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Választások elött állunk…

 December 9. a roman és Magyar embernek is egyaránt ki kell válassza, hogy ki képviseli érdekeit az 

elkövetkező négy évben.
 Kire szavaznak majd az emberek? 
Vajon meggondolyák, mérlegelik, hogy meik part mennyit tett értük?
Vajon elválasztják majd az igéreteket a megvalósításoktol?
Vajon megkülömböztetik a gerinces politikusokat a “vándormadaraktol” és az ezekböl feltöltött pártoktol?
 Az igazság az, hogy manapság a semmit is “becsomagolják” szépen és a hircsatornákon keresztül szó szerint 

eladják az embereknek. Az emberek sokszor csak a váltás kedvéjért mennek el szavazni, annak a reményében, hogy az 

“új” jobbat hozhat…

Sokszor már választas elött megkülömböztethető a ló a légytöl…

RMDSZ sajtóiroda



Éppen ezért  nagyon fontosnak tartjuk a folyama-
tos tájékoztatást, hogy minél több fórumon ismer-
tessük helyzetünket és a néppárti kongresszus is 
jó alkalmat teremt arra, hogy felmutassuk egy 
másfél milliós közösség érdekérvényesítő képes-
ségét” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnök. 
 Winkler Gyula EP képviselő az ülésen is-
mertette az európai polgári kezdeményezést, 
amelyet ez év februárjában az RMDSZ képvise-
lői a FUEN-el közösen felvállaltak és amellyel él-
ni kívánnak. A kezdeményezés eszközével bár-
mely európai uniós állampolgár élhet, és ameny-
nyiben egy adott témában több országban össze-
gyűjt egy millió aláírást, a kezdeményezést az 
Európai Parlament bizottsága véleményezi és 
napirendre is tűzheti. 
 „A polgári kezdeményezés egy olyan esz-
köz az erdélyi magyarság kezében, amely lehe-
tőséget teremt számunkra arra, hogy kisebbségi 
kérdéseket is hangsúlyosan tematizálhassunk 
európaszerte és az Európai Unió legfőbb dön-
téshozó testületében, az EU parlamentben. Az 
RMDSZ élni kíván ezzel a lehetőséggel, és szak-
értőink egyeztetnek a többi európai ország kiseb-
bségi szervezeteinek képviselőivel is, csakúgy, 
mint a FUEN-el a közös fellépés érdekében ”- 
mondta el Borbély László politikai alelnök. 

nek ne legyen magyar képviseletük. A 6+3-as 
alternatív küszöb elérése számukra csak akkor 
lehetne lehetséges elképzelés, ha az RMDSZ nem 
indítana jelölteket. Az EMNP által óriásplaká-
tokon reklámozott alternatív küszöb igazából a 
román pártoknak jelent mandátumot. Szándé-
kosan félrevezetik közösségünk tagjait, zavart 
keltenek, üzenetük célja a megtévesztés és az ér-
téktelen szavazatrablás” – szögezte le az RMDSZ 
elnöke.

 Kelemen Hunor hozzátette, a szociológiai 
felmérések azt mutatják, hogy az RMDSZ megis-
métli a 2008-as eredményeket, erős parlamenti 
képviseletet tud biztosítani minden magyar em-
bernek, függetlenül attól, hogy az MPP vagy az 
EMNP szimpatizánsa.

 „A Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség biztonságot jelent minden magyar embernek, 
mert 23 évvel a rendszerváltás után is azt látjuk, 
hogy Romániában még nem rendeződött el min-
den, a szélsőséges populizmus ismét megpróbál 
erőre kapni, ez pedig soha nem szolgálta a 
kisebbségek érdekeit. Fontos kérdések következ-
nek 2013-ban, az alkotmány módosítása, a régiók 
átszervezése, a közigazgatási reform, az uniós 
költségvetés kidolgozása, terveink szerint pedig a 
kisebbségek jogköreinek bővítése, ezért nagyon 
fontos, hogy az RMDSZ jelen legyen a parla-

mentben” – hangsúlyozta a szövetségi elnök.

 Az RMDSZ kampányáról elmondta, nem 
szerveznek grandiózus kampányindítókat, mert 
ezek ideje már lejárt, a Szövetség területi szer-
vezetei megyénként vagy régiókként indítják el 
jelöltjeiket. A kampány idén ősszel is az erdélyi 
magyarok problémáira reflektál, kiemelt figyel-
met fordítanak a gazdasági és a szociális kérdé-
sekre.

 „Elkészítettük az Erdély 2020 gazdasági 
fejlesztési tervünket, amely valós költségvetési 
forrásokra alapoz, nem pedig mesékre. A kiin-
dulási pontja a 2014-2020 közötti európai uniós 
költségvetés, amely közel 31 milliárd eurót jelent 
Romániának. Nem mindegy, hogy a lehívandó 
összegeket milyen területen lehet hasznosítani, 
ezért az RMDSZ elsősorban a kis- és középvállal-
kozókra, a mezőgazdálkodásban dolgozókra, az 
önkormányzatokra, a munkahelyteremtésre és a 
fiatalok mobilizációjára összpontosította fejlesz-
tési tervét. Ennek alapja a 2011-ben lezajlott Er-
délyi Konzultáció, amely során számos, erre 
vonatkozó pragmatikus választ adtak az erdélyi 
magyarok. A gazdasági, szociális kérdések meg-
oldása jelentik az itthon maradás, a jövőépítés 
alapjait, ezek kiegészítéseként jelennek meg a 
kollektív jogok, a nyelvi jogok, az autonómia kü-
lönböző formái” – ismertette Kelemen Hunor.  

kozón vett részt, illetve az Európai Unió állam- és 
kormányfőinek a csúcstalálkozóján, amelyen a 
decemberi summit dokumentumait készítették 
elő.
 „A Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség és az erdélyi magyarok szempontjából egy-
aránt sikeres kongresszus volt” – összegezte 
Kelemen Hunor.

 A parlamenti választások előkészületeiről 
szólva a Szövetség elnöke kijelentette, csupán 
zavart keltenek azok, akik a 6+3-as alternatív 
bejutási küszöbről beszélnek.

 „Ők maguk is elismerik, hogy nem érhetik 
el az alternatív küszöböt, hogy nincs esélyük 
bejutni a parlamentbe. Más céljuk nincs az 
indulással, csak az, hogy ártsanak az RMDSZ-
nek és a magyar közösségnek. Mert azt nagyon 
könnyen elérik, hogy például a szórványmegyék-

 Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ok-
tóber 24-én, szerdán, Háromszéken találkozott a 
térség polgármestereivel, akikkel a parlamenti 
választások kampányának előkészítéséről 
konzultált.

 A szövetségi elnök sajtótájékoztatón érté-
kelte a múlt héten lezajlott Európai Néppárti 
kongresszust, amelynek társszervezője volt az 
RMDSZ a Demokrata – Liberális Párttal közö-
sen.

 „Az RMDSZ és a romániai magyar kö-
zösség szempontjából a legnagyobb áttörésnek 
azt tartjuk, hogy az Európai Néppárt megújuló 
alapprogramjába bekerült az őshonos kisebb-
ségekről szóló fejezet, amelyet – minden félre-
értés eloszlatása érdekében – az első betűtől az 
utolsóig az RMDSZ szakemberei dolgoztak ki. 
Másfél éves meggyőző munkát folytattunk annak 
érdekében, hogy ezt a kisebbségvédelmi fejezetet 
a Néppárt minden tagországa egyhangúan elfo-
gadja. Azért is nagyon fontos ez a fejezet, mert en-
nek alapján dolgozzák ki azt a nemzeti kisebb-
ségekre vonatkozó uniós keretszabályozást, 
amely minden tagország számára kötelező lesz” 
– hangsúlyozta Kelemen Hunor.

 Az RMDSZ elnöke arról is beszélt, hogy a 
bukaresti kongresszuson számos kétoldalú talál-
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Kelemen Hunor szövetségi elnök: minden romániai magyar 
érdekét képviseljük!

Az RMDSZ a Néppárti Kongresszus egyik házigazdája

RMDSZ sajtóiroda

 „Az RMDSZ az egyik házigazdája az 
Európai Néppárt soron következő kongresszu-
sának, amelyet október 17 -18-án rendeznek meg  
Bukarestben” – jelentette ki Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök ma, szeptember 18-án Bukarestben, 
a Külügyi Tanács ülésén. Az ülésen részt vett 
Borbély László politikai alelnök, Frunda György 
szenátor, Winkler Gyula EP képviselő és Korodi 
Attila parlamenti képviselő valamint Kelemen 
Kámán, a Kereszténydemokrata platform elnöke. 

 

 „A Néppárt 20 év után először módosítja 
alap-programját, és az RMDSZ-nek most lehe-
tősége van beleszólni ezekbe a döntésekbe és 
hangsúlyosabban megjeleníteni a nemzeti 
kisebbségek problematikáját a nemzetközi 
politikai  közvélemény előtt. Az Európai Unió és 
az európai parlamenti pártok a nemzeti kisebb-
ségek ügyében rendkívül visszafogottak, legyen 
szó akár őshonos, akár betelepedett kisebbségről. 
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érzését” – fogalmazott Hegedüs Csilla. A med-
gyesi magyarok nyitottan fogadták a kezdemé-
nyezést, tartalmas beszélgetés alakult ki, a 
Báthory István Általános Iskola munkaközössé-
ge már a helyszínen jelezte, hogy központi szere-
pet vállalna a program medgyesi működtetésé-
ben. 

 Az elképzelés szerint egy-egy magyar 
osztály, tagozat fogadna örökbe egy-egy magyar 
műemléket, hosszú távú cél bevonni a közösség 
mindennapjaiba ezeket a magyar örökségele-
meket. Ennek témájában fognak szervezni tör-
téneti, hely- és honismereti vetélkedőket, ren-
dezvényeket. Az örökbefogadás gondoskodást is 
jelent, az iskolások tavaszi nagytakarításon, fa- és 
virágültetésen vesznek részt, idegenvezetői kép-
zést kapnak, szóróanyagok, honlapok elkészí-
tését tanulják meg, hogy megfelelően népszerű-
síthessék az örökbefogadott műemléket. A kezde-
ményezők célja, hogy létrejöjjön egy közösségi 
tér, ahol a magyar emberek találkoznak, szociali-
zálódnak, ünnepelnek. A program keretet biztosít 
arra, hogy kialakulhasson az örökbefogadók há-
lózata, tudják tartani egymással a kapcsolatot, 
vegyenek részt egymás rendezvényein.

 Az RMDSZ szórvány cselekvési tervé-
nek keretében működő Örökségünk őrei - Fogadj 
örökbe egy műemléket program első nyilvános 
vitáit Vajdahunyadon és Szászvároson tartották.

günket” – mondta Winkler Gyula, aki felhívással 
fordult a medgyesi magyarokhoz. “Idén másod-
szor ünnepeljük november 15-én a Magyar Szór-
vány Napját, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
születésének napján. Az SZKT Szórvány frak-
ciójának vezetőjeként reményemet fejezem ki, 
hogy idén is minél több helyszínen ünnepelünk 
Erdélyszerte, az RMDSZ főtitkárságának támo-
gatásával” – hívta fel a  figyelmet a közelgő ün-
nepre az EP-képviselő.

 Hegedüs Csilla, az RMDSZ kulturális fő-
titkár-helyettese ismertette a kezdeményezést, 
kiemelve, hogy a program célja a szórványban 
elő közösségek magyarságtudatának megőrzése. 
“Talán ez az RMDSZ legcivilebb programja, 
hiszen legközelebb áll a civil társadalomhoz, 
amellyel partnerségben szeretnénk megvalósí-
tani a kezdeményezést. Azzal a megkereséssel 
fordulunk Önökhöz, hogy alakítsunk ki magyar 
közösségi tereket, magyarság-szigeteket műem-
lékeink köré, ezáltal is erősítve az összetartozás 

 Péntek délután (október 12.) a Medgyesi 
Millenium-Házban tartották az „Örökségünk őrei 
- Fogadj örökbe egy műemléket” program bemu-
tatóját és nyilvános vitáját.

 Az eseményen részt vett Hegedüs Csilla, 
az RMDSZ kulturális főtitkár-helyettese és 
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, há-
zigazda Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei 
elnöke volt. Jelen voltak a medgyesi és kör-
nyékbeli, magyarok is lakta települések lelkészei, 
pedagógusai, a medgyesi Báthory István Általá-
nos Iskola vezetősége és pedagógusai, az EMKE 
és egyéb magyar civil szervezetek képviselői.

 Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei 
elnöke üdvözlőbeszédében kiemelte a hagyo-
mányőrzés és a kulturális örökség szerepét a 
medgyesi, szebeni szórványközösség minden-
napjaiban. 

 Szórványpolitikusként szólalt fel Winkler 
Gyula, aki Hunyad megyei tapasztalait osztotta 
meg a jelenlevőkkel. “A dél-erdélyi szórvány 
egyik legjellegzetesebb közösségében, a Hunyad 
megyei magyar közösségben csak úgy tudtunk 
eredményeket elérni, hogy három pillérre tá-
maszkodtunk. Mint RMDSZ együttműködtünk a 
magyar történelmi egyházakkal, a magyar civil és 
szakmai szervezetekkel, közösen dolgoztunk.    
Igyekeztünk mindig felmérni közösségünk reális 
szükségleteit, majd úgy megoldani, hogy a helyi 
kezdeményezésre építve szerveztünk magasabb 
szintű támogatást, ezzel is megerősítve közössé-
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Fogadj örökbe egy műemléket Medgyesen is
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mint a “Medgyes a Kultúráért”, közli Antonela 
Sofia Barbu, a “Medgyes a Kultúráért” szervezet 
projekt menedzsere.”

 Az eseményen aktívan részt vettek a Ro-
mán Diáktanács képviselői, a Medgyesi Önkén-
tes Központ tagjai, Ionut Codita -  a regionális 
Diáktanácsok elnőke, Lavina Iagar – a Napközi 
Központ igazgatónője, a “Fiatalok Misszióban” 
szervezet képviselője, Anca Ara - a PDL Ifjúsági 
szervezet tagja, György Csaba - a medgyesi 
MADISZ cenzora, valamint Kémeri Attila – a 
Medgyesi Magyar Diáktanács tagja, akik lát-
hatták az Európai Önkéntes Szolgálat koncep-
cióit, valamint a határidőt, amelynek keretén be-
lül alkalmazhatják őket. 
 

 Az Európai Önkéntes Szolgálat karaván 
szeptember 29-én érkezett Medgyesre. Az “Ön-
kéntes Szolgálat” székhelyén, a Johannes Hon-
terus utca, 10 –es szám (“St.L. Roth” emlékháza) 
alatt szervezte meg a “Medgyes a Kultúráért” 
szervezet interaktív képzését, partnerségben a 
Nemzeti Erőforrás Központal és a Kulturális Mi-
nisztériummal. 
 Az eseményen részt vett 20 személy, akik 
fontos informaciókhoz juthattak, mint például, 
hogy mit is jelent  gyakornoknak lenni egy Euró-
pai Önkéntes Szolgálatnál, olyan szervezeteknél 
akik akkreditáltak, hogy fogadjanak, valamint 
küldjenek önkénteseket. Ugyanakkor szó került a 
Youthnetworks platformról, ahol álláshelyek ta-
lálhatóak.
 Az “Európai Önkéntes Szolgálat” kara-
ván interaktív képzésén belül információkat ter-
jesztettek, azoknak a szervezeteknek, akik fiata-
lokkal dolgoznak, és a 18-30 év között lévő fiatal 
önkénteseknek. A meghívottak között volt Nico-
leta Racolta, a Kolozsvári Önkéntes Szolgálattól 
~ mint tréner, Ovidiu Daramus ~ nemzetközi ön-
kéntes, és Lucia Suciu, aki létrehozta Medgyesen 
az Önkéntes Szolgálatot. Minden résztvevő tájé-
koztatóval és egy csomó hasznos információval 
távozott haza, valamint azzal a vággyal, hogy 
külföldön is önkéntesek lehessenek. Medgyesen 
még nem létezik egy olyan ifjúsági szervezet, 
amely akkreditált legyen, hogy fiatalokat küld-
jön, viszont akkreditáció alatt van egész az év vé-
géig, a ”Pusteblume” kulturális szervezet, vala-

Európai Önkéntes Szolgálat

Elekes Szidónia
MMDT alelnök

 2012 szeptember  3 és 7 között került sor a 
Magyar Középiskolások Országos Szövetsége 
(MAKOSZ) és a Bihar Megyei Magyar Közép-
iskolás Egyesületek Tanácsa (MAKET) által 
szervezett XVIII. Diákönkormányzati Szabad-
egyetemre (DÖKSZAB) amely Biharfélegyhá-
zán, Bihar megyében volt tartva. Idén a tábor, 
sátortáborrá alakult az előző évekhez viszonyít-
va. A táborban a 40 résztvevő között egy Med-
gyesi Magyar Diáktanács képviselő is volt.  A 
tábor célja a romániai magyar középiskolás 
mozgalom aktív tagjai számára olyan általános 
érvényű, a szervezeti életben felhasználható is-
meretek nyújtása, amelyek segítségével a részt-
vevők nagymértékben növelhetik tevékenységük 
hatékonyságát. A Szabadegyetem sikerét a prog-
ram eddigi elismertsége  és az intenzív, romániai 
és magyarországi szakértők segítségével elkészí-
tett, napi 8-10 órás program biztosítja. A program 
egy jelentős részét csoportfoglalkozások töltöt-
ték ki, másik részét pedig képzések, előadások. 
 
 Egy új tanév kezdetével, reméljük, hogy 
diáktanácsunk résztvevője a táborban eredmé-
nyesen, produktívan használja fel az ott tanulta-
kat. 

DÖKSZAB 2012

Buryán Tünde
Medgyesi Magyar 
Diáktanács elnök



működését projetjeink megvalósítására és kívá-
nok valamennyiünknek jó egészséget, eredmé-
nyekben és sikerekben gazdag tanévet.

 -“A gyerekelvárja a magabiztos, követke
zeteséskedvestanárt, aki sokat tud, akinek van   
humora, akiképesmagávalragadniőt, akit lehet  
szeretni. Aki művelt, jólöltözött, gondtalan, aki-
nek van ideje a gyerekre, a kultúrára, és aki  
megértiőt.
         A szülő elvárja, hogy mindent kapjon meg a 
gyermeke, azt is, amit a családban kellene, azt is, 
amit ő nem alakított ki nála, amiben kudarcot 
vallott.
 Az igazgató eredményeket vár, nyugalmat 
a pedagóguskörül, és pontos, precíz adminisz-
trációt. Hogy oldjon megmindent, ja, és lehetőleg 
a legkevesebb kéréssel, pláne azokat hanyagolja, 
aminek anyagivonatkozása van.
        A kollégák azt várják, hogy ne tűnjön fel. Ne 
legyen jobb, mint azátlag, mert akkor nekik is 
hozzá kell mérniük magukat. Elvárják, hogyha 
osztályfőnök, képes legyen azokat a hibákat is 
orvosolni, amelyeket ők követnek el a szakórá-
kon.
 A rendszer ma elvárja, hogy ne kritizál-
jon. Hallgasson és fogadja el, amit az éppen reg-
náló kormányoktatás politikája rámér. És ne 
szóljon, ha az előző pont az ellenkezőjét kérte 
tőle. Ne lázadozzon, ha mindezért méltatlanul ke-
veset kap. Fizetésben és megbecsülésben is.”

kozókat, könyvbemutatókat, előadásokat, egy-
házi kulturális műsorokat, koncerteket, gyerek- 
és ifjúsági műsorokat, filmvetítéseket és más 
eseményeket tartalmaz. 

Szervezés.
 A fesztivált a Nagyszebeni Magyar Kul-
turális Központ önkéntesei szervezik.
 Minden évben nagyon szép csapat alakul 
a fesztivál megszervezésére, állandó Kulturális 
Központhoz látogató személyek - főleg fiatalok - 
de mindig újak is.
 Fesztiválunk programját úgy alakítjuk, 
hogy az érdeklődők minden eseményen részt ve-
hessenek, kényelmesen elérhessenek egyik ese-
ményről a másikra.
 A fesztivált úgy próbáljuk megszervezni, 
hogy mindenki jól érezze magát Nagyszebenben 
- vendégek, előadók, közönség és szervezők is 
egyaránt.

Belépők.
 A legtöbb esemény díjtalan, viszont né-
hány előadásra belépőt kell fizetni. Helyfoglalás 
a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központban, 
címünk: Nagyszeben - Felinarului utca, 6 szám, 
H-P: 9-17, telefonszám: 0747.975921– Takács 
Gyöngyi irodavezetőnél. 
 
Mindenkit szeretettel várunk Nagyszebenbe az 
Ars HUNGARICA magyar kulturális fesztiválra!

 A kultúra magában foglalja egy adott tár-
sadalom mindazon ismereteit, értékeit, normáit, 
amelyek a közösség összetartozását és fennmara-
dását biztosítják. A nemzeti közösségek kulturális 
önismeretének kiapadhatatlan forrása a művé-
szetek sokszínű és értékekben gazdag világa, és 
ennek bemutatása.
 Ezt a célt szolgálja a 2005-ben alakult 
HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete és az általa, 
hetedik alkalommal szervezett Ars HUNGARICA 
– magyar kulturális fesztivál.

Támogatás.
 Megtisztelő számunkra, hogy fontos in-
tézmények, alapítványok, mecénások, sajtóorgá-
numok minősítették pozitívan és támogatják 
fesztiválunkat. 
 Jelentős magyar közösségünk számára, 
hogy fesztiválunk a helyi kulturális élet hivatalos 
programjában szerepelhet. 

Műsorok.
 Mindig figyelünk arra a program összeál-
lításakor, hogy minden korosztály igényeit kielé-
gítsük, ugyanakkor nagyon fontos számunkra, 
hogy a Nagyszebenben élő, más nemzetiségű 
lakossággal is megismertessük a magyar kultu-
rális értékeket. Olyan fesztiválprogramot terve-
zünk, amelyre a vegyes házasságban élő magyar 
személy büszkén magával viheti élettársát, 
barátait, ismerőseit.
 Az Ars HUNGARICA fesztivál kiállítás 
megnyitókat, szimpóziumokat, író-olvasó talál-

iskolabuszunk 9 tanulót Erzsébetvárosról, 2 tanu-
lót Berethalomról és 2 diákot Somogyomból  na-
ponta szállít iskolánkba. 

A tanév újdonsága az előkészítő osztály. 
Iskolánk vezetősége abban igyekezett, hogy biz-
tosítson minden feltételt a kis diákok nevelésére.

Az új tanév elején megkérem a pedagó-
gusokat, szülőket, magyar közösségünket, hogy
közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy to-
vább növeljük a Báthory István Általános Iskola 
jó hírét. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán 
minél több tanulónk érjen el a versenyeken, tan-
tárgyi olimpiákon szép sikereket, hogy az év vé-
gén eredményes tanévről számolhassunk be. 

Köszönöm a szülők segítségét, bizalmát, 
köszönöm a Pro Schola Mediensis Alapítvány-
nak, hogy a nevelő- oktató munkánkhoz szük-
séges feltételeket a következő tanévre is fejleszti, 
köszönöm a megyei és városunk R. M. D. SZ. 
szervezetének támogatását, az E.M. K. E, a Med-
gyesi M.A.D.I.SZ. és diákszervezeteink együtt-

 Elröppent a nyári szünet. Van, aki szíve-
sen megtoldotta volna egy- két nappal, héttel, 
van, aki nagyon várta az iskolakezdést. Kinek 
rövid, kinek hosszú volt a vakáció, de valameny-
nyien vártuk. Vártuk, mert tudjuk e tanév új ki-
hívásokkal áll előttünk, és ezeknek a kihívások-
nak meg kell felelnünk. Vártuk az iskolakezdést, 
mert tudjuk, tovább kell lépnünk, tovább kell 
gyarapítanunk gyermekeink tudását. Szülőnek, 
nevelőnek kötelessége gyermekeink jövőjének 
tudatos tervezése. Egyre nagyobb a kihívás évről 
évre. Arra kell törekednünk, hogy a kezeink kö-
zött felnövekvő nemzedék olyan alapokat kap-
jon, hogy fenőtté válva stabil alapköve legyen 
medgyesi magyar közösségünknek. Tiszta lel-
kiismerettel állítom, hogy iskolánkban ezekhez 
az elvárásokhoz a feltételek biztosítottak. Neve-
lőtestületünk szakmailag jól felkészülten várja a 
következő tanéveket. Teljes a nyitottsága a tanu-
lók, a szülők és a társadalmi elvárások felé. Fela-
datának tartja, hogy megtanítsa a gyerekeket az 
őket érő informácioáradat helyes kezelésére, 
hogy meg tudják különböztetni a jót és a rosszat, 
az értékeset és az értéktelent. Az új feladok között 
említésre méltó iskolánk 290. évfordulója. No-
vemberre tervezzük a jubileumi megemlékezést. 
Remélem, hagyományainknak megfelelően, 
méltó módon kerül erre sor. 

 A tanévet 9 osztállyal és 114 tanulóval 
kezdjük. 24 diák beiratkozott iskolánkba a 
környező településekről, mert megadtuk a lehető-
séget az ingázásra. A Pro Schola Mediensis ala-
pítványunk 2 mikrobuszt működtet, amivel 4 diá-
kot Mihályfalváról , 6 diákot Kiskapusról  és egy 
tanulót Nagyekemezőről szállít. Ugyanakkor az 

 

 

 2012. szeptember 28-30. között kezdőd-
tek meg a Magyar Középiskolások Országos 
Szövetsége (MAKOSZ) által szervezett XX. 
Közéleti Diák- és Ifjúsági Akadémia (KÖDAK) 
kurzusai.  
 Ezek a tanfolyamok több hétvégét átölelő 
képzési programból állnak, amelyek távoktatási 
formában zajlanak Erdély különböző városaiban. 
Idén az első hétvége Medgyesen valósult meg, 
ahol 15 résztvevőt, 2 munkacsoportost és egy 
képzőt fogadtunk. A KÖDAK azokat a középis-
kolásokat kívánja segíteni, akiknek az a tudás, 
melyet a mai román oktatási rendszer nyújt nem 
fedi teljesen elvárásukat, illetve aktív módon sze-
retnének részt vállalni egy ifjúsági szervezetben. 
A kurzus alatt a résztvevők felkészülést nyernek a 
sikeres szervezeti életre. 
 A medgyesi hétvége témája – szervezeti 
menedzsment volt. A vendégek szerint az első 
hétvége feledhetetlen, élménydús volt. 
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addig a reformátusok csak szokásjog alapján, a 
templomon kívül emlékeznek meg az esemény-
ről. Míg a népi kultúrában a mindenszentekhez 
szinte egyetlen szokás sem kötődik, a halottak 
napja igen színes hagyományokkal rendelkezik. 
 A hozzátartozók temetőjárása már októ-
berben megkezdődik. Helyrehozzák a sírokat, 
krizantémmal, őszirózsával, az elmúlás virágai-
val díszítik őket. Ilyenkor az ismeretlen holtakra 
is gondot fordítanak az emberek. Mindenszentek 
estéjén az eltávozottak emlékezetére megszólal-
nak a harangok, és gyertyák gyúlnak. Ez alatt az 
idő alatt a lelkek jelképesen megpihennek.

Az ősök sírjánál összegyűl a rokonság és a 
halottak üdvéért imádkozik. Azokra is kegyelet-
tel gondolnak, akik idegenben vagy ismeretlen 
helyen nyugszanak. 

Mire besötétedik, a temető számtalan gyer-
tya és mécses fényáradatában úszik. A gyertyák a 
halottakért égtek, a tűz megtisztulást hoz. Megha-
tottság és tisztelet hatja át ilyenkor a lelkeket.

A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a 
halottak, ezért régen sokfelé számukra is megte-
rítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. 
Egyes vidékeken a temetőbe vitték ki az ételt, s a 
sírokra helyeztek belőle, a maradékot pedig a 
koldusoknak adták. Székely népszokás szerint 
egész kemencére való cipót sütöttek, amelynek 
Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. 
Ezt kiosztották a templom előtt gyülekező szegé-
nyek között.

Egy néphit szerint, aki virágot szakít a sír-
ról, azt elviszi a halott. Az égő gyertyát nem sza-
bad más sírra tenni, mert annak a halottnak a bű-

Mai formája az évszázadok során több kultúra: a 
római Pomona-nap, a kelta Samhain fesztivál és a 
keresztény mindenszentek napja hagyományai-
nak keveredésével alakult ki.

Évszázadokkal ezelőtt a mai Nagy-Britan-
nia és észak-Franciaország területén éltek a kel-
ták. A kelták a természetet magasztalták, és sok 
istent imádtak, de a Napisten volt a legfontosabb, 
aki a munkát és pihenést jelképezte, tette gyönyö-
rűvé a földet és növesztette a termést.

A kelta újévet november 1-én ünnepelték 
egy nagy fesztivállal, mely a nap-szezon végét, a 
sötétség és hideg kezdetét jelezte. A kelta hagyo-
mány szerint a napisten Samhain, a halál és sötét-
ség istenének fogságába került ilyenkor.

Az újév előestéjén, október 31-én, a hie-
delem úgy tartotta, Samhain összehívta a halot-
takat. A halottak különböző formában jelentek 
meg; a rossz lelkek, állatok figuráit öltötték fel, 
főként macskáét.

Október 31-én, miután a termést betakarí-
tották és a hosszú, hideg télre elraktározták, meg-
kezdődött az ünnepség. A kelta papok a hegy-
tetőn, a szent tölgyfák alatt gyülekeztek, új tüze-
ket gyújtottak, termény- és állatáldozatokat mu-
tattak be, és tűz körüli táncuk jelezte a nap-szezon 
végét és a sötétség kezdetét. Amikor eljött a reg-
gel, a papok minden családnak parazsat adtak, 
hogy új tüzeket gyújthassanak. Ezek a tüzek tart-
ják melegen az otthonokat és űzik ki a gonosz 
szellemeket. November elsején az emberek állat-
bőrökből és állatfejekből készült kosztümökbe 
öltöztek, és a napisten, Samhain tiszteletére 3 na-
pos fesztivált tartottak. Ez a fesztivál volt az első 

ne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik lel-
kére.

Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszen-
tek és Halottak napja közti éjszakán a halottak mi-
séznek a templomban, és amíg a harang szól, ha-
zalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiség-
ben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eliga-
zodjanak a házban.

Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. 
Nem volt szabad mosni, meszelni, a földeken dol-
gozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére. Ehe-
lyett őröltek, kukoricát morzsoltak... 

Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor 
a néma könnyektől a hangos zokogásig utat törhet 
magának az emlékezés, a fájdalom.

Halottak napjának kereszténység előtti tör-
ténete:
Halloween, a leginkább ijesztő jelmezeiről és 
morbid tréfáiról ismert ünnep valójában hármas 
gyökerű: kettő a kereszténység előtti időkből, egy 
pedig a római katolikus tradícióból táplálkozik.. 

az ünnepkörnek.
Mindenszentek valamiképpen égi aratási 

ünnep: "a pünkösd epifániája" nevét is kapta. Az 
elhaló búzamagból kinövő termést látjuk és 
csodáljuk. És ez az aratás még folyik: a szentek 
kara a teljesedés felé irányítja szemünket, a cél-
hoz, amelyre Isten teremtett, rendelt.

November másodika Halottak napja. Az 
ünnep mai formája a bencés szerzetesektől szár-
mazik, akik már a 10. században ezen a napon 
emlékeztek meg az összes megholtról. Sz. Odiló 
clunyi apáttól (962-1048, apát 994-től) ered, ki 
emléknapul a Cluny anyaház alá tartozó minden 
bencésházba bevezette. Ez a rendelete (998) máig 
fönnmaradt. Hamarosan a bencés renden kívül is 
megülték; a 14. század elejétől Róma is átvette.

A halottak napja - Mindenszentekkel ellen-
tétben - nemcsak a katolikusoké, hanem a refor-
máció több vallása is elfogadja: míg az evangé-
likusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, 

Az egymás utáni napokon ünnepelt min-
denszentek és halottak napja közül az utóbbi 
dominál, bár sok ember számára összemo-
sódik a két jeles nap fogalma. Mit ünnepelünk 
mindenszentek napján és miért pont novem-
ber másodikán emlékezünk elhunyt szeret-
teinkre?

Mindenszentek azoknak az üdvözülteknek 
a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, il-
letve a kalendárium név szerint nem emlékezik 
meg róluk. A halottak napjának vigíliája, azaz 
ünnepi előestéje ez, így e két nap összekapcso-
lódik.

Az ünnep kezdetei a IV. századba nyúlnak. 
Szent Efrém szíriai egyházatya (†373) és Arany-
szájú Szent János (*407) már tud Mindenszentek 
ünnepéről, melyet május 13-án, illetve pünkösd 
utáni első vasárnap ültek meg. E vasárnap neve a 
görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja.

A kereszténység terjesztésekor a hittérítők 
azt a feladatot kapták, hogy lehetőség szerint a 
pogány ünnepekhez igazítsák a keresztény szo-
kásokat, azok betiltása helyett. Ennek köszönhe-
tően III. Gergely pápa a korábban május 13-án 
ünnepelt Szűz Mária és a mártírok emléknapját 
november 1-ére helyezte át, amely így részben 
összemosódott kelta újév (Samhain ünnep), vala-
mint a római hódításoknak köszönhető Feralia (a 
holtak emléknapja) és Pomona (gyümölcstermé-
sért felelős númennek a napja) ünnepekkel is. Így 
a kelta újévi hagyományokon alapuló, az angol-
szász országokban igen népszerű , va-halloween

gyis "Mindenszentek éjszakája" (az angol All 
Hallow's Eve rövidülése) szintén része lett ennek 

Halloween.
Az I. században a rómaiak elfoglalták Ang-

liát. Sok hagyományt hoztak magukkal, melyek 
egyike a Pomona-nap volt, ami a gyümölcsök és 
kertek istennőjének ünnepe, és november 1 körül 
tartották. A következő évszázadok folyamán a 
kelta Samhai fesztivál és a római Pomona-nap ha-
gyományainak keveredésével jött létre az első 
őszi ünnep.

Később a pogány szokás keresztény formát 
öltött. Maga a Halloween elnevezés is innen ered 
(all hallows evening = mindenszentek éjszakája). 

A 19. században az ír bevándorlók vitték az 
ünnepet és a szokásokat az Egyesült Államokba, 
ahol a Halloween a gyermekek által egész évben 
várt esemény, óriási ünnep, nem hiányozhat 
egyetlen naptárból sem.

A töklámpás lett az idők folyamán a Hal-
loween legfontosabb jelképe. Az angol egyenes 
fordítás ,,carved pumpkin". Az ilyenkor használt 
kivájt vigyorgó töklámpás angol nyelvterületen 
elterjedt neve: Jack O'Lantern. 

A történet szerint nevét egy Jack nevű 
részegestől kapta, aki az ördögtől olyan ígéretet 
csikart ki, hogy lelke nem fog a pokolra kerülni. 
Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. 
Az ördög egy széndarabot adott Jacknek, amit ez 
egy marharépába rakott lámpásnak. Azóta Jack 
lelke ennek a lámpácskának a fényénél keresi 
nyugvóhelyét. Amerikában az eredeti marharépát 
a jóval látványosabb tök váltotta fel.
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még akkor is káros, ha a FIDESZ fizeti a költségeit.
Én ismerem és értékelem Nyírő gondolatait, 

amiket 1940 előtt írt, és sajnálom, ahogy kompro-
mittálták.

A Nyírő-cirkuszt egy aljas politikai cselnek 
tartom. Akik az újratemetést kezdeményezték, kel-
lett, hogy ismerjék a fasiszta múltját, ha máshon-
nan nem, az internetről. Azt is, hogy a Wiesenthal 
Központ tiltakozni fog, és ezt a román média ki-
használja. Nem voltak olyan ostobák, hogy ezeket 
ne tudták volna.

A cél az volt, hogy Szász Jenő székely mártír 
legyen, és ezzel elhűlyítsék a magyarságot. Sajnos 
ez FIDESZ érdek is volt. Voltak sikerek.

Úgy értékelem ezt a cirkuszt, mintha husán-
gokat osztogatnának a román nacionalistáknak, 
hogy jól elverjenek.

Tudomásul kellene venni, hogy rossz ma-
gyarok, kik úgy magyarkodnak, hogy ártanak a 
magyarságnak.
- Ízléstelen politikai üzérkedésnek tartok nagyon 
sok romániai FIDESZ akciót. A Demokrata Köz-
pontokat, csángóügyet, az alapítványok támogatá-
sának a módját. Főképp azt, ahogy megosztják a 
magyarságot, és erre pénzt is áldoznak, ahogy ki-
zsákmányolják a nemzeti érzelmeinket hiúságaik 
dicsőítése érdekében, ahogy osztják a tanácsaikat, 
ahogy álmokba ringatnak, ahelyett, hogy védekezni 
segítenének. A kiút keresésben aszerint kell dön-
teni, hogy mi hasznos és mi káros a romániai ma-
gyarságnak. Okosan és nem szenvedélyekkel. 
Megértem azokat, kik nem értenek egyet velem, 
mert nekem is fájdalmas tudomásul venni a magyar 
valóságot.

magyar kisiparosok többségét állandóan behív-ták. 
Apámat is. Valami haszontalan munkát végeztek, 
éheztek és szabad idejükben gyilkolták a tetveket.

Olténiából betelepített hivatalnokok expor-
tálták a fanarióta hagyományokat, a korrupciót. 
Mindent le lehetett fizetni, és jól meggazdagodtak. 
Nagy házakat építettek és autókat vásároltak, a kis 
fizetésű hivatalnokok.

Volt egy időszak, amikor olyan sokat loptak, 
hogy a román állam nem tudta fizetni az alkal-
mazottjait.

Kétségeim vannak, hogy a határontúli új 
magyar állampolgárok szavazati jogainak a meg-
adása hasznos nekünk. Bevallom, félek, hogy 
nagyon károsak lesznek.

A magyarországi pártok célja a szavazatok 
gyűjtése és kevésbé a mi érdekeink. Kizsákmá-
nyolják több naiv magyar nemzeti érzelmeit.

Sok hazafias kiabálás és kevés őszinteség. 
Gyakran iszonyodom.

Nem értem, miért kell belekeverni, impor-
tálni a magyarországi politikai vitákat, ellentéteket 
a mieinkbe. Én Gyurcsánéktól semmi jót nem vár-
tam, ezért nem csalódtam. Orbánék sorozatos bak-
lövései elkeserítettek. Sokat reméltünk, és keserűen 
csalódtunk.

Gyurcsányék kitagadtak és Orbánék kihasz-
nálnak.

Az állampolgárságot árulják a Demokrata 
Központokban, kezdetben az aláírásokért, újabban 
a szavazatok reményében.

Úgy látom, hogy Orbánék sok kárt okoztak a 
magyar kisebbségnek. Azzal is, hogy sokat ron-
tottak a magyarság tekintélyén, és minden be-
avatkozásuk káros volt.                         

A széthúzás a magyar kisebbség soraiban 

Én úgy látom:

A magyar pártoskodás nem növelte, hanem 
csökkentette a magyar szavazok számát a hely-
hatósági választásokon. Több erdélyi magyar azért 
nem ment szavazni, mert megcsömörlött a magyar 
pártoskodástól. Többen, nekem is, ezzel magyaráz-
ták, hogy nem szavaztak. A veszteségeket ezzel is 
lehet magyarázni. Sajnos ezt nem értik meg, akik 
meg kellene, hogy értsék. Én felmérést javasolnék.

Akik minimális politikai józansággal gon-
dolkodnak, azok belátják, hogy az RMDSZ veze-
tői azt mondták referendum előtt, amit mondani 
kellett egy felelős magyar politikai szervezetnek, 
annak ellenére, hogy ők se mentek szavazni, és 
tudták, hogy a magyarságot ez a referendum nem 
érdekli. 

Tőkés és Orbán beszédei baklövések voltak. 
Akik az ők biztatásaival magyarázzák a távolma-
radást, azok egy franciamesebeli büszke légyhez 
hasonlóan kondolkodnak. Azt mondta, hogy azért 
megy a szekér, mert ő csípi az ökör fülét.

Többet kellene írni az erdélyi magyarság 
szenvedéseiről a két világháború közötti időben, 
hogy a mai nemzedék jobban megismerje és meg-
értse a mostani nemzeti problémáinkat.

Néha rémálmaim vannak, hogy a történelem 
ismétlődik.

Az egyik nagybátyám elbukott a nyelvvizs-
gán, pedig tudott románul, de nem ismerte a fügefát, 
amiről írni kellett. Helyette Olténiából hoztak ro-
mán tanítót, ki egy szót se tudott magyarul, és a szé-
kely gyermekek se románul.

A volt tanítványai úgy emlékeznek, hogy na-
gyon gonosz ember volt. A legnagyobb aljaság a be-
hívások voltak a „koncsentrára” 1937-40 között. A 
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Így látom én:

Györke Aladár

világot, amelyben élünk.
Ezek a pártok hasonlítanak a hólyagokhoz. 

Felfújta a FIDESZ, de aztán maguktól is kipukkan-
nak.

Néha sajnálom. Ők se tudják, hogy mit akar-
nak a kevesebb, mint 0,4%-kos támogatottság alap-
ján országos szinten jelentős FIDESZ segít-séggel, 
ami ha csökken, még kevesebbre számít-hatnak. Be 
kellene ismerjék, hogy kevesen támogatják, még 
akkor is, ha a Duna Televízió új gazdái őket pár-
tolgatják a kicsúfolt semlegesség szellemében.

A jelölés és a kampány pénzbe kerül. Hon-
nan? Találnak bolondokat, akik fizetnek is nem-
csak kiabálnak.
-Ha a FIDESZ fizet, ismét ráfizet.

Már sok ével ezelőtt több tanácsot adott ne-
kem egy Bukarestben élő magyar értelmiségi.

Azt magyarázta, hogy minden magyar 
ember, aki az idegenek többségében él, az képviseli 
a magyarságot. Az az igazi magyar, ki azzal hasznos 
a nemzetének, hogy a munkahelyén, a társada-
lomban méltóan képviseli a magyarságot. Elis-
merést vív ki önmagának és a nemzetének. Büszkén 
vállalja, hogy ő magyar, de követeli, amihez joga 
van, és magyar marad.

Keresnünk kell a megbékélés útjait, mert erre 
ítélt a történelem.

A szórványban élő magyarok tudják ezt, a 
nagy többségük sok megbecsülést vívott ki. Ők 
hasznos magyarok. Gyakran nagy pofonokat ka-
punk azoktól is, kiktől mást vártunk, de még se 
vagyunk se soviniszták, sem mellveregetők, akik 
kárt okoznak a nemzetüknek.

Azt hiszem, ilyenek vagyunk mi a medgyesi 
magyarok. Becsületesen képviselünk.

szellemi képessége a háború után alacsonyabb, 
mint Európában, és ezért jobban meg kell szer-
vezni az oktatást, és értékesíteni a tehetségeket. Az 
eredmény a japán gazdasági csoda.

Hasznos lenne alkalmazni a módszereket, 
amik máshol beváltak.

A háború hívei és nagyon sokan, akik prófé-
táknak hitték magukat, óriási veszteségeket okoz-
tak..

Lincoln az AEÁ egykori, tragikus sorsú 
elnöke azt mondta, hogy minden embernek két fő 
vágya van: a szexuális vágy és fontosnak lenni. Az 
utóbbi nagyon sok emberben nagyon erős. Sokan 
közülük valamikor, aktívan támogatták az 
RMDSZ-t, de időben a fontoskodási lehetőségeik 
leszűkültek, ezért megalapították a Polgári Pártot. 
Sokan onnan is kiszorultak és azok megalapították 
az Erdélyi Magyar Néppártot.

Sokan onnan is kiszorulnak, ezért nehéz 
megjósolni, hogy hány magyar párt lesz, öt év múl-
va, Romániában. Én bízom Tőkés képességeiben és 
úgy vélem, van ehhez gyakorlata.

Eltöprengtem Szász Jenő javaslatán is, ahogy 
kiegyezést javasol az RMDSZ-nek a parlamenti 
választásokra. Szövetséget javasol, amelyben tíz 
képviselőből nyolcat jelöljön az RMDSZ és egyet-
egyet a Polgári Párt és a Néppárt.    

Szerintem, ha így kiegyeznének, lennének 
magyar képviselők is a Román Parlamentben, akik 
támadnák a RMDSZ-et. Szász Jenő lenne a legal-
kalmasabb, neki nagy gyakorlata van. Biztos, hogy 
Tőkés is beleegyezne, neki nagy rokonsága van.

Ezeket a kis pártokat, a hiúságában és a pró-
féta hitében megsértett Tőkés zavart agya szülte, és 
megalapította a több megsértett kis tehetségű, de 
fontoskodni vágyók segítségével, akik nem értik a 

Tudom, hogy nincsenek, abszolút igazsá-
gok, csak a zavart fejűek képzelik, hogy ők tudják. 
Az én meglátásaim is, csak gondolatok, amelyeken, 
szerintem érdemes eltöprengeni, még azoknak is, 
kiknek más a véleményük. Beismerem, hogy én is 
gyakran tévedek, de most így látom.

Sokszor és többen javasoltuk, hogy hasznos 
lenne ha beismernénk az önhibáinkat, tévedésein-
ket, hogy ezután sikeresebbek legyünk.

Ha megpróbáltuk, sajnos többször és többen 
ránkkiabáltak, hogy gyalázkodók vagyunk.
-Egy példán érdemes elgondolkodni:
      A második világháború befejezése után a japán 
gondolkodók alaposan kielemezték a veszteségei-
ket és azok okait, és keresték az utakat. Az egyik 
megalapításuk, a nagyon sok közül, az volt, hogy a 
japánok alacsonyabb rendűek, nagyon sok szem-
pontból, mint a fehérek. Ez az állítás, abban az idő-
ben, a háborús gondolkodás és a nemzeti önérzet 
szellemében nevelt japán társadalom szemében sér-
tés volt, de a kor japán gondolkodói felvállalták és a 
nemzeti hibáik beismerése alapján szervezték újra a 
társadalmat.

 Egy példa a nagyon sok közül. Az egyik hi-
bát a japánok táplálkozási módjaival magyarázták, 
mert többnyire rizst, viszont kevés fehérjét és zöld-
séget fogyasztottak. Ezért megszervezték a halásza-
tot és népszerűsítették a halfogyasztás, valamint a 
zöldség termelést. Az eredmény, többek közt az 
volt, hogy a húsz éves japánok átlagmagassága, 
húsz év múlva 22 cm-et nőt és a szellemi képessé-
geik is sokkal jobbak voltak.

Több példát is tudnék mondani, háború utáni 
japán módszerekről, azon az alapon, hogy beismer-
ték a gyengeségeiket.

Azt is mondták, hogy a japán gyermekek 
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otthonról érkező emberekkel. Akiknek pedig 
„jobb dolguk” is van, mint az, hogy képviseljék, 
tegyenek azokért az emberekért, akiktől megbi-
zást kaptak a képviselésre...hát azoknak csak a 
„poros” postaládájukat tekintheti meg legfejebb 
az ember az Európai Parlamentben.
-Hogyan jellemeznéd végül a látogatást?
-Gyümölcsözőnek egy szóval. Értékes és érde-
mes volt mindenképp a kirándulás.

 A következőkben Fazekas Attilát kérdez-
zük meg a brüsszeli tapasztalatáról:
-Ha jól tudom, idén te már harmadjára jársz 
brüsszelben?
-Igen, első két alkalommal képzésen voltam, 
most pedig inkább kikapcsolódásként.
-Milyen volt újból brüsszelbe lenni?
-Politológus szemmel nézve mindig öröm vissza-
térni Brüsszelbe, tudniillik Brüsszelt úgy látom 
elsősorban, mint egy sokkal „éretebb” politikai 
színteret, egy olyat, amelyiktől nem „csömörül” 
meg az ember.
-Nem volt kissé unalmas számodra a látogatás, 
számbavéve azt, hogy te már jártál ezeken a he-
lyeken?
-Egyáltalán, Brüsszel mindig rejteget valami „ú-
jat” és érdekeset.
-A látogatások során találkoztatok még valakivel 
Winkler Gyula EP-s képviselő úron kívül?
-Igen, Sógor Csaba EP képviselővel is beszélget-
tünk. De tudod, ez úgy van, hogy aki ott van, s 
dolgozik azokért az emberekért, akik bizalmuk-
kal és szavazatukkal ruházták fel, azok mindig 
kerítenek kis időt arra is, hogy elbeszélgessenek 

 A holnap elején Fazekas Attila – a 
Medgyesi MADISZ alelnöke és Elekes Szidónia 
a Medgyesi Magyar Diáktanács alelnöke (az idé-
ni két EU tábor nyertes), Winkler Gyula – 
RMDSZ-es EP képviselő és a MIÉRT jóvoltából 
Brüsszelbe látogathattak, ahol a háromnapos 
úgymond, kirándulás alatt, esélyük volt megláto-
gatni a Parlamentáriumot (az EP új épülete), az 
Európai Parlamentet, ahol egy szemináriumon is 
részt vehettek. Ezen kívül várost látogattak a 
fiatalok, valamint visszatérésük előtt a híres 
Waterloo-i csata színterét is meglátogathatták.
 

Brüsszeli látogatás

Szatmári Nóémi

Támogatóink:

Elekes - Masszázs szalon

Frissítő és relaxáló masszázs, Reflexó 
masszázs (talp masz.), Cellulit-alakformáló 

masszázs, Terápia masszázs

Elérhetőség: Mihai Viteazul utca, 44. szám
(a katolikus templom udvarán)

Tel: 0727.399 936 / 0771.790 160
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