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Itt a XVII.

Íme az RMDSZ választási programja
A jól működő Európai Unió a legjobb politikai megoldást jelentené Európa népei, így az erdélyi 
magyarok számára is. Az RMDSZ elsőként kezdett el dolgozni Románia EU-s csatlakozásáért. Ma 
sem tudjuk elképzelni jövőnket az Európai Unión kívül. A csatlakozáskor megfogalmazott elvárá-
saink nem mindegyike teljesült. Részben csalódottak vagyunk, de tudjuk, az Uniónak továbbra 
sincs alternatívája. Az Európai Szén- és Acélközösség létrehozása óta hosszú utat tett meg, sokat 
változott, de most újra változnia kell. Változnia kell ahhoz, hogy az emberek Európát közelebb 
érezzék magukhoz. Nem az intézményekről kell szólnia, hanem az emberekről. Brüsszelben a helyi 
közösségek érdekeit szem előtt tartva kell döntéseket hozni.

Az erdélyi magyarságnak is az az érdeke, hogy erős legyen az Európai Unió, 
hiszen másképp nincs esélye a globális versenyben, és így biztosítja Erdély 
további fejlődését is. Az Unió változások előtt áll, mi pedig azon dolgozunk, 
hogy ennek a reformnak a nyertesei az erdélyi magyarok, és általában az 
európai őshonos nyelvi és etnikai kisebbségek legyenek.
Soha nem volt még ekkora tétje az EP-választásoknak, mint most. Május 
26-án eldől, hogy azok lesznek többségben, akik nyitottak az őshonos 
kisebbségek ügye iránt, vagy azok, akik nem akarnak tudomást venni 

jogainkról, törekvéseinkről. Eldől, hogy településeink tovább fejlődnek-e az uniós forrásokból, 
gazdáink kapnak-e területalapú támogatást, vagy csökkenni fognak ezek a pénzösszegek. Május 
26-án eldől, hogy erős magyar képviselet fog dolgozni értünk Európában, vagy csak a magyarel-
lenes román politikusok hangja fog hallatszani Brüsszelben. A feladatunk tehát kettős: harcolni a 
magyar ügyért, és harcolni a magyarellenességgel szemben.

A részletes program a második oldalon olvasható

Május 18-án 17. alka- lommal kerül megrendezésre 
a térség legnagyobb volumenű magyar kulturális rendez-
vénye. Az esemény megszervezése során az a cél vezérelt 
minket, hogy az eddigi, minket büszkévé tevő néptánc-
fesztiváljaink minőségét tovább emeljük. Kis közössé-
günk számára ez a nap nem csak egyfajta kikapcsolódási 
lehetőség, hanem egyben saját identitásunk és kultúránk 
ünnepe is. Szeretnénk, ha sikerülne egy olyan élményt 
szereznünk a Greweln Parkba látogató kedves vendége-
inknek, amelyre a későbbiekben is örömmel gondolnak 
majd vissza.

Hosszú utat jártunk be, mire a fesztivál kinőtte magát 
jelenlegi méretére. Rengeteg fáradtságos munka áll 
mögöttünk és azok az önkéntesek mögött, akik részt vettek a rendezvények előkészületei 
és megvalósításai között. Ez a nap, és vele minden egyes program, amellyel készülünk és készül-
hetünk az idei alkalomra, mindannyiunk közös érdeme.

Május 18-án találkozzunk hát a medgyesi Millennium-Háznál délben, majd a Greweln Parkban 1 
órakor, hogy méltóképpen gyakoroljük  kultúránkat és népi hagyományainkat. Legyen ez a nap 
ünnepe magyarságunknak és közös identitásunknak!

Az esemény részletes beharangozóját a 4. oldalon olvashatják
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RMDSZ Hírek
folytatás az első oldalról
1.Harcoljuk ki az európai kisebbségvédelmi törvényt!
Nem bízhatjuk a kisebbségek jogait pusztán a tagállamok, 
így csupán a román állam jóin dulatára! Az állam és a vezető 
román politikusok hangos nyilatkozatai ellenére, mi ismer jük a 
valóságot: Románia nem mintaállam, nincs rendezve a nemzeti 
kisebbségek helyze te. Ezért is van szükség uniós szintű szabá-
lyozásra.
A Minority SafePack-et az RMDSZ kezdeményezte, a magyar 
emberek pedig alá írásukkal támogatták mindenhol a 
Kárpát-medencében, és mellénk álltak Európa kisebbségben 
élő népei is. Most az is rajtunk múlik, hogy törvény szülessen 
a kezde ményezésből. Ha nem lesz erős magyar képviselet, 
leseprik a döntéshozók asztaláról a kezdeményezést, és kárba 
vész sok év munkája, 1.3 millió ember jogos kérése. Viszont, 
ha ott leszünk és lesz erőnk, partnereket keresünk, többséget 
alakítunk, és kiharcoljuk a törvényt. A jogszabályokban többek 
között ezeket rögzítenénk:
Zászlóinkra ne támadhasson senki. Ismerje el és védje uniós 
törvény nemzeti szimbólumainkat! A magyar és a székely 
himnuszból senki nem űzhet csúfot. Fogadja el az Unió 
nemzeti szimbólumként, büntessék azt, aki himnuszainkra 
támad! Garantálja európai uniós törvény anyanyelvhasználati 
jogunkat! Ne korlá tozhassa a román állam annak használatát 
sem az oktatásban, sem a közin tézményekben. 

2. Több uniós pénzt a fejlesztésekre!
    Kérjük a regionális fejlesztési pénzek átcsoportosítását! 

Ne hagyjuk, hogy a pályázati pénzeket a bukaresti kormányzat 
elherdálja! Kérjük a források decentralizálását, két milliárd 
euró átcsoportosítását a Regionális Operatív program javára, 
hogy ebből helyi közösségeink gyarapodjanak! Ezáltal minden 
me gyében további ötven millió eurót lehet közösségeink 
javára fordítani.

    Külön uniós pénzalapot a megyei fejlesztésekre! 
A megyeszékhelyek számára elkülönített fejlesztési alap 
mintájára hozzanak létre egy uniós alapokból finanszírozott 
programot a megyei fejlesztések támogatá sára, alkalmazzák 
az Integrált Területi Beruházások eszközét minden megyére. 
A központosítás folytatása helyett a megyei önkormányza-
tokat kell megerősíteni, ezáltal biztosíthatjuk a közösségeink 
számára fontos beruházások megvalósítását.

Legyen pénz uniós forrásokból az erdélyi autópálya építésére! 
Az RMDSZ számára mindig prioritás marad az erdélyi autó-
pályák építése. Akkor is az volt, amikor a román pártokat ez 
nem érdekelte. Annak érdekében, hogy a kormány ne hivat-
kozhasson pénzhiányra, javasoljuk az építés uniós finanszíro-
zását. Az új kohéziós politika egyik szakpolitikai célkitűzése a 
„jobban összekap csolt Európa”, azaz a stratégiai szállítási és 
digitális hálózatok fejlesztése. Ennek kiemelt prioritásnak kell 
lennie Románia számára.

Templomok, kastélyok, műemlékek felújítását! 
Kulturális örökségünkre az EU 168 millió eurót költött az 
elmúlt 11 évben. Ez több, mint amennyit a román állam 100 év 
alatt fordított erre. Célunk, hogy ezek a támogatások megma-
radjanak és növekedjenek.

A pályázatokkal járó bürokrácia csökkentését! 
Az önkormányzatok munkáját megnehezíti a bürokrácia, 
évekig kell várni a köz beszerzésekre, külön szakértőket kell 
alkalmazni a pályázatok megírására. Ez visszafogja a fejlődést, 
ezért változtatni kell rajta.  Csökkenteni kell a haszontalan 
bürokráciát: egyszerűsíteni kell a szabályokat, és egyértel-
művé kell tenni az alkalmazási módszertant.

3. Kiállunk a gazdáink érdekeiért!
Románia uniós csatlakozásának legnagyobb haszonélvezői a 
gazdák, akik terület alapú támogatáshoz jutottak. Ez kézzel-
fogható, vissza nem rendszeres jövedelmet jelent számukra. 
Ma egy vidéki gazdának sokkal több lehetősége van, mint 
ezelőtt 10 évvel. Mi azt akarjuk, hogy a támogatásokkal járó 
bürokrácia csökkenjen – ne a támogatások összege. Az EU új 
mezőgazdasági politikájának meg kell erősítenie a családi és 
közösségi gaz dálkodást, ahelyett, hogy a nagy földtulajdo-
nosokat támogatná. Azoknak a gazdáknak kell több támoga-
tást nyújtani, akik képesek innovatív és fenntartható módon, 
kiváló minőségű élelmiszereket termelni, akik hatékonyan 
gazdálkodnak a természeti erőfor rásokkal. A vidéki térségek 
fellendítéséhez elengedhetetlen fejlesztési irányok: a foglal-
koztatás vonzóvá tétele, a biogazdaság és az erdőgazdálkodás 
korszerűsítése. A mezőgazdaság és a vidéki turizmus fejlődése 
a magyar közösségek megerősödésé nek eszköze.

Növekedjen a terület alapú támogatás! 
A tagállamok egy része csökkenteni akarja a Közös Agrárpoli-
tika finanszírozását 2021-től. Mindez 75 ezer magyar gazdát, 
összessé gében több mint 200 ezer magyar embert érint 
Erdélyben.

Sikeres erdélyi gazdákat, több nyertes pályázatot! 
Célunk, hogy a gazdák életét megkönnyítsük: egyszerűbben 
pályázhassanak uniós pénzekre, jobb tájékoztatást kapjanak, 
könnyebb legyen az uniós pályáza tok előkészítése. Ez segítheti 
a vidéki térségek társadalmi-gazdasági helyzetének megerősí-
tését, a leszakadó térségek felzárkóz tatását és a vidéki életkö-
rülmények javítását.

Kevesebb bürokráciát! 
Ne kelljen egy erdélyi gazdának több papírmunkát elvégeznie 
a támogatásért, mint egy belga gazdának.

Helyi ügyekről helyi döntést!
Brüsszelből nem látszik, hogy mire van szüksége az erdélyi 
gazdáknak. Azt akarjuk, hogy az unió a helyi szempontokat 
vegye figyelembe a támogatási rendszerek kialakításakor.

Több lehetőséget a fiatal magyar gazdáknak!
Erdélyben több ezer fiatal tevékenykedik a mezőgazdaságban. 
Növelni kell a számukra elérhető támogatást, hogy olyan 
gépeket vásárolhassanak, és olyan új technológiákat honosít-
hassanak meg, amelyek növelik versenyképességünket.

4. Legyünk az EU teljes jogú állampolgárai!
Szorgalmazzuk Románia csatlakozását a Schengen övezethez 

A határok átjárhatóságának köszönhetően a gazdaság új lendü-
letet kap. Támogat juk a belső határok megszüntetését. Mivel 
minden technikai feltételt teljesített, követeljük, hogy az EU 
ne érvényesítsen kettős mércét Romániával szemben.

Támogatjuk az euró bevezetését 
A versenyképesség növekedésének, valamint a gazdasági 
stabilitás biztosításá nak függvényében Romániában be kell 
vezetni az eurót a 2020-as évek közepén. Ezáltal megszűnik 
a nemzeti valuta piaci ingadozásából származó árfolyamkoc-
kázat, eltűnnek az árfolyamingadozások.

5. Új nemzedékek új Európáját!
A fiatal generáció szabadon utazik, tanul, dolgozik az Unió 
területén. A mi feladatunk az, hogy a fiatalok számára olyan 
otthont teremtsünk, ahol jó élni és ahova megéri vissza-
térni. Ezt értük és velük közösen kell megtennünk a Start-Up 
programok és az Erasmus+ programok folytatásával, verseny-
képes, nyugat-európai szintű oktatással és a modern szakok-
tatás uniós támogatásával!
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Összeesküvés, vagy csak véletlenek sorozata?

 Az elmúlt hónapok eseményei sok mindent megváltoz-
tattak bennem, ami a Romániában fennálló politikai helyzetet 
illeti. Ezek a negatív tapasztalatok és csalódások juttattak arra 
a döntésre, hogy megosszam minden kedves olvasónkkal saját 
gondolataimat. Azt gyanítom, hogy nem ismeretlen ma már 
senki számára, május 26-án európai parlamenti választások 
lesznek, és mint az is köztudott, a politikai pártok már jóval a 
kampány törvény által előírt startja előtt elkezdték a kampá-
nyolást.

 Bár mindez nem volt meglepő, viszont érdekesnek tűnt 
számomra az, hogy idén a szokásosnál is jobban „egymás 
torkának esett” éppúgy az ellenzék, mint a két kormánypárt. 
Sőt, mi több, még a kampány rajtja után is alig volt hallható egy 
két elveszett szó arról, hogy miért is fontos az uniós képviselet, 
vagy akár az, hogy melyik párt mit valósított meg, vagy mit 
szeretne megvalósítani az európai parlamentben való részvé-
tele által. 
Döbbenetes volt nézni, hogy egy demokratikus, uniós tagál-
lamban az ellenzék és a kormánypárt azon „vitázik”, kinek van 
több bűnözője és ki rombolta jobban le vagy „felejtette el” felé-
píteni a demokrácia pilléreit, miközben mindkét fél udvarában 
ott bujkálnak az elítélésre váró „mogulok”.

Nézve ezt a fiaskót majdnem elkerülte figyelmemet az, ami 
közben a háttérben történik. Az, amire ma már tisztán láthatóan 
készülnek a román pártok. Eddig is tudtuk és éreztük azt, hogy 
egyesek (beleértve politikusokat is) inkább annak örülnének, 
ha elköltöznénk az országból vagy egyik napról a másikra elfe-
lejtenénk, hogy magyarok vagyunk. Eddig is voltak „funárok” 
és sajnos volt fekete március is, viszont eltekintettünk ezektől 
és megpróbáltunk magyarságunkat megőrizve hozzájárulni az 
ország fejlődéséhez.

Főként 2000 után az RMDSZ-nek sikerült jó pár lépést tenni 
előre politikai alkuk árán, kibővítvén a kisebbségi jogokat. Sőt 
mi több, a 2000-es évek derekán úgy nézett ki, mintha a magya-

rellenes „megmozdu-
lások” lassan a múlt 
homályába vesznének. 
Ellenben az, ami az 
elmúlt pár évben szisz-
tematikusan beindult és 
az elmúlt pár hónapban 
felerősödött, sajnos 
nem ezt tükrözik.

Egy pár évvel ezelőtt, 
amikor jogtalanul 
meghurcolták Markó 

Attilát, vagy szintén jogtalanul elzárták Nagy Zsoltot, bár nyil-
vánvalónak tűnt, hogy ezek a magyarság képviseletét meggyen-
gíteni és megfélelmíttetni hivatott lépések voltak, talán nem 
vette senki elég komolyan őket. Nem hittük, hogy oda jutunk, 
ahol ma tartunk. A román és a magyar állam közötti kapcsolatok 
és közreműködések megromlása sem tűnt fel annyira sokaknak, 
de amikor már a Román Akadémia egyik vezetője által képviselt 
szervezet olyan programot dolgozott ki és tett közzé, melynek 
célja, hogy a magyar képviseletet megszüntesse Romániában. 
Amikor a PSD által kinevezett prefektusok tesznek keresztbe 
a magyar polgármestereknek, vagy amikor az elmúlt hetekben 
közel 100 000 euróval megbírságolták Korond polgármesterét 
azért, mert magyarul is feliratozta a polgármesteri hivatal 
homlokzatára, hogy „Községháza”, úgy vélem, hogy elkezdett 
tisztulni a kép.

Mindezeket már csak tetőzi, hogy a PNL az Európa Parlamenti 
választásokra Rares Bogdant szavazta meg listavezetőnek. Azt 
az embert, aki ma talán a legnagyobb magyarellenes és magya-
ruszító politikus. A PLUS azt a Dan Ciolost nevezte ki listave-
zetőnek, aki meggátolta a csíksomlyói búcsú UNESCO listájára 
való felkerülését. Traian Basescunak, a PMP listavezetőjének 
pedig, a folyamatos nacionalista megnyilvánulások mellett, 
az is „köszönhető”, hogy ma Romániában egyedül a magyar 
kissebségnek nincs törvényileg elismert nemzeti napja. Nem 
is említve azt, hogy Klaus Iohannis államelnök is minden alka-
lommal megóvja az alkotmánybíróságon a magyar kissebség, 
a romániai magyar közösség megmaradását szolgáló törvé-
nyeket.

Bármekkora is a széthúzás és a feszültség a román pártok 
között, úgy néz ki, hogy egy dologban közös nevezőre jutottak, 
mégpedig abban, hogy meggyengítsék, vagy akár meg is 
semmisítsék a magyar képviseletet Romániában. A céljuk, hogy 
az RMDSZ ne kerüljön be az Európai Parlamentbe, és így ne 
valósuljon meg a kárpátmedencei erős magyar képviselet sem, 
amely az Európai Néppárton belül a második legnagyobb erejű 
tömörülés lehet a német CDU után. Egyértelműen a képviselet 
hiányában az RMDSZ nem tudná „kialkudni” az európai szintű 
kissebségi törvényt sem így, ami kötelezné Romániát a kisebb-
ségi jogok betartására.

A Romániai magyarság 29 év után most áll talán a legnagyobb 
megmérettetés előtt. A kérdés csak az, hogy május 26-án mi 
fog érvényesülni? A magyarellenesség vagy a kárpátmedencei 
erős magyar képviselet? Meg kell mutatnunk május 26-án, hogy 
a több, mint 1.2 millió magyar lelket számláló magyar közös-
séget nem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni!

Fazekas Attila
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Itt a Vándorcsizma!
Bemutatkozik a Zanzibár zenekar!
A Zanzibár zenekar 1999. január 2-án 
alakult meg három másik ceglédi együttes 
néhány tagjából, akkor még énekest 
keresve. 1999. január 1-jén a rendőrként 
dolgozó Terecskei Rita igazoltatta a szil-
veszteri buliból hazatartó egyik autó 
utasait. Másnap este egy ceglédi szórako-
zóhelyen Sidi és Gabszi meglátta Ritát, miközben pótszilvesz-
terezett barátnőivel, és egy Janis Joplin-dalt énekelt. Ekkor a 
fiúk úgy döntöttek, hogy felkérik arra, hogy a Zanzibár énekes-
nője legyen. Január 2-án a mai öt tag elkezdte egy ceglédi 
próbateremben az első dalok gyakorlását.

Az együttes neve Vámos Miklós Bár című könyvéből ered, 
amiben szó esik egy két világháború között létezett Zanzibár 
nevű budapesti szórakozóhelyről, ahová zenészek, színészek, 
bohém figurák jártak szórakozni.
2001-ben jelent meg az első albumuk Nem vagyok tökéletes 
címmel. Később aranylemez lett. Az albumról három kislemez 
jelent meg: a Nem vagyok tökéletes, a Vágyom rád és az 
igazi áttörést hozó Szólj már. Ekkor a Zanzibar a Venus együt-
tessel turnézott országszerte, és egyre nagyobb népszerűség 
fogadta őket mindenütt. 2002-ben jelent meg az együttes 
második albuma Ugyanaz vagyok címmel. Ez szintén elérte az 
aranylemez minősítést. 2003-ban több, mint 150 koncertet 
adtak Magyarországon, és Erdélyben is nagy sikerrel tett 
eleget a meghívásoknak. Az 
együttes 2015-ben jelentette 
meg hetedik albumát, amely 
a Mindent lehet, mindent 
szabad címet kapta, ami 
később szintén aranylemez 
lett.

...és még mi lesz?
Vetődhet fel a kérdés. Az imént említetteken felül várható 
kard-, íjász-, valamint ostorosbemutató, melyeket oktatás és 
egy rögtönzött verseny követ. Idén is készülünk különböző 
finomságokkal és különlegességekkel teli vásárral, illetve 
számos gyerekfoglalkozással. Továbbá a térség legjobb 
szakácsai gulyásfőző versenyen mérethetik meg magukat 
értékes díjakért cserébe, míg az estét a szokásainknak megfe-
lelően táncházzal zárjuk. Ez utóbbihoz a talpalávalót Sinkó 
András és zenekara fogja biztosítani.
Korosztálytól függetlenül tehát garantált, hogy minden 
látogató megtalálja a neki kedves programot. Bízunk benne, 
hogy mindenkit sikerült meggyőznünk, tartson velünk május 
18-án a Greweln Parkba!

Íme, a rendezvény fellépői
Kezdjük a Tisztás Néptáncegyüttessel, 
mely 2008-ban alakult kézdiszentkereszti 
és bélafalvi gyermekekből és fiatalokból, 
azzal az elképzeléssel, hogy megismer-
kedjenek az erdélyi tájegységek néptánc-
világával. Az évek alatt számos táncszín-
házi előadás és jó koreográfia született.
A ”Purtata” Néptáncegyüttes 1979-ben jött létre a medgyesi 
Kultúrház keretein belül. Az eltelt 40 év alatt részt vettek 
számos fesztiválon, úgy az országon belül, mint azon kívül. 
Jelenleg a „Purtata” Néptáncegyüttesnek 40 tagja van, 
énekesek, táncosok, valamint énekes és hangszeres szólisták.
A 10 éves a Százfonat Szociokulturális Egyesület az össze-
fogás, hagyományőrzés és nemzeti identitás megőrzésének 
céljából alakult. Mára 130, 7 és 50 év közötti gyermeket 
és felnőttet von maga köré 5 néptánc-, 1 hagyományőrző 
csoportjával, furulyakörével és 2 vonósképzésével. Jelentő-
sebb külföldi fellépéseik közt számtalan magyarországi út 
mellett szerepel szlovákiai, egy finnországi körút is. 
A gyulakutai Szivárvány táncosai tavaly már részt vettek a 
Vándorcsizma néptánctalálkozón, és idén is szívesen tesznek 
eleget a meghívásnak. A középcsoport tagjai 5-8 osztályos 
tanulók, akik sokat tesznek a népi hagyományok megisme-
réséért és átadásáért. Ismerik a nyárádmenti, széki, felcsíki, 
moldvai, dunántúli, mezőségi táncokat. Hozzánk, ezúttal a 
mezőségi tánccal készülnek.
“Ide làbam ne tova, ne idegen faluba, mert idegen faluba, nincs 
ilyen jó muzsika.” A Cickom táncegyüttes Szêkelyszenterzsé-
betről látogat el hozzánk. Bevallásuk szerint nagy örömmel 
jönnek, mert mindig nagy élmény ez számukra, így sosem üres 
tarisznyával térnek haza. Üzenetük előljáróban: “ha megnézik 
a táncunkat, váljon egészségükre”! 
A balavásári  néptánccsoport 2012-ban alakult, átvéve a 
korábban működő tánc csoporttól a Vásár nevet. Két tagozatát 
az óvodás és kisiskolás gyerekek, illetve a gimnáziumi és közép-
iskolás ifjak alkotják. Az évek során a helyi kulturális és iskolai 
rendezvények mellett, farsangi, szüreti mulatságokon, faluna-
pokon és számos Vándorcsizma Néptáncfesztiválon léptek fel, 
nyárádmenti, széki, illetve mezőségi táncokkal.
A Mákvirágok Néptánccsoport a székelykeresztúri Tanulók 
Háza keretén belül működik. Céljuk elsősorban magyarságuk 
megőrzése és az emberi kapcsolatok ápolása. Rendszeres házi-
gazdái a székelykeresztúri Sóskút Fesztiválnak és a város által 
rendezett Kistérségi Napoknak. Több erdélyi és külföldi fesz-
tiválon szerepeltek már, nyaranta pedig különböző néptánctá-
borokban vesznek részt. 
Az 1999.-ben huszonnégy ifjú által létrehozott Hajdina 
Néptáncegyüttes mára az erdélyi magyar néptánc méltó 
fáklyavivői lettek: Erdélyország és Európa sok-sok színpadán 
színvonalas, lélekemelő táncaikat a nagyérdemű lelkes tapssal 
köszönte  meg. Tőlük magyarpalatkai táncokra számíthatunk.
Végül természetesen a házigazdák sem maradhatnak el. A 
medgyesi Gyöngyvirág Néptánccsoport úgy működik, mint 
egy nagy család, bár nem a vér az ami összeköti őket, hanem a 
közös múlt, a kultúra, az erős identitás tudat és annak felvál-
lalása. Céljuk, hogy az itt élő magyar közösséget szolgálják, 
népszerűsítsék a magyar népi művelődést és átörökítsék 
annak szellemiségét  a fiatalabb nemzedékekbe. A magyar 
népi kultúra jellegzetességei vidékenként eltérnek. Balázs-
telke népművészet szempontjából egy kincsesbánya, most 
pedig innen hoz fel néhány „drágakövet” és „igazgyöngyöt” a 
Gyöngyvirág Néptánccsoport  iskolás és  felnőtt csoportja.
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Pécs, az én városom

Kivételesen elragadtam a számítógépet lelkes kolléganőmtől, 
hogy a mostanra hagyománnyá váló turisztikai rovatunk aktuális 
száma az én kezeim közül kerül ki. Ennek oka, hogy ezúttal 
szülővárosom, Magyarország egyik – ha engem kérdeznek, a 
legragyogóbb - ékköve, Pécs kerül bemutatásra. A település az 
ország délnyugati részén terül el a Mecsek (helység) lábánál, 
mintegy 30 kilométerre a horvát, és 70 km-re a szerb határtól. 
Híres a Nagy Lajos által több, mint 650 éve alapított egyete-
méről, valamint gazdag történelméről és kulturális életéről.

A várost a második 
században alapították a 
rómaiak Sopianae névre 
keresztelve. Számtalan 
műemlékének egyike legje-
lentősebb példája is az 
ókori birodalomból való, 
mégpedig a 4. századi 

ókeresztény kripták. Közülük is kiemelkedik az 1782-ben 
felfedezett Péter-Pál sírkamra. Nevét az északi oldalán 
koszorúba foglalt Krisztus-monogramra (krisztogram) mutató 
két férfialakról kapta, akik Szent Péterrel és Szent Pállal azono-
síthatók.
Akárcsak Medgyes, Pécs történelmi városrésze is várfallal van 
körülvéve mind a mai napig. Ennek megépítését maga Kinizsi Pál 
rendelte el a 15. században. Szintén jelentős nyomott hagyott 
a történelmi városrészen a közel 150 éves török uralom. Talán 
legnevezetesebb épülete is ebből az időből származik, a város 
főterén helyet foglaló Gázi Kászim pasa dzsámija. Mellette 
számos egyéb műemlék fűződik ehhez az időszakhoz, így 
további dzsámik, mecsetek, türbék és török fürdők.

1780-ban Mária Terézia szabad királyi városi rangot adományo-
zott Pécsnek, melyet gazdasági fellendülés és polgárosodás 
követett. Ennek a fejlődésnek legnevesebb eredményei a 
Littke pezsgőgyár, és a máig működő és világhírűvé vált Zsolnay 
porcelángyár. Változatos 
és egyedülálló termékeire 
egy helyi példaként megem-
líthető a pécsi Postapa-
lota összetéveszthetetlen 
tetőcserepei, a Széchenyi 
téren található Zsolnay-kút, 
valamint a nemrég felújí-
tásra került Zsolnay-mauzó-
leum.

További kihagyhatatlan 
látványossága a neoromán 
stílusú székesegyház, az 
itáliai reneszánsz ihlette 
MTA székháza valamint 
méltán népszerű fő sétá-
lóutcája, a Király utca (és 
az itt található eklektikus 
Pécsi Nemzeti Színház), 
illetve a hegy lábánál 
elterülő belvárosra kitűnő 
kilátást nyújtó Tettye és 
a Tettyei romok. Összes-
ségében a város több, mint 250 műemlékkel rendelkezik. 
2010-ben elnyerte Európa kulturális fővárosa címet a német 
Essennel, valamint a török Isztambullal karöltve. Köszönheti 
mindezt részben a korábban említette húsz évszázad hagyaté-
kának, Magyarország első egyetemének, mediterrán hangulatú 
belvárosának, valamint pezsgő és szintén népszerű kulturális 
életének.

A pécsi kultúra megalapozója a humanista, Janus Pannonius 
volt. Máig a magyar költészet egyik legjelesebb alakja 1459-től 
haláláig volt a város püspöke. Sírjára 1991-ben bukkantak rá a 
székesegyház altemplomában. Róla nevezték el az ország egyik 
legjelentősebb múzeumát, a Janus Pannonius Múzeumot. Ez 
alá tartozik számos pécsi gyűjtemény és képtár, így a Zsolnay, a 
Vasarely, illetve a Csontváry múzeum.

Kulturális eseményekben szintén nem szenved hiányt, aki 
erre jár, főként, ha ezt a nyári szezonban teszi. Minden évben 
megrendezésre kerülnek a Pécsi Egyetemi Napok, a Borfesz-
tivál, a Szabadtéri játékok, az Országos Színházi Találkozó, vagy 
éppen a Blues és Jazz Fesztivál. A magyar könnyűzenei életben 
betöltött szerepe külön említést érdemel, a 23 évet megélt 
Kispál és a Borz zenekar által kitaposott utat azóta számos, 
országos hírnévre szert tett együttes járta és járja végig. 
Annak, aki pedig inkább a komolyzene iránt érdeklődik, meleg 
szívvel tudom ajánlani a 200 éves múltra visszatekintő Pannon 
Filharmonikusokat, a városi operatársulatot, és szimfonikus 
zenekart.

Cikkem végére érve 
be kell valljam, olyan 
érzés fogott el, hogy 
összefüggő gondo-
latok helyett inkább 
csak igyekeztem 
felsorolni a legjelen-
tősebb fordulópon-
tokat a város életében 
és a kihagyhatatlan 

helyeket. Így sem sikerült kitérnem a belvárosi kávézókra, a 
mecseki túrautakra, a tévétoronyból való szemet gyönyörköd-
tető kilátásra, sem pedig a Szent István tér egyedülálló (főleg 
esti) hangulatára. Akinek lehetősége adódik, mindenképpen 
teljes szívemből tudom ajánlani ezt a bájos, kicsinek nagy, 
nagynak kis várost. Akinek pedig Pécs megközelíthetetlen, 
vagy szüksége van további érvekre a felkereséséhez, a www.
iranypecs.hu oldalon több tucatnyi helyszínen tehet virtuális 
sétát. Ha szavaim nem voltak eléggé meggyőzőek, az ott 
található tartalom garantáltan az lesz.

Töttösi Gergő
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Marika konyhája
Kedves háziasszonyok és a konyhában sürgő-forgó férfiak!
 
 Eltelt a húsvét.  Biztos vagyok benne, hogy minden 
családban különbnél-különb ételektől roskadtak az asztalok. 
A sok-sok megterhelő fogást követően remélem, hogy jól fog 
esni ezúttal valami könnyedebb recept. Mivel a medvehagyma 
időszaka van, ezért ennek a hónapnak is ez lesz a sztárja.

A medvehagyma a hagyma nemzetséghez tartozó növény, 
amely egyre több helyen fordul elő hazánk erdeiben. Élőhelye 
elsősorban a nedves, árnyékos, enyhén savas talajú erdők. 
Hazánkban leginkább a gyertyános, tölgyes és bükkös erdőkben 
fordul elő nagyobb számban. Nevét arról kapta, hogy a barna 
medvék előszeretettel fogyasztják, de hazánkban a vaddisznó 
is igencsak kedveli, és nagy mennyiségben fogyasztja.Évelő 
növény. Erősen fokhagymaillatú levelei kora tavasszal jelennek 
meg, és a nyár közepére elszáradnak. Április-májusban virágzik.

Fehér, megnyúlt buzogány alakú, hagymájából rendesen két 
nagy, hosszú nyelű, a végén kihegyesedő, 15–25 cm magasra 
emelkedő tőlevelet hoz. Leveleit tavasszal, a virágzás előtt 
szedik, és frissen használják fel, mert szárítva gyógyhatásuk 
gyengül. Hagymáját a fokhagymáéval azonos módon haszno-
sítják.

Gyűjtéskor fontos az óvatosság, mivel a medvehagyma könnyen 
összetéveszthető a – hasonló körülmények között élő – májusi 
gyöngyvirággal, illetve az őszi kikericcsel.  

A medvehagyma és a másik két növény közti legfőbb különbség 
az, hogy a medvehagyma levelei és virágzata is erősen fokhagy-
ma-illatúak, míg a másik két növényé nem. 

Nagyon sokféle bántalomra használható. Nyersen felda-
rabolva vajas kenyérre szórva vagy salátákhoz keverve. 
Leveseket, burgonyás ételeket fűszerezhetünk vele, vagy 
főzhetünk belőle medvehagyma-krémlevest (egy krumpli, 
hagyma, fokhagyma és tejszín hozzáadásával). A jellegzetesen 
erős illatát az ételekbe keverve elveszti, így nagyon kellemes 
aromát ad az ételeknek.

További felhasználási lehetőség, ha a spenóthoz hasonlóan 
készítjük el főzelékként. Rántás nem kell hozzá: enyhén párolva, 
majd összeturmixolva finom étel. Most azonban térjünk rá a 
saját receptünkre:

Sárgarépás medvehagyma krémleves

Hozzávalók:
2 db sárgarépa
1 csokor medvehagyma
1 nagy krumpli
1 fej vöröshagyma
só
őrölt fehérbors
1,5 dl tejszín
2 evőkanál olaj

Elkészítés
A sárgarépát és a 
krumplit pucoljuk meg, 
majd vágjuk fel. A 
vöröshagymát szintén 

pucoljuk meg, majd vágjuk apróra. A medvehagymaleveleket 
mossuk meg alaposan, majd vágjuk fel vékony csíkokra.
Egy edényben hevítsük fel az olajat, majd adjuk hozzá az 
apróra vágott vöröshagymát, és kezdjük el párolni. Pár perc 
után adjuk hozzá a medvehagymát, keverjük alaposan össze, 
és pároljuk addig, míg a medvehagyma kissé összeesik. Adjuk 
hozzá a sárgarépát, a krumplit, majd öntsük fel a zöldségalap-
lével. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Amikor a zöldségek teljesen megpuhultak, vegyük le a tűzről, 
majd botmixerrel pépesítsük a levest. Tegyük vissza a tűzre, 
és állandó keverés mellett csorgassuk bele a tejszínt. Végül 
forraljuk fel, majd vegyük le a tűzről, mert főzni már nem kell.
Tálaláskor merjük ki a levest tányérokba, majd ízlés szerint 
pirított zsemlekockával kínáljuk.

Ha ezzel elkészültünk és a medvehagyma már úgyis elől van, 
azt mondom, ne is vesztegessük az időt, vágjunk bele sós 
sütemény elkészítésébe!

M e d v e h a g y m á s 
pogácsa

Hozzávalók
50 dkg liszt
1 csokor medvehagyma
2 db tojássárgája
1 dl tejföl
25 dkg margarin
3 dkg élesztő
1 dl tej
1 dkg cukor
só

1 db tojás a kenéshez

Elkészítés
Az élesztőt a langyos tejben a cukorral felfuttatjuk. A lisztet 
a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a kovászt és a többi 
hozzávalót. Félkemény tésztává dolgozzuk át, majd hagyjuk 
fél órát állni.

A medvehagymát  megmossuk, jól lecsepegtetjük, vastag 
szárakat kivesszük, a többit vékony csíkokra vágjuk. A tésztát 
kinyújtjuk, rászórjuk a medvehagyma felét, és az egészet 
felcsavarjuk, mint egy tekercset. Nyújtófával kissé ellapítjuk, 
aztán félbe, majd negyedbe hajtva 20 percig langyos helyen 
pihenteted.

Ezután ismét kinyújtjuk, megszórjuk a maradék medvehagy-
mával, és az előbbi módon felcsavarjuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk. 
Tetejét megrácsozzuk, és közepes méretű pogácsákat szagga-
tunk belőle.

Tojással megkenjük, sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, majd 
még 10 perc pihentetés után, 175 fokra előmelegített sütőben 
25-30 perc alatt kisütjük.

Ennyi lett volna erre a hónapra konyhám titkaiból. Kívánok 
minden kedves olvasómnak gondos odafigyelést a receptek 
elkészítéséhez, majd jó étvágyat és finom ízeket az elkészült 
könnyed, tavaszias leveshez és pogácsához!

Tóth Mária
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Támogatók - Partnerek

A gyereknap a világ sok országában hivatalos ünnep. A nemzet-
közi gyereknap megtartása Törökországból ered. Már a II. világ-
háború előtt is létezett, viszont a világégés megszakította ezt 
a hagyományt. Az eseményeken egy közös pont volt mindig 
is megfigyelhető: elsősorban jótékonysági céllal rendezték. A 
szegényebb, vagy épp háború sújtotta országok gyerekeinek 
gyűjtöttek. 

Az már csak később, az évek hosszú során alakult ki, hogy a 
gyereknap több egyéb üzenetet is hordozzon, amire évközben 
talán kevesebb figyelmet fordítanak. Ilyen a gyerekek jogaira, 
sajátos értékeire és világukra való figyelemfelhívás.

Emlékszel még, amikor gyereknapi programokon lelkesen 
rajzoltál a betonra színes krétával, részt vettél az ugrókötélver-
senyeken, és mindenhol színes lufik, boldog gyerekek, vidám 
szülők vettek körbe?

A legtöbb ember emlékeiben megmaradnak ezek a napok, és 
szeretettel emlékeznek rájuk, mert már gyerekként is érezték, 
hogy ez valami különleges. Bár nincs olyan gyerek, aki ne várná 
az ajándékot, akkor igazán szerencsés, ha nem ez áll a nap 
középpontjában. Ennek szellemében összpontosítsunk inkább 
a közös élményekre. Eseményekből ilyenkor akad választék 
bőven. 

Ugyanakkor, ha nem szeretnénk sokat költeni, esetleg nem 
vágyunk a nagy tömegre, egy kellemes kirándulás is kedves 
emlék lehet a szép időben. Az is jó ötlet lehet a kisebbek esetén, 
ha a sokadik játék helyett vagy mellett, inkább ellátogatunk 
velük az állatkertbe, kimegyünk közösen fagyizni, vagy elfo-
gyasztunk egy sütit a cukrászdában. Tulajdonképpen sokféle 
módszerrel tehetjük kivételessé a gyereknapot csemetéd 
számára. Ha nincs lehetőségetek közösségi programokon részt 

venni, csapjatok otthon egy kisebb ünnepséget. Csináljatok 
együtt valamit, amit általában nem szoktatok. Süssetek egy 
tortát vagy süteményt.

Ez a nap legyen azé, akit a legjobban szeretünk, a gyerekünké. 
Játszunk és legyünk vele, érezze, hogy ma semmi nem számít, 
csak ő. Semmi sincs, ami pótolhatná a közös kalandot.

Balázs Noémi

Június elseje, gyereknap
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