
 Június 30-ig lehet leadni a jelentkezési íveket a IV. Úszótáborra. Számos jelentkezési ív 
érkezett már be irodánkba, annak ellenére, hogy idén még több diáknak sikerült helyet biztosítani a 
táborba, felhívjuk a fiatalok és a szülők figyelmét, hogy hamarosan megtelnek a helyek. A jelentkezési 
íveket eljuttathatják a Medgyesi MADISZ irodába (I.C. Bratianu út, 32. szám), vagy beküldhetik e-
mailen a madisz@medgyes.ro címre 2014. június 30-ig. A jelentkezési ív letölthető a 
www.medgyes.ro weboldalról, ahol bővebb információkat is találhatnak az Úszótáborról.
 A IV. alkalommal megszervezett Úszótábor a Kisebbségek Európája projekt keretében valósul 
meg. Idén is lehetőség adódik a fiataloknak, hogy az úszáson kívül egy olyan táborban vehessenek 
részt, ahol jól érzik magukat, de ugyanabban az időben lehetőségük van magyar környezetben tölteni 
a vakáció egy részét. A programkínálat igen sokszínű: kézműves tevékenységek, csoportos vetélke-
dők, tábortűz, előadások és sok más érdekes szabadidős tevékenység. A tábor fontossága a szórvány-
ban élő magyar gyerekek számára a magyar nyelv használatában és a magyar közösségben eltöltött 
idő minőségében rejlik.
 A tábor 2014. július 27 - augusztus 2. között kerül megszervezésre Szentegyházán, a Napsugár 
Kempingben, ahol 5-12-es Szeben megyei magyar diákok vehetnek részt. A részvételi díj 150 lej, ami 
magába foglal minden táborozási költséget (út, szállás, étkezés, belépők, az úszó oktató díja, 
nyeremények stb.).
Kérjük, amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a táborral kapcsolatosan, nyugodtan hívják a 
tábor szervezőit a következő telefonszámokon:
0756/ 928 840 - Balázs Botond
0755/ 409 403 - Szatmári Noémi
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 A szórványmegyék közül Aradon szerezte 
a legtöbb szavazatot az RMDSZ, 8296-ot, Mára-
marosban 6342, Temes megyében 6137, Hunyad 
megyében 4961, Beszterce-Naszód megyében 
4277, Fehér megyében 3664, Szeben megyében 
2150, Krassó-Szörényben pedig 755 szavazatot 
kapott a Szövetség.

 Kelemen Hunor ismételten köszönetet 
mondott az RMDSZ jelöltjeinek, az országos 
kampánystábnak, az RMDSZ megyei és helyi 
szervezeteinek, polgármestereinknek, önkor-
mányzati és parlamenti képviselőinknek, illetve 
az erdélyi magyar történelmi egyházaknak.
 

Köszönjük!

Ágota – 38, 
Felek – 25, 
Nagydisznód – 22, 
Bürkös – 19,
Bázna – 17.
 
 A számok az egész községekben össze-
gyűjtött szavazatszámokat tartalmazzák, vala-
mint a városok esetében a hozzátartozó faluk sza-
vazatait is.

leadott szavazatok tekintetében első helyen Har-
gita megye áll 80.708 szavazattal, második Ma-
ros megye 57.082 szavazattal, majd Kovászna 
megye következik 39.700 szavazattal. Mind a há-
rom székelyföldi megyében a Szövetség végzett az 
első helyen. A partiumi megyék közül Szatmáron 
35.754 szavazatot kapott az RMDSZ és vezeti a 
megyei rangsort, Biharban 35.209 szavazatot ka-
pott a Szövetség és a második helyen áll, Szilágy 
megyében pedig 18.173-at, itt is egyébként a ro-
mán pártokat megelőzve az RMDSZ vezeti a me-
gyei rangsort.

 Kolozs megyében második helyen áll az 
RMDSZ 29193 szavazattal, Brassó megyében 
10527 szavazatot kapott a Szövetség. Itt egyéb-
ként időközi polgármester választást is tartottak 
május 25-én, Apácán, ahol az RMDSZ jelöltje, 
Bölöni László a szavazatok 53 százalékával nyer-
te meg a választást.

  Az RMDSZ Szeben megyei szervezete kö-
szönetet mond közösségünk minden egyes tagjá-
nak, aki május 25-én szavazatával erősítette az 
erdélyi magyar képviseletet, mindazoknak, akik 
hozzájárultak közösségünk megerősítéséhez.

Itt olvasható szövetségünk elnökének levele is:

 „Az európai parlamenti választásokon 
elért eredményeink egyrészt a magyarság brüsz-
szeli képviseletét biztosítják, másrészt ismét sike-
rült bebizonyítanunk, hogy az RMDSZ háta mö-
gött egy erős, tenni akaró, szülőföldjén megma-
radni kívánó magyar közösség áll. Köszönet ezért 
minden magyar embernek, aki vasárnap az 
RMDSZ-re szavazott” – hangsúlyozta Kelemen 
Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes 
hétfőn, május 26-án, miután a Központi Válasz-
tási Iroda lezárta a szavazatszámlálást, és közzé-
tette a végleges eredményeket.

 „Az a dolgunk, azzal bízott meg a közös-
ségünk, hogy megmutassuk értékeinket Európá-
nak, és elhozzuk Európát Erdélybe. Az a felada-
tunk, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek ügye 
uniós kompetenciává váljon. Azért kell ott len-
nünk, hogy az Európai Bizottság, vagy az Euró-
pai Parlament ne mondhassa, hogy a nemzeti 
kisebbségek problémáinak rendezése nem tarto-
zik a hatáskörébe. Foglalkoznia kell vele, mert 
csak így képzelhető el hosszú távú béke és stabi-
litás. A végleges eredmények ismeretében el-
mondhatjuk, az RMDSZ két képviselőt küld az 
európai parlamentbe” – nyilatkozta Kelemen 
Hunor. 
 „Siker ez az RMDSZ számára, és siker az 
erdélyi magyar emberek számára is” – értékelte a 
szövetségi elnök, hozzátéve, két olyan tapasztalt 
és felkészült politikus, Winkler Gyula és Sógor 
Csaba erősíti a brüsszeli magyar képviseletet, aki 
már bebizonyította, hogy képes az együttműkö-
désre, a kiegyensúlyozott szakmai munkára, a 
magyar nemzeti érdek felvállalására.  

 Kelemen Hunor elmondta, az RMDSZ-re 
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Köszönjük a bizalmat!

Megyénk helyzete

 Habár nem sikerült akkora összefogást 
megvalósítani Szeben megyében a május 25-én 
sorra került európai parlamenti választások al-
kalmával, mint amekkorára képes lett volna kö-
zösségünk, az eredmények nem a legrosszabbak.
 A  17 magyarok által lakott megyék közül 
Szeben megye az 5-ik helyen helyezkedik el, ha 
azt nézzük, hogy arányban a magyar ajkú embe-
rek hány százaléka nyomta pecsétjét a tulipánra.
 Ezúton még egyszer meg szeretnénk kö-
szönni minden egyes magyarnak, aki május 25-én 
hozzájárult közösségünk megerősítéséhez és erős 

képviseletünk megvalósításához.
 Alább számszerűen közöljük a megye 
magyarlakta településeinek az RMDSZ-re lea-
dott szavazatait:

Medgyes – 919, 
Nagyszeben – 508, 
Erzsébetváros – 108, 
Kiskapus és Vizakna – 82, 
Küküllőalmás – 72, 
Balázstelke – 63, 
Nagysejk – 45, 

RMDSZ sajtóiroda

Fazekas Attila



- Akiknek megérkeztek az irataik a Kolozsvári 
Főkonzulátusra és fel szeretnék őket Medgyesen 
venni, annyit kell tudniuk, hogy ezeket csak sze-
mélyesen lehet átvenni (1 fokú rokonság, vagy 
házaspár esetében egy kézzel írt meghatalmazás-
sal is átvehetők az iratok).

- A Kihelyezett Konzuli Nap programja, várható-
an 10:00-16:00 –ig fog tartani ez alkalommal is, 
viszont bővebb információt a 0269 832 657 tele-
fonszámon kaphatnak.

 Nagyon szép, színes előadást láthattunk, 
betekintést nyervén a szatmári, felcsíki, gyimesi, 
moldvai, küküllőmenti, nyárádmenti, széki, vala-
mint a mezőségi táncokba.
 A gulyásfőző versenybe hét csapat neve-
zett be hagyományos magyaros ízek kedvelői 
örömére, akik finomabbnál-finomabb gulyásokat 
kóstolhattak.
 A fesztivál idén is táncházzal zárult, külön 
köszönet a zenészeknek, Sinkó Andrásnak és ban-
dájának akik, nemcsak  a táncházban, de a fellépő 
csoportoknak is biztosították a talpalávalót.

 Zárógondolatként köszönet Lukács Le-
ventének és Gyöngyinek a munkájukért, akik 
fáradságot nem ismerve évről évre táncolni ta-
nítják a gyerekeket, fiatalokat, szülőket. Andrew 
Matthews szavaival buzdítjuk őket:

„Úgy kell táncolnod, mintha senki sem figyelne,
Szívedből kell jönnie, ha azt akarod, hogy jó 

legyen.”

lagok, Erdőszentgyörgyről a 100 fonat, Kovász-
náról a Tisztás, Sóváradról a Szuszékdöngetők, 
nagy örömünkre elfogadták a meghívást a Domo-
kos Pál Péter Általános Iskola dijákjaiból álló 
gyimesfelsőloki néptáncosok is, velünk voltak 
Erzsébetvárosról az Erzsébetvárosi Ìfjúsági Nép-
tánccsoport tagjai is, akiket szintén a Lukács há-
zaspár oktat.

 Felléptek még a Rapsodia Târnavelor, 
Medgyesről, a Báthory István Általános Iskola 
Csibészei, valamint a Gyöngyvirág Néptánccso-
port óvodásai, iskolás csoportja és a felnőttek.

 Immár tizenkettedik éve járja fáradha-
tatlan táncát a Vándorcsizma, felejthetetlen élmé-
nyekben részesítve a medgyesi közönséget.
 Köszönet jár ezért a szervezőknek: az 
RMDSZ Szeben megyei, valamint medgyesi 
szervezetének, az EMKE Szeben megyei szerve-
zetének, a Medgyesi MADISZ-nak, valamint a 
Gyöngyvirág Néptánccsoportnak, a rendezvény 
házigazdájának.

 A programsorozatot a néptánccsoportok 
felvonulása nyitotta meg a már megszokott szép 
rendben: a Millennium-Háztól a medgyesi Pol-
gármesteri Hivatal előtti térig. A  hivatalos meg-
nyítóbeszédek és a polgármester köszöntőbeszé-
de után a vendégtánccsoportok és a házigazdák a 
Greweln parkba mentek, ahol néptáncelőadások-
kal szórakoztatták a nagyérdemű közönséget.
 A rendezvény különleges meghívottja 
Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő 
volt, aki jelenlétével, biztató beszédével örven-
deztette meg a borus idő ellenére is szép számban 
összegyűlt medgyesi magyarokat.
 Az idéni fesztiválra is sok vendégcsoport 
érkezett, itt voltak a kendi barátaink a Kendi Csil-

A XII.Vándorcsizma 
Néptáncfesztivál margójára

Vajda Hajnalka

00 Július 12-én, délelőtt 10  órától Kihelye-
zett Konzuli Napot szervez a Kolozsvári Magyar 
Konzulátus Medgyesen a Millennium-Házban. 
Ezúttal csak állampolgársági dossziékat fognak 
befogadni. Ugyanakkor azok, akik letették már az 
esküt, és időközben megérkeztek az irataik a 
Kolozsvári Főkonzulátusra (útlevél, születési 
igazolvány vagy házassági igazolvány) és ezeket 
még nem vették át, most megtehetik ezt Medgye-
sen is.

 Pár fontos információ a Kihelyezett 
Konzuli Napokkal kapcsolatban:

- Azok, akik most szeretnék betenni az állampol-
gársági kérelmüket, megkérjük mielőbb jelent-

kezzenek irodánkon, azért, hogy legyen idő a ira-
tok beszerzésére, fordítására és a kérelmezési 
dossziék összeállítására.

Fazekas Attila

Kihelyezett Konzuli Nap 
Medgyesen



megöregszik és folyton élni akar, színét veszti, 
ráncosodik, melegben nyújtózkodik, hidegben 
összezsugorodik. Megviselte a bitüm a Siralom-
házat, a Tépéscsinálókat, a Miltont és a többit. A 
restaurátoroknak nem kis gondot okoz a Mun-
kácsy-képek karbantartása.
 Saját munkáiról Munkácsy ezt írta: „So-
sem próbáltam isteni személyt festeni, mivel ami 
isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az 
emberi alakban megjelent Istent akartam ábrá-
zolni”. 
 Több kitüntetésben részesült: Pro litteris 
et Artibus tulajdonosa, a Szent István- rend kiske-
resztje, a III. osztályú vaskorona rend tulajdono-
sa, Ferenc József-rend lovagja, a francia becsület-
rend, s a svéd Északi csillag-rend és a bajor Szt. 
Mihály rend commandeurje, Budapest és Mun-
kács díszpolgára.
 Szülőházát 1882-ben emléktáblával jelöl-
ték meg, azon házat, ahol asztalosinas volt Békés-
csabán, a város közönsége emléktáblával jelölte, 
Két nappal temetését követően elsőként neveztek 
el róla utcát Békéscsabán, 1950-től már tér is 
viselte a nevét ugyanitt, 1951-ben Békéscsabán a 
megyei múzeum Munkácsy Mihály tiszteletére a 
Munkácsy Mihály Múzeum nevet vette fel. 1994-
ben, születésének 150. évfordulója alkalmából 
Békéscsabán megalapították és működtetik a 
Munkácsy Mihály Emlékházat, 2009-ben krátert 
neveztek el róla a Merkúron. Életének regényét 
megírták Harsányi Zsolt (Ecce Homo) és Dallos 
Sándor (A nap szerelmese és Az aranyecset).

következő év őszén Münchenbe ment s Kaulbach 
tanítványa lett. Ebből az évből való képei: Petőfi 
búcsúja, Zivatar a pusztán és több arckép. 1867-
ben kétheti párizsi tartózkodása kivételével Mün-
chenben dolgozott Wagner Sándor iskolájában, s 
megfestette az Árvízi jelenet (a Képzőművészeti 
Múzeumban látható) és az Itatás című  képeit, s 
elkészítette az Isaszegi csata vázlatát, amit Buda-
pesten állított ki 1884-ben. A következő évben, 
szerény anyagiakkal és némi kormánytámogatás-
sal dolgozott Münchenben, s közben meglátogat-
ta Knaust Düsseldorfban, s itt fogott hozzá főmű-
ve egyikének, a Siralomháznak. A nagy művet 
még frissiben megvásárolta egy amerikai műba-
rát, s ezzel a szegénységben tengődő művész egy-
szerre híres festőművész lett, aki hatalmas méretű 
vásznaival az egész világot meghódította, ugyan-
is a párizsi világkiállításon aranyérmet kapott. 
Düsseldorfban már megfestette a Tépéscsináló-
kat, egy amerikai műbarát megrendelésére, aki a 
képet Londonba vitte, ahol szenzációs feltűnést 
keltett. Ekkor Párizsba költözött, ahol ragyogó 
műtermet rendezett be magának. Itt készült 1873-
ban két újabb nagyszabású műve, az Éjjeli csa-
vargók, amelyre második aranyérmet kapott, meg 
a Zálogház, amelyek, több kisebb művével együtt 
még magasabb hírnevet, elismerést hoztak nem 
csak személyének, hanem műtermének is. Sorban 
aztán megfestette több más világhírű művét, mint 
a Falu hőse (1875), Újoncozás (1876), Műterem-
ben, stb. Ezek után fordult nagy kompozíciók 
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sokat rajzolt és festett, minden útmutatás nélkül. 
Nagybátyja Lángi Mihállyal szerződésben rögzí-
tette az alkalmazás feltételeit, ez azonban nem 
tartotta be ezeket. A fiú 10-12 órákat dolgozott, 
ellátása rossz volt. Keserves inasévei 1858. május 
2-án teltek le. Ugyanez év novemberében Aradra 
ment, ahol Albrecht Ferdinánd műhelyében volt 
segéd, koplalás és nyomor között tengődött 
(feljegyzései szerint hat hónapig nem evett meleg 
ételt), csupán az itt tanuló békéscsabai barátaival 
való találkozásokban lelte örömét. A nélkülözé-
sek miatt súlyosan megbetegedett, majd 1860 
végén visszatért ekkor már Gyulán lakó nagy-
bátyjához. 1861 februárjában Fischer Károly 
rajztanárnál ismerkedett meg Szamossy Elek 
festővel. Márciustól már ő tanítgatta, majd vette 
magához Munkácsyt. 1862 ja-nuárjában együtt 
dolgoztak Aradon, Buziáson és más városokban, 
majd ősszel Gerendásra ment, ahol megfestette 
Fonó nő és Levélolvasás c. olajképeit. 1863-ban 
Szamossy tanácsára képezni kezdte magát, majd 
Budapestre került, ahol a Képzőművészeti Társu-
lat pártfogásával másolgatott és festett, s itt lépett 
először a nyilvánosság elé a Regélő honvéd című 
képével. Akkor arcképek, címtáblák festésével 
némi pénzt szerzett, amivel 1865-ben Bécsbe 
ment Rahl iskolájába, ahol azonban csak rövid 
ideig maradt, de megismerkedett ott Knaus egy 
képével, ami nagy befolyással volt művészete 
első korszakára. Még abban az évben visszatért 
Budapestre, ahol megfestette a Fonó lány-t. A 

 1844. február 20-án született Munkácson 
(akkor Magyarország, ma Ukrajna). Édesapja, 
Lieb Mihály Magyarországra költözött, bajor ál-
lami hivatalnok, édesanyja Reök Cecilia, grófi 
tiszttartó leánya. Nevét azért kell már elején tisz-
tázni, mert a házassági kivonatában „Michel Leo 
Lieb genannt (azaz nevezett) Munkácsy” néven 
szerepel, mert a keresztségben a Mihály Leó utó-
nevet kapta, bár további hivatalos bejegyzéseiben 
csak Mihályként találjuk. Lieb családi nevét 
1868-ig használta, 1880-ig Munkácsi alakban írta 
nevét. 
 A család 1848 végén Miskolcra költözött 
a forradalmi események miatt. Mihály négyéve-
sen került édesanyjával és testvéreivel Cserép-
váraljára nagybátyjához, Reök Antalhoz. A csa-
lád a szabadságharc vége után Miskolcra költö-
zött vissza, az édesapát a forradalomban történt 
részvétel miatt börtönbüntetésre ítélték.
 Édesanyja 1850. január 12-én, édesapja 
1852. május 14-én elhunyt, így Mihály Békéscsa-
bára került anyai nagybátyjához, Reök István 
ügyvédhez 1852 májusában. Többi árván maradt 
testvérét is a Reök család tagjai nevelték. Kap-
lonyban Mihály a nagybátyjánál eltöltött idő alatt 
gyakran megfordult Steiner Jakabné házában, 
ahol a húga is nevelkedett. Később, amikor Reök 
István megházasodott, a család nagyobb házba 
költözött. 
 Munkácsy ifjúkorában asztalos inas volt 
Lángi Mihály csabai asztalosnál, de már ekkor 

Munkácsy Mihály – a magyar festészet 
nagymestere

megalkotásához: Milton (1877-78), majd Krisz-
tus Pilátus előtt (1880), Colpachi parkrészlet, Két 
család.  
 Ezek után, érdemei elismeréséül a király 
magyar nemességet adományozott neki, szülő-
városa pedig díszpolgárává választotta. Ezen 
nagy sikerek után Sedlmeyer műkereskedő ren-
delésére megfestette az ugyancsak nagyméretű 
Kálvária művét (1883). Ugyanekkor a bécsi ud-
var megbízta a Képzőművészeti Múzeum meny-
nyezetfestésére, majd 1885-ben ismét Párizsban 
hozzáfogott egyik legdrámaibb nagyméretű fest-
ményéhez, a Mozarthoz. Ezután következett a 
Pillanatnyi felhevülés (1888 – újabb aranyérem), 
több arckép, majd a magyar kormány megbízta a 
Honfoglalás című nagyméretű millenáris képnek 
megfestésével. Pihenést nem ismerő lázas mun-
kája ekkor már kikezdte egészségét, de nem tö-
rődve az orvosok figyelmeztetésével, 1894-ben 
megfestette a Szent asszonyok a keresztfánál cí-
mű oltárképet, 1896-ban pedig az Ecce homo 
nagy terjedelmű festményt, hattyúdalát. Idegei 
aztán felmondták a szolgálatot, 1897-ben kitört 
rajta a téboly. Szanatóriumba vitték, ahol csak-
nem három évi szenvedés után, 1900. május else-
jén Endenichben (Bonn mellett) meghalt. 
 Holttestét Budapesten, a Kerepesi teme-
tőben helyezték örök nyugalomra. 
 Festészete világhírű, nagyméretű kompo-
zíciói párját nem találják a világon.
 Van egy rendkívül sajnálatos körülmény 
Munkácsy Mihály festményeivel kapcsolatban: 
10, de legkésőbb 20 év múltán besötétedtek, s  
bizony akkor már csak néhány szín és fény jelezte

a kompozíciót, maga a kompozíció elveszett. En-
nek az az oka, hogy Munkácsy főleg az 1880-as 
évekig, de sajnos még később is túlságosan bi-
tümmel dolgozott. Ez a meleg tónusokat biztosító 
alapozó festék, amilyen hálás eleinte, gonosz és 
alattomos, amikor megvénül. Nagyobb mennyi-
ségben alkalmazva nem szárad, nem hal meg, 
hogy az idő nemes patinája bevonhassa, hanem Szatmári Ferenc
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dulás is (kb. 45 €/személy), de ennél sokkal 
olcsóbban meg lehet úszni, ha autót bérelnek, 
vagy esetleg, ha az igen gyakori közlekedési esz-
közt, a buszokat választják. Ne ijedjenek meg, ha 
nagy embertömeggel fognak találkozni, ugyanis 
hamar be lehet jutni. Első látásra furcsának fog 
tűnni a sok rom; ahhoz, hogy nagyjából lássuk 
milyenek is voltak az eredeti épületek, párat újra-
építettek. Ne lepődjenek meg, ha bizonyos részek 
nagyon újaknak tűnnek, hiszen a legtöbb csak 
másolat, az eredetieket a Régészeti Múzeumban 
őrzik. 1899-ben fedezte fel a romokat Sir Arthur 
Evans, ő volt a kezdeményezője az ujjáépítésnek 
is, ami állítólag csak a fantáziája szüleménye. A 
városnak, és egyben a minószi civilizációnak (ami 
Európában az első civilizáció volt) egy vulkán-

baknak, mert nappal is igen sok részeg turistát 
lehet itt látni nem csak a szórakozó helyeken, 
hanem a napozón is. Kréta “Saint Tropez“-ja 
Agios Nikolaos, a sziget keleti részén, ahol szin-
tén jó szórakozási lehetőségek vannak, viszont 
borsosabbak az árak. A hersonissosi (régi halász-
falu) akvárium hamar a gyerekes családok ked-
vencévé alakulhat, felnőtteknek a belépő 6 €, 
gyerekeknek 4, ha pedig egy kellemes napot 
szeretnének eltölteni a családdal együtt, akkor az 
Acqua Plus Water Park a megfelelő hely. Hajó-
kázni is van lehetősége an-nak aki ez szereti, akár 
a 145 km-re levő San-toriniba is el lehet látogatni, 
ami személyenként kb. 100 -150 euróba kerül.
 
 Az időjárásról annyit, hogy aki a forró-
ságot nem bírja, kerülje júliust és augusztust, a 
legkellemesebb június meg szeptember. A sziget 
déli partján, az észak afrikai forró éghajlatnak kö-
szönhetően, akár áprilistól szeptemberig lehet fü-
rödni, a hegyekben viszont nyáron kevésbé nagy 
a forróság. Az esőtől nem kell félni, nagyon kevés 
az esély arra, hogy a rossz idő elrontsa a szabad-
ságot.

 Remélem, hogy ez a tájékoztató és a 
csodálatos sziget felkeltette figyelmüket. Lehet 
itt bármit találni: tengerpartot, hegzeket, fennsi-
kot, történelmi emlékeket, különleges helyeket, 
melyek egész Európában egyedinek számitanak. 
De van ennél több is, de ezek felfedezését Önökre 
hagyom.

tya) látszik a legjobban a velencei hatás. Aki in-
kább múzeumokba szeretne ellátogatni, az vá-
laszthat a Régészeti Múzeum (Heraklion Archeo-
logical Museum), Történelmi Múzeum (Histori-
cal Museum of Crete) vagy esetleg a Természet-
tudományi Múzeum (Natural History Museum of 
Crete) közül. A legtöbbet fordított görög író, Ni-
kosz Kazandzakisz, a híres „Zorbász, a görög” 
alkotója szintén Heraklionban van eltemetve.

 Az i.e. főváros, Knosszos, amit szintén 
busszal lehet könnyen megközelíteni, 5 km-re 
Herakliontól, sokkal érdekesebb és látványo-
sabb. Sokan azt mondják erről a helyről, hogy 
kötelező látni, ha már Krétán vagyunk. Az utazási 
irodák ajánlatában benne van a knosszosi kirán-

 A nagyvakáció már kopog az ajtón, s 
ezzel együtt megkezdődik a szabadságok 
szezonja is. Ilyenkor nagyjából már lehet tudni, 
hogy ki hova megy, sokan már lefoglalták a 
szállodákat, repülőket, de gondolom sokan még 
bizonytalanok. E hónapi ajánlatom egy krétai 
szabadság, ami talán olcsóbb is lehet, mint a szo-
kásos Fekete Tengeri nyaralás.

 Sajnos az ilyen típusú kirándulást nem 
lehet megoldani utazási iroda nélkül (hacsak nem 
olyan szigetre szeretnénk menni, ahova autóval 
vagy busszal lehet eljutni). A legolcsóbb variáns a 
busz, aki pedig hamarabb szeretné élvezni sza-
badságát, az válassza a repülőt (pl. Aegean Air-
lines charter Kolozsvár – Iráklio vagy Kolozsvár- 
Chania). Sok a szállási ajánlat is: a stúdiótól az 5 
csillagos szállodáig, all inclusiv-tól az önellátásig 
(ami nem igazán ajánlott a nagy vendéglői árak 
miatt). Több mint valószínű, hogy a sziget északi 
részén találnak majd szállást, ugyanis ez a sziget 
legnépesebb része, a látnivalók nagy része is itt 
található.

 A legnagyobb görög sziget fővárosa He-
raklion, egyben a legnagyobb és legnépesebb vá-
ros, látnivalói nem olyan híresek, mint pl. az At-
héné. Egy emeletes busszal végig lehet járni eze-
ket, sokkal könnyebb így mindent látni, hiszen az 
irányító táblák is csak görögül vannak, angolt 
szinte sehol sem lehet látni, ezért nehezen lehet 
eljutni egyik helyről a másikra, elveszni is igen 
könnyű. A látnivalók közül megemlíteném a ki-
kötőt, a XVI-ik századi épületein (erőd, fal, bás-

Utazási kalauz - Kréta

kitörés vetett véget, ugyanaz a kitörés, amelyik a 
Santorini sziget mai formáját adta. A belépő 
Knósszosba 6 €. 

 Egy természeti csoda található Kréta 
nyugati részén: a Szamariai Szurdok, mely 1250 
m fekszik a tengerszint fölött, 16 km hosszú, a 
Fehér Hegységtől a Líbiai Tengerig tart. Egy

egész napot lehet erre szentelni, ugyanis a szer-
vezett gyalogtúrák akár 8 órát is tarthatnak. Mivel 
ez egy nemzeti park, az összes növény és állatfaj 
védett. Belépési díj: 5 €. Aki szórakozni szeretne 
(gondolok itt például a fiatalabb olvasókra), an-
nak Malia egy tökéletes hely: klubok, bárok, ven-
déglők és egyéb szórakozó helyek sokaságából 
lehet választani. Azért ajánlott inkább a fiatalab-

Tóth Zoltán



 jelenlévő papok és hívek egyaránt.

 A szentáldozás és a bérmálás szentségé-
ben részesült társainkat erősítse meg Szenthá-
romságos egy Isten kegyelme, hogy hozzátarto-
zóikkal együtt Isten és az Anyaszentegyház hűsé-
ges tanúi legyenek.
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Gál István-Attila
segédelkész

gatottan készültek a gyerekek, családjaik és az 
egész hivő közösség egyaránt. 

 A Legszentebb Eucharisztia, amelyet a 
szentáldozásban veszünk magunkhoz, a mi 
Urunk Jézus Krisztus Teste és Vére a kenyér és 
bor színe alatt, amelyet Megváltónk azért rendelt, 
hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen a 
Mennyek Országa felé vezető utunkon. Hosszas, 
kitartó és rendszeres felkészítés után e lelki táp-
lálékban részesült kilenc kistestvérünk, és váltak 
krisztushordozókká, ahogy a szentmise beveze-
tőjében ezt Babota Tibor plébános úr is hangsú-
lyozta. 

 Az eucharisztikus ünneplés előtt az első-
áldozók szülei hálát adtak Istennek gyermekei-
kért és kérték rájuk továbbra is a mennyei Atya 
áldását. Az ünnepi szentmise aktív résztvevői 
voltak az elsőáldozók, maguk olvasták fel a 
szentmise olvasmányait, egyetemes könyörgéseit 
és köszöntötték verseikkel a már hozzájuk érke-
zett Jézus Krisztust. Az ünnepség fontos esemé-
nye volt a keresztségi fogadalom megújítása. Égő 
gyertyával kezükben tanúságot tettek hitükről és 
arról, hogy családjaikkal együtt követik majd 
Krisztus és az Egyház törvényeit és tanítását. A 
mindannyiunk számára fontos esemény egy rövid 
ágápéval ért véget.

sodott ki.

 Húsvét hatodik vasárnapján, május 25-én 
zajlott az elsőáldozás Medgyesen. Az egyház-
községben kilenc harmadik osztályos gyerek ré-
szesült a szentáldozásban. A nagy ünnepre iz-

 Május hónap vége és június eleje örömteli 
eseménysorozatban volt gazdag a Medgyesi Ró-
mai Katolikus Szeplőtelen Fogantatás Plébánia 
életében. A medgyesi közösség öröme az elsőál-
dozás megünneplésével kezdődött, majd a bér-
málás szentségének kiszolgáltatásával csúcso-

 E jeles alkalom után nemsokára negyven-
hét fiatal és felnőtt részesült június ötödikén a 
bérmálás szentségében az Exc. és Ft. Msgr. Ta-
más József püspök által celebrált ünnepi szent-
misében. 

 „A bérmálás szentsége jegyet hagy hátra, 
és a keresztény beavatás útján előrehaladó meg-
keresztelteket a Szentlélek adományával gazda-
gítja, és tökéletesebben kapcsolja az egyházhoz, 
megerősíti és szorosabban kötelezi őket, hogy 
szóban és tettben Krisztus tanúi legyenek, s a hitet 
terjesszék és védelmezzék." (CIC. 879.) A bér-
málás a keresztény nagykorúság szentsége. Az 
ünnepélyes hitvallástétel és keresztségi fogada-
lom megújítása által a bérmálkozó azon szándé-
káról tesz tanúságot, hogy öntudatos, vallását 
gyakorló, buzgó  tagja akar lenni az Egyháznak. 
Éppen ezért megfelelő érettséget és előképzettsé-
get igényel.

 A bérmálkozó a püspök elé áll. A bérma-
szülő mögötte áll és a vállára teszi a kezét. Ezzel 
kifejezi, hogy felelősséget vállal a bérmálkozó-
ért. A püspök a bérmálkozó fejére teszi kezét, s 
krizmába mártott hüvelykujjával keresztet rajzol 
homlokára e szavakkal: “(a bérmanevet mondja), 
vedd a Szenlélek ajándékának jelét!” A bér-
málkozó felelete: „Ámen”. A püspök, mint új, 
nagykorú keresztényt így köszönti: „Békesség 
veled!” A bérmálkozó felelete: „És a te lelked-
del!”

 Ünnepi beszédében a püspök úr Józsuét 
állította a bérmálkozók elé követendő példaként, 

aki halála közeledtével így szólt a választott nép-
hez: „ma válasszatok, kinek akartok szolgálni: 
azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szol-
gáltak a folyón túl, vagy az amoriták isteneinek, 
akiknek most a földjét lakjátok. Én és házam, mi 
az Úrnak szolgálunk!”  - A bérmálás szentsége is 
ilyen kihívás a bérmálandók számára. Kinek 
akarnak ők szolgálni?! A szentbeszéd buzdítás 
volt arra, hogy Józsuéval együtt az Urat válasz-
szák. Hogy a helyes döntést meghozhassák együtt
imádkoztak a bérmálkozókért a püspök atyával a

Találkozás Krisztussal    
Elsőáldozás és bérmálás Medgyesen



 „Az együttműködés az ifjúsággal mindig 
fontos szerepet kapott munkámban, és amíg 
politikai funkciót töltök be, addig az is marad. Az 
erdélyi magyarság szülőföldön való megmara-
dása, illetve gyarapodása a legfontosabb célkitű-
zésünk, és ezt a fiatalok bevonása nélkül lehetet-
len megvalósítani” – fogalmazott Winkler Gyula 
kedden azon a kiértékelő kerekasztalbeszélgeté-
sen, melyet Kolozsváron szerveztek azoknak a 
fiataloknak, akik részt vettek a hétvégén Stras-
bourgban megszervezett Európai Ifjúsági Ren-
dezvényen (EYE 2014). Az Európai Ifjúsági Fó-
rum által szervezett nagyszabású rendezvényen 
53 erdélyi fiatal volt jelen, egy része  Winkler 
Gyula és Sógor Csaba, valamint a Magyar Ifjú-
sági Értekezlet (MIÉRT) támogatásával, másik 
része a Magyar Ifjúsági Központ képviseleté-
ben, a KMDSZ, Karrieriroda, KMDT, KIFOR, 
MAKOSZ, Igen, tessék! mozgalom és a Váróte-
rem projekt részéről.
 A rendezvényen 3 Szeben megyei fiatal is 
részt vett, éspedig: Buryán Tünde, Kopán Nor-
bert és Fekete Sándor.

MEDGYES

Szebeni út, 174 A szám

Tel. 0269 838 241

Fax 0269 806 242

e-mail: 

office@bmttransconstruct.ro

Elekes Szidónia

Fiataljaink Strasbourgban
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