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F ebruár elején kezdetét 
vette az Erdélyi Magyar 
Látássérültekért Egyesü-

let közösségi adománygyűjtő 
kampánya. A székelyudvarhe-
lyi székhelyű egyesület 2018 
óta dolgozik intenzíven egy 
magyar tannyelvű, bentlaká-
sos speciális iskola létrehozá-
sán vak és gyengén látó gyere-
kek számára. Ugyanis a nagy 
hírű Kolozsvári Vakok Intéze-
tében (létrejött 1900) 1920-ban 
megszűnt a magyar nyelvű ok-
tatás, azóta nem tanulhatnak 
a magyar látássérült gyerekek 
anyanyelvükön. Ezenkívül egy 
felnőtteknek szánt elemi reha-
bilitációs központ felépítésén 
is dolgoznak, jelen adomány-
gyűjtő kampányuk erre irá-
nyul. Egy olyan ingatlant ven-
nének meg, amely alkalmas a 
felnőtt rehabilitációs szolgál-
tatások befogadására, illetve 
ugyanitt elindítanak majd egy 
mintaprojekt keretében egy-
két osztályt gyerekek számára.

Ahogy azt Butu Arnold Csa-
ba, az egyesület elnöke, kétsze-

res paralimpikon és parakerék-
páros (portrénkon) elmondta, 
a szervezet azért vállalta föl ezt 

a két projektet, mert egyrészt 
nem léteznek ezek az alapvető 
szolgáltatások, másrészt nagy 
igény van rájuk. 101 éve nincs 
magyar vakiskola, rehabköz-
pont meg nem is volt soha. 
Több mint 200 iskolaköteles 
gyerekről, több mint 6000 fel-
nőttről van szó – mondta Máté 
Zsolt, az #EMLE alelnöke. Ez 
nem egy lokális, hanem összer-
délyi ügy, bentlakást biztosítva 
bárkit képesek leszünk fogadni 
az ország bármely pontjáról, 
akár az iskola, akár az elemi 

felnőttrehabilitáció esetében. 
A magyar közösségeink nélkül 
nem fogjuk elérni a célunkat, 
de őszintén hisszük, hogy ösz-
szefogással sikerülni fog. 

A közösségi adományozás 
az www.erdelyivakiskola.org 
honlapon történik, az utalás 
csak két-három percet vesz 
igénybe. Az adományozó ér-
tesítést és köszönőlevelet fog 
kapni, de lehet anonim mó-
don is támogatni a magyar lá-
tássérülteket, illetve cégek is 

utalhatnak. Ebben az esetben 
egy kitöltött támogatási szer-
ződést fog kapni az adott cég. 
Az adományozó felület átlát-
ható, követhető és nyilváno-
sak az adományok. „Ha csak 
egy egész napi kávézás árát 
adományban megkapjuk, és 
ezt beszorozzuk 500 000-rel…. 
– mondták az #EMLE vezetői. 
Tehát, aki támogatni szeretné 
az erdélyi magyar vakok isko-
láját és a felnőttek rehabilitá-
cióját, megteheti az www.er-
delyivakiskola.org oldalon. (X)

F E L H Í V Á S

Közösségi adománygyűjtés az erdélyi magyar vakok számára

Köszönjük Braille-írással – adománygyűjtő akciót tart az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület

ÁTFOGÓ KONZULTÁCIÓT HIRDETTEK MEG A MAROS MEGYEI VÁROSBAN AZ IDEGENFORGALOMBAN SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEKRŐL

Maradásra bírnák a Segesvárra érkező turistákat
Az egész városnak előre kell 
mozdulnia annak érdeké-
ben, hogy a turizmus fej-
lődni tudjon – ismerték fel 
Segesváron, ahol a település 
fejlesztési stratégiájának 
kidolgozásába bevonják a 
lakosokat és a cégeket is.

 » SIMON VIRÁG

N emcsak a várra és a kör-
nyékre, hanem az egész 
városra, minden segesvá-

rira oda akar fi gyelni a turista-
mágnes középkori létesítményé-
ről híres Maros megyei város új 
vezetősége. Ennek érdekében 
eszmecserét hirdettek meg, kér-
ve a település lakóit és cégeit, 
hogy segítsenek közösen megha-
tározni, milyen irányban kell ha-
ladnia a városnak az elkövetkező 
tíz évben.

Őrség- és szemléletváltás
Segesvár „modern kori életében” 
először fordult elő a tavalyi hely-
hatósági választásokon, hogy 
egy helyi párt, a Segesvárért 
Független Szövetség (UIPS) kép-
viselője nyerte meg a polgármes-
teri tisztséget, és az alakulat ta-

nácsosai közül választották ki az 
alpolgármestert is. Az UIPS-nak 
nyolc éve tevékenykednek taná-
csosai a helyi képviselő-testü-
letben, a most megválasztott, 41 
éves  Iulian Sîrbu is tanácsos volt 
korábban. Megválasztásakor azt 
mondta, hogy emberközpontú 
és családbarát várost szeretne, 
ahol mindenki otthon érzi ma-
gát, helyiek és turisták egyaránt. 
Nemrég széles körű konzultációt 
hirdetett meg, amelyben a lakos-

ság és a vállalkozók segítségével 
feltérképezi, hogy milyen terüle-
teken kellene fejleszteni a várost, 
mire van igény, és hol vannak hi-
ányosságok.

Megfogni a turistákat
Buzogány Erzsébet RMDSZ-es 
tanácsos szerint nagyon fontos 
a lakosság megkérdezése a vá-
ros fejlesztését illetően, de külön 
dicséretreméltó, hogy a vállalko-
zókat is bevonják ebbe a felmé-

résbe. „Meggyőződésem, hogy a 
turizmusra, erre a nagy kincsre 
kell hangsúlyt fektetni. Az elmúlt 
években megnőtt a turisták szá-
ma. Megkezdődik az idény ápri-
lisban, akkor jönnek a távol-kele-
tiek, és befejeződik októberben, 
sőt a téli ünnepek környékén is 
szép számban van Segesváron 
látogató. A szállásadóktól úgy 
tudjuk, hogy többnyire hétvégi, 
illetve egy éjszakát maradó ven-
dégek jönnek.  Ebben kellene fej-

lődni, s ahhoz, hogy ezt elérjük, 
sok mindent kell változtatni a vá-
rosban is” – véli az önkormány-
zati képviselő.

Fejlődés minden téren
Buzogány Erzsébet szerint na-
gyon fontos lenne, hogy végre 
megépüljön a segesvári terelőút, 
hiszen jelenleg a tehergépkocsik 
keresztülhajtanak a városon, a 
várfalak közelében dübörögnek, 
s ez szinte lehetetlenné teszi, 
hogy az épített örökséget megfe-
lelő módon megóvják. Szintén a 
terelőút hiánya miatt nem lehet 
kerékpárutakat kiépíteni, nem 
lehet élhető városról beszélni. 
„Életet kell vinni a város főteré-
re, játszótereket, kikapcsolódási 
lehetőségeket kell teremteni a 
városban is, nemcsak a várban. 
Korcsolyapályára, sportolási lehe-
tőségekre van szükség, az évek óta 
elhanyagolt, kihasználatlan városi 
strand korszerűsítése is fontos kell 
hogy legyen. De a környezetkímé-
lő és korszerű tömegközlekedés is 
létfontosságú. Olyan várost kell 
kialakítanunk, amelyben a turis-
ták több napot el tudnak tölteni, 
s nem azt mondják, hogy láttuk 
a várat, mehetünk tovább” – szö-
gezte le kérdésünkre a városi ta-
nácsos.

Több turistamágnest akarnak. Jelenleg Segesvár legnagyobb vonzereje a középkori lakott vár

FO
TÓ

: 
GÁ

LN
A 

ZO
LT

ÁN




