
 A Szeben megyei RMDSZ szervezete, a Szeben megyei EMKE szervezete, a Med-
gyesi MADISZ közösen a Gyöngyvirág Néptánccsoporttal idén is megszervezi a már 
hagyománnyá vált Vándorcsizma Néptáncfesztivált. 
 Idén a szervezők „családi hétvége” hangulatába szeretnék megszervezni ezt a 
fesztivált.
 Mivel még öt hét választ el a rendezvénytől, kissé korai kész tényekről beszélni, 
főleg a jelenlegi gazdasági helyzetből fakadó tényezők miatt.
 A szervezők megtesznek mindent annak érdekében, hogy idén is színvonalas ren-
dezvénnyel lepjék meg a résztvevőknek.
 A számos néptánccsoport fellépése mellett, idén a szervezők könyvkialítással/ 
könyvvásárral, kézműves tevékenységekkel, és számos más foglalkozással kívánják 
bővíteni a programot, annak érdekében, hogy még kellemesebb időtöltést biztosítsanak 
az érdeklődőknek.
 Ami a néptáncfesztivál táncosait illeti idén is legalább 6-7 előadást tekinthetünk 
meg a színpadon.

 Két fontos dolog mondható el az idéni Vándorcsizma Néptáncfesztivállal kapcso-
latba. Elsősorban az, hogy a fesztivál helyszíne átköltözik a Traube színházterembe, 
valamint a nyári kertbe.
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 Másodsorban pedig, szintén a fesztivál keretén 
belül sor kerül a „Mentor kiadó” könyvvására, 
amelynek megszervezése adminisztrativ okok miatt 
elmaradt.
 Az érdeklődök június 1-én 13-20 óra között a 
Traube színházterem előcsarnokában megtalálják a 
Mentor, valamint a legjobb magyarországi kiadók 
könyveit.



szágos szinten. Jakab Adorján, MIÉRT elnökhe-
lyettes, a Magyar Ifjúsági Értekezlet nemzetközi 
képviseletéről tájékoztatta a sajtót, kitérve a má-
jus 9. és 12. között, Szófiában sorra kerülő YEPP 
Kongresszusra, amelyen a MIÉRT-et, az Európai 
Néppárt ifjúsági szervezete teljes jogú tagjává vá-
laszt.

kab Adorján a MIÉRT elnökhelyettesi tisztségé-
ből kifolyólag. 

 A választmányülésen, a „különfélék” 
pontnál, dr. Balázs Béla Attila megyei elnök ja-
vaslatára, a következő teendők kerültek megvita-
tásra:

-SZKT megszervezése 2013. május 10-11-én 
Nagyszebenben

-a küküllőalmási és somogyomi Magyar Házak 
helyzete

-a XI. Vándorcsizma Néptáncfesztivál megszer-
vezése június 1-én

-VITAFORUM létrehozása a következő témával: 
"A magyar oktatás jövője Szeben megyében”

 Végezetül Székely István társadalom-
szervezésért felelős főtitkár-helyettes tájékoztat-
ta a választmány tagjait az elmúlt időszak politi-
kai fejleményeiről, valamint a soron következő 
kongresszus célkitűzéseiről és várható eredmé-
nyeiről.

viselni.

 AZ RMDSZ Alapszabályzata értelmében 
a Szövetségi Képviselők Tanácsában jelen levő 
képviselők automatikusan részt vesznek a kong-
resszuson. Szeben megyét 2 személy képviseli az 
SZKT-ban: dr. Balázs Béla Attila, megyei 
RMDSZ elnök és  Benedek Zakariás, megyei 
RMDSZ alelnök.

 Továbbá a megyei leosztás szerint elfoga-
dott képlet a következő:

-Nagyszeben és környéke: három küldött

-Medgyes és környéke: három küldött 

-A Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács részéről egy küldött.

 Ezek után a területi szervezetek javaslata 
alapján a jelenlevők elfogadták a küldöttek név-
sorát. 

 A kongresszuson a következő személyek 
vesznek részt: dr. Balázs Béla Attila, Benedek 
Zakariás, Ferenc Ernő, ifj. Keresztes Kálmán, 
Szombatfalvi Török Ferenc, Orosz Csaba, Dózsa 
Levente, Csifó Levente, Fazekas Attila.

 Ugyanakkor a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
(MIÉRT) három fiatalt javasolt Szeben megyé-
ből: György Csaba, Balázs Botond, valamint Ja-

 2013. április 19-én tartotta meg első ülé-
sét a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
Sze-ben megyei szervezetének új választmánya, 
Medgyesen a Millennium-Házban. A választmá-
nyi ülésen jelen volt Székely István társadalom-
szervezésért felelős főtitkár-helyettes.

 A napirendi pontok között szerepelt  a kö-
zelgő 11. RMDSZ Kongresszuson való részvétel, 
s a megyei szervezet küldötteinek megválasz-
tása. Az RMDSZ május 25-én Csíkszeredában 
tartja soron következő kongresszusát, Szeben 
megyét pedig összesen 12 személy fogja kép-

Nagy-Küküllő2.

Ülésezett a Szeben megyei RMDSZ 
választmány

Szeben megyei 
RMDSZ sajtóirodája

Tisztújítás a MIÉRT-ben

 Hétvégén, április 19-21. között, Déván 
tartotta a Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító 
küldöttgyűlését, mely során a szervezet küldöttei 
Szabó Józsefnek, valamint Jakab Adorjánnak 
szavaztak bizalmat az elnöki, illetve elnökhelyet-
tesi tisztségekre. 

 A MIÉRT küldöttgyűlésén Szeben me-
gyét Jakab Adorján, Balázs Botond és Fazekas 
Attila képviselte.

 A megnyitó köszöntőket követően a Pro 
Organisatione díj átadására került sor, melyet a 
szervezet két évvel ezelőtt hozott létre, azzal a 
céllal, hogy ily módon is kifejezze köszönetét 
azon személyek irnt, akik tevékenységük által 
segítették a Magyar Ifjúsági Értekezletet. (2011-
ben Markó Béla, míg 2012-ben Markó Attila 
kapta a díjat). Idén Bodor László, MIÉRT elnök 
Takács Csabának, a Communitas Alapítvány el-
nökének nyújtotta át, kihangsúlyozva, hogy az ő 
közreműködése nélkül nem létezne ilyen erős 
kapcsolat az RMDSZ és a MIÉRT között.

 A MIÉRT Országos Küldöttgyűlésének 
munkálatai során a szervezet megválasztotta 
azon ifjúsági küldötteket, akik május 25-én, Csík-
szeredában részt vesznek az RMDSZ Kongresz-
szuson.

 A küldöttgyűlés zárómozzanataként 
Kelemen Hunor, szövetségi elnök közös sajtótá-

jékoztatót tartott az újonnan megválasztott ifjúsá-
gi vezetőkkel, értékelve az RMDSZ és a MIÉRT 
közötti együttműködést, valamint aktuálpolitikai 
kérdésekről tájékoztatta a sajtó képviselőit.

 A sajtótájékoztató további részében 
Szabó József, MIÉRT elnök, az ifjúsági szervezet 
önkormányzati jelenlétéről számolt be, reményét 
fejezve ki az RMDSZ-el való további sikeres 
együttműködés érdekében, úgy helyi, mint or- Balázs Botond



 Három gyözelem után a medgyesi csapat 
az első vagy második helyért játszott a kosárlabda 
bajnokságon. Sajnos nem sikerült elnyerniük az 
elő helyet, de az utolsó mérkőzésen kiegyensú-
lyozott és összetartó csapatot láthattak a nézők. A 
kosárlabda bajnokságot a kolozsvári csapat nyer-
te meg, emelett pedig a medgyesiek tiszteletét és 
barátságát is. 

 A szombat esti események összerázó és 
csapatépítő jellegűek voltak, melyen megismer-
kedhettünk a résztvevő fiatalokkal.

 Vasárnap a kézilabda és röplabda bajnok-
ság után sor került a díjátadásra, majd ebéd és 
hazautazás. Mindenki számára élménydús hétvé-
ge volt, melyen nemcsak az egészséges életmód 
volt a fontos, hanem az ismerősökkel való talál-
kozás és új barátok megismerése is.

 Ezuton is meg szeretnénk köszönni Kéz-
divásárhely Polgármesteri Hivatalának és mind-
azon medgyesi magánszemélyeknek és válla-
latoknak, akik támogattak, hogy részt vehessünk 
e rendezvényen, és nem utolsó sorban meg szeret-
nénk köszönni a szervezőknek a szíves fogad-
tatást, melyben részesítettek és a lehetőséget, 
hogy együtt tölthettünk egy kellemes hét-
végét. 

tőség, akiknek általában a fején szokott összetör-
ni ilyenkor minden, nem tesznek semmit a hely-
zet javulása érdekében?
 A kritikák jogosak, de ha a teljes képet te-
kintjük, rádöbbenünk, hogy bizony a várostveze-
tők keze meg van kötve. Tény az, hogy ha egy vá-
ros vezetése egy színű, a kormányon lévő párt/ 
(ok) pedig más színűek, akkor már nem az egyet-
értés és konszenzus a vezérelv, hanem  különböző 
érdekek, gáncsoskodások mentén folyik a politi-
zálás. Ez így történt idén is, viszont ennek nem 
kellett volna ennyire befolyásolnia a munkálato-
kat.
 De hol ugrik a béka a vízbe akkor? A mun-
kálatok kivitelezésére a városi tanács EU-s pá-
lyázati pénzeket hívott le, hogy ebből fedezze a 
nagyméretű kiadásokat. Viszont ezek az EU-s 
pályázatok úgy működnek, hogy 80%-át a 
projektnek finanszírozza az Európai Unió, 18%-
át az állam és 2% a polgármesteri hivatal hozzá-
járulása. A polgármesteri hivatal ki is tette a ré-
szét, viszont az uniós pénzek csak olyan mérték-
ben jönnek be, amilyen mértékben az állam is 
folyósítja a részét ( a 18%-ból). Igen ám, csak-
hogy az állam az év elejétől különböző kifogá-
sokkal „elfelejtette” utalni a részét. Több cég már 
kasszájának kiürülése után kölcsönökből folytat-
ta a munkálatokat, most már lassan ezek is elfogy-
nak, és az állam még mindig fekszik a 18%-án... 
mi pedig gurulunk egyik gödörből a másikba.

kitör, mindig akad jó pár politikus és jó pár szim-
patizáns, aki legszívesebben kisöpörne minket 
Romániából. 
 Igaz az is, hogy van egy bizonyos réteg 
„vad nacionalista” román (politikus és hétköz-
napi ember egyaránt), de ugyanúgy van ilyen kö-
zöttünk, magyarok között is. 
 Tény az, hogy eddig minden választási 
kampányban azt láttuk, hogy a román pártok ki-
játsszák a „nacionalista kártyát”, mert ez mindig 
hoz még pár százalékot a konyhára.
 Mondhatni azt, hogy jó-jó, de most nincs 
kampány! Igen ám, de van gazdasági válság, erre 
a legjobb megoldás a közmondásos „kenyeret és 
cirkuszt a népnek”. Hát igen! Erre megy ki 
minden… Az ország gazdasági helyzete egyre 
siralmasabb, napról napra nő a munkanélküliség, 
az állam és az állami intézmények befektetési 
alapjának befagyasztásával pedig a magán szek-
tort is ellehetetlenítik. 
 Egy szóval, amikor a kormány képtelen 
hatékony, gazdaságot serkentő stratégiát kidol-
gozni akkor a legkézenfekvőbb más témákkal 
„lefoglalni” az emberek figyelmét.
 Kenyérre való akad még (de ez is egyre 
kevesebb), és a cirkusz… hát igen, a cirkusz az a 
„nacionalista kártya”, ami elvonja az emberek 
figyelmét a tényektől.
 Helyi, medgyesi szinten pedig nem nehéz 
észrevenni, hogy a munkálatok még mindig 
folynak, a város szó szerint fel van túrva, és ez a 
dolog nyilván mindenkit zavar. De ilyenkor felte-
vődik a kérdés, hogy a polgármester, a városveze-

 Az elmúlt két-három hónapban folytató-
dott az a cirkusz, ami a múlt év második közepét 
jellemezte, csak persze másként burkolva. A múlt 
év választási év lévén, a cirkuszok oka nyilván-
való volt, de az, hogy ünnepek után az újévben 
ezek miért folytatódtak, sok ember számára kér-
désessé vált. Sokan, persze főleg Romániában, 
megundorodtak a politikától (és őszintén meg-
mondva az után, amit a román politikum foly-
tatott 23 év alatt nem is csodálom…), de mind-
addig, amíg egy bizonyos pártot vagy politikust 
szidunk, akarva akaratlanul mindannyian politi-
zálunk. Tény az, hogy a politika befolyásolja és 
meghatározza mindennapi életünket, és így nem 
is lehet passzívan viszonyulni hozzá.
 Két dolog van, ami foglalkoztatott az 
elmúlt időszakban: egy helyi és egy országos ügy.
Kezdem az utóbbival, azzal, amit már annyiszor 
láttunk, hallottunk és olvastunk a sajtóban, 
éspedig a „lázongó” nacionalista üggyel…
 Az újra meg újra fellángoló magyar-
román ellentéteket elemezve, erdélyi magyarként 
azt hihetjük, hogy a románok szó szerint utálnak, 
és legfeljebb csak eltűrnek minket itt. Vajon így 
van ez? Ha kicsit jobban belegondolunk, rájö-
vünk, hogy évszázadok óta együtt élünk a ro-
mánokkal Erdélyben, úgy, hogy munkatársaink, 
szomszédaink, egyes esetekben rokonaink is 
románok és ezeknek az embereknek semmi bajuk 
velünk, vagy azzal a ténnyel, hogy magyarok 
vagyunk. Azokat a románokat pedig, akik Erdély 
területén kívül élnek, egyáltalán nem is érdekli. 
Mégis, mikor egy –egy ilyen zászlós botrány 

A látszat mögé tekintve

Fazekas Attila

Sportoló fiatalok

 Mintegy 250 fiatal vett részt a Kézdivá-
sárhelyen megrendezett X. Országos Ike Sport-
napokon, amelyet a céhes város önkormányzata 
és az Erdélyi IKE szervezett, partnereivel kar-
öltve.

 A fiatalok több sportágban is kipróbálhat-
ták magukat:  asztalitenisz,  minifoci, kosárlab-
da, kézilabda, tollaslabda, sakk, röplabda, láb-
tenisz, atlétika, korongdobás, ügyességi csapat-
versenyek. Ezen kívül volt ismerkedés, csapat-
építő játék, közös éneklés, áhítat, ifjúsági isten-
tisztelet.

 Temesvár, Kolozsvár, Brassó, Medgyes, 
Bálványosváralja, Olthévíz, Sepsiszentgyörgy, 
Illyefalva, Gidófalva, Csernáton, Ilyefava, Kis-
borosnyó, Sepsibesenyő, Kézdivásárhely cso-
portjai voltak  jelen  2013. április 5-7 között.

 A többféle sportolási lehetőségen kívül 
áhítatok, ifjúsági istentisztelet,  koncertek vártak 
az ikésekre. Szombaton az udvarfalvi Remény-
ség együttes szolgálata koronázta a mozgalmas 
napot.

 Medgyesről ősszesen 16 fiatal vett részt, 
Kézdivásárhelyen (Medgyesi IKE és a Medgyesi 
MADISZ).

 A péntek délelőtti benevezés után a fiata-
lok feliratkoztak az aznap megrendezett sport-
próbára. Ezek között az asztalitenisz bajnokság-

ra, három medgyesi fiatal, és a lábteniszbajnok-
ságra pedig két medgyesi nevezett be. Vacsora 
elött megérkezett a „nagy csapat”. A vacsora után 
elhelyezkedtek, majd a Sportcsarnokhoz mentek 
az esti programra. Feli-ratkoztak a foci- valamint 
kosárlabda bajnok-ságra, tollaslabda és atletika 
vetélkedőre.

 A szombat reggel focibajnoksággal kez-
dődött, azelött azonban a benevezett 12 csapatot 4 
csoportra osztották fel. A medgyesi csapat a két 
mérkőzésből megnyert egyet és sajnos egyet 
elveszített. A kosárlabda bajnokságra benevezett 
nyolc csapat, melyek egyfordulós mérkőzéseket 
játszod-tak. Az első mérkőzés után a fiatalokban 
felcsillant a nyerés lehetősége.

 

 A foci és kosárlabda csapatok a sportna-
pokat megelőzően több bemelegítő gyakorlatot 
és edzést szerveztek. 

Szatmári Noémi



-Lili bárónő, operett-fantázia - Budapesti 
Operettszínház
-Alias Sinatra - Frank Sinatra (emlékest)
-Színház: Szereted-e még? - Gergely Theáter 
(Budapest)
- Ave Maria orgonahangverseny
- A Budapesti Operettszínház
-Ismerős Arcok koncert
-Scorpions Tribute Band
-Janicsák Veca (a 2012-es Transilvanian Music 
Awards legjobb női hangja)
-Voltaj
-Charlie
- Zséda
- Pa Dö Dö
-Smiley & Band
- Zanzibár
- A Neoton Família sztárjai
- Edda Művek
-Bronx
- Cherry Bomb
- Domination Black - a finn banda

Romgaz és Transgaz társaságokat, gazdasági 
ereje is drasztikusan csökkenni fog, így hátrányos 
helyzetbe kerülne Brassó megyével szemben.
 Ha mindezeket számításba vesszük már 
tisztább lesz a kép, hogy hogyan is képes egy 
tárca nélküli miniszter átvinni egy olyan dolgot, 
ami 100 éven keresztül senkinek sem sikerült, 
még kommunista időkben sem.

De mit jelent ez a veszteség a városnak?

 A Romgaz és Transgaz alkalmazottainak 
jövedelemadója kiteszi a város költségvetésének 
25%-át. Ami azt jelenti, hogy városunk 25%-al 
szegényebb lesz. A két székhely elköltöztetésével 
az alkalmazottak nagy része is elhagyná városun-
kat, így a vásárlóerő is drasztikusan csökkenne a 
városban. Azok a medgyesi cégek, amelyek di-
rekt vagy indirekt módon a Romgaz és Transgaz-
zal dolgoztak, kevesebb eladásra számíthatnak, 
és mindezek együttvéve a város folyamatos leépí-
tését fogják jelenteni. Egyre kevesebb lakos, egy-
re több munkanélküli és minden további, ami egy 
ilyen gazdasági körforgásból ered.

 Szerencsére, az elmúlt időszakban, váro-
sunk, megyénk lakói közül egyre többen emelték 
fel hangjukat a kormányzat felelőtlen és egyolda-
lú döntése ellen, sőt már tüntetésekre is sor került.
Reméljük, hogy végezetül ez a bennünket súlyo-
san érintő kezdeményezés nem válik valóra.

Johannis (aki, mint tudjuk, most már a PNL alel-
nöke) kérését, de ugyanakkor megtagadta a PSD 
Szeben megyei parlamenti képviselőitől és a me-
gyei tanács elnökétől érkező kéréseket is az el-
költöztetés/másodlagos székhely létrehozásának 
megakadályozása ügyében. Sőt, mi több, az 
elmúlt időszakban azt láttuk, hogy ezek az embe-
rek elkezdtek visszatáncolni és elfogadni a tényt.
 Vajon annyira fontos az, hogy pár ember 
Bukarestben „munkahelyet kaphasson”, vagy en-
nél sokkal többről van szó?
 A baj az, hogy mindenki jelenben és hely-
ben gondolkodik a témáról. Ha kitágítjuk kicsit a 
teret és időt megkapjuk a válasz nagy részét.
 Arról beszélünk, hogy az év végéig meg-
lesz a regionalizáció (vagy legalábbis meg kelle-
ne lennie), aminek következménye az, hogy a 
régióban befizetett adók nagy része a régióban is 
maradna, nem kerülne az országos kosárba és 
abból csak egy része osztódna vissza, ahogyan ez 
eddig is történt. Ha ezt a dolgot vesszük alapul, 
válság idején és regionalizáció után, a két 
gázvállalat után befolyó adó egy szép összeget 
jelenthetne még egy Bukarest méretű városnak 
is… a szerződések és befektetések fölötti ellen-
örzésről nem is beszélve. Ugyanakkor ha regio-
nalizációról beszélünk, valószerűsíthető, hogy 
Szeben és Brassó megye ugyanabba a régióba fog 
kerülni. Ha azt nézzük, hogy mindkét megye 
gazdaságilag, fejlettségileg és a politikai erejűket 
tekintve körülbelül egy szinten van, a regiona-
lizáció vitákat fog előidézni a régiószékhelyet 
illetően. Viszont ha Szeben megye elveszíti a 

 Így is lehetne nevezni azt a csetepatét, ami 
a Romgaz és Transgaz Bukarestbe való elköltöz-
tetése körül forog. A helyzet érdekes, nem csak 
abból kifolyólag, hogy minden egyes medgyesi 
lakóst direkt vagy indirekt módon érint, hanem 
azért is, ahogyan ez kibontakozott az elmúlt idő-
szakban.
 Láttunk már az elmúlt év leforgása alatt 
kampányban, pártokat egymásnak rohanni elég-
gé „furcsa” módon, láttunk érdekes politikai har-
cokat az államelnök leváltásának kísérlete kap-
csán, de úgy vélem ez túltesz mindenen. Az el-
múlt időszakban nem csak PDL-USL között vol-
tak véleménykülönbségek, hanem a PNL-PSD 
között is, sőt, több esetben PSD-n belül is véle-
ménymegoszlások és viták folytak a Romgaz és 
Transgaz elköltöztetése kapcsán.
 Függetlenül attól, hogy újabban már csak 
egy másodlagos székhely létrehozásáról beszél-
nek, sejthető, hogy ez csak a kezdet. De nézzük 
csak meg, mi az amit a bennfentesek nem kö-
zölnek, az amiről sokan hallgatnak. Első feltűnő 
dolog az lenne, hogy a miniszterelnök egy ideig 
hallgatott, hagyván kibontakozni a dolgokat, s 
csak a heves vita közepette lépett ki a sajtóba, de 
akkor már elég vehemensen. Ez nem támaszt alá 
semmi mást, csak azt a tényt, hogy az egész cir-
kusz háta mögött komoly pénzügyi érdekek hú-
zodnak. Annyira komoly érdekek, hogy a minisz-
terelnök kész volt megszegni Medgyesen tett ígé-
retét a kampány alatt, mi több megengedte, hogy 
a koalíción belül is heves vitákra kerüljön sor.
 Második feltűnő dolog az, hogy maga a 
miniszterelnök is megtagadta nem csak a Klaus 

Nagy-Küküllő4.

Véres csata…

 Idén is megszervezésre kerültek a ma már 
hagyománnyá vált Szentgyörgyi Napok. Április 
20. és 28. között Sepsiszentgyörgy a szórakozás, 
jókedv és áhítat városává alakult. A kilenc nap 
leforgása alatt a város az itthoni és külföldi zene, 
színház, operett, néptánc és orgonaverseny szín-
padjává vált.

 De mindez csak a szórakozást, kultúrát és 
jókedvet kívánta táplálni az emberekben. Viszont 
ezen túl a Szentgyörgyi napok híressé váltak már 
a különböző érdekes programok és vásárok 
helyszíneként is.

Szente Ferenc

Szentgyörgyi Napok

 A rendezvénysorozat a különböző kéz-
műves vásároktól a magyarországi és erdélyi me-
gyék kultúraturisztikai, valamint hungaricumok 
és siculicumok népszerűsítéséig, a sportvetélke-
dőktől a híres ökörsütésig és tűzijátékig számos 
olyan programot/tevékenységeket foglalt magá-
ba, amely maga után vonz évente több tízezer em-
bert.

A program fő pontjait képezte:

-Fuvolavarázs - Horgas Eszter nemzetközi 
hírű fuvolaművésszel
-A Szentegyházi Gyermekfilharmónia hang-
versenye
-Bányavakság - a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata és a Yorick 
Stúdió

Orosz Csaba



hanem öröm volt azt is látni, hogy a szövetség 
szakemberei olyan szakmabeli jártas politikusok, 
akik nemcsak politizálnak, vagy annak látszatát 
keltik, hanem úgy harcolnak közösségükért, hogy 
tényleg értenek is hozzá. 

 „Minden magyar gyermek számít” – szlo-
gennel, az RMDSZ által indított beiskolázási 
kampánynak idéni népszerűsítő videója a „Te mi-
lyen nyelven álmodsz?” nevet kapta .

 A videó akkora sikert aratott, hogy már a 
feltöltése utáni két napban több mint nyolc ezren 
nézték meg. A videó, mint az ezelőtt egy évvel in-
dított (és idén folytatódó) kampány célja tudatni 
és tudatosítani a magyar szülők/nagyszülőkben, 
hogy mennyire fontos az anyanyelven való tanu-
lás.

 -Hat éve 15 ezerrel több gyerek tanult ma-
gyarul a romániai iskolákban, mint ma.-

 Ezzel a mondattal indít a videó, ami 
viszont ezután következik, az azt sugallja, hogy 
amennyiben a szülők tudatosabban választanak 
iskolát és oktatási nyelvet gyermekeik számára, 
talán mégis van esély arra, hogy ez a helyzet vál-
tozzon, a csökkenő tendencia pedig visszafordít-
hatóvá váljon.

fejezi ki, viszont ebben a videóban mégis szí-
vesen vállalt szerepet.

 A grafikus így érvelt: “Úgy gondolom, 
hogy egy ilyen kampányban, akár egy ilyen 
reklámfilmben részt venni teljesen természetes. 
Teljesen természetes, mikor én azt mondom, 
hogy magyarul tanultam, természetes, amikor azt 
mondom, hogy magyar közegben nevelkedtem, 
magyar közegben élek és ebből kifolyólag én 
természetesnek tartom azt, hogy a gyerekeim 
magyarul és magyar iskolában tanuljanak.”

 A videó az Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum illetve a János Zsigmond Unitárius Kol-
légium diákjainak közreműködésével jött létre az 
RMDSZ megbízásából.

  „A gondolatainkat és az érzelmeinket is 
csak az anyanyelvünkön tudjuk igazán megosz-
tani.”

 “Ezt a videót két nap alatt több mint 
nyolcezren nézték meg a youtube-on, amely 
mindenképpen azt igazolja, hogy hasznos volt a 
megközelítés, mégpedig az, hogy próbáljunk egy 
olyan hangulatot teremteni a beiskolázási kam-
pány körül, ami szerethető, ami elfogadható.”

  „Azért érdemes, hogy magyar iskolába 
írassuk a gyermekeket, mert ha magyarul tanult, 
magyar nyelven nevelkedett, úgy tud teljes ember 
lenni.” – mondta Kovács Péter, az RMDSZ fő-
titkára.

 Egy érdekes dolog, ami többek figyelmét 
is felhívta, az Könczey Elemér közismert kolozs-
vári grafikus szerepe volt a videóban. Könzcey 
Elemér szakmájából kifolyólag a véleményét 
általában formákban, rajzokban, vizuális nyelven 
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Te milyen nyelven álmodsz?

Elekes Szidónia

Dávid Enikő

 Politikai kommunikációs képzést indított 
fiatalok számára a Kós Károly Akadémia Alapít-
vány. A képzésen az RMDSZ és a Magyar Ifjú-
sági Értekezlet megyei szervezeteiben dolgozó, a 
sajtóval való kapcsolattartásért felelős szakem-
berek vettek részt.

 Az első képzés április 26. és 28. között 
zajlott a marosugrai Haller-kastélyban, ahova a 
Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Beszterce me-
gyei fiatalok kaptak meghívást, május folyamán 
pedig hasonló képzést szervez az alapítvány Tor-
daszentlászlón, és a Bihar megyei Püspökfürdőn 
is.

 A három napos felkészítőn a Kós Károly 
Akadémia Alapítvány Tudományos Tanácsának 
tagjai, kommunikációs szakemberek, egyetemi 
oktatók és politikusok tartottak előadásokat kom-
munikációs témakörben.

 A képzésen Szeben megyét Fazekas 

Attila, az RMDSZ Szeben megyei szervezetének 
ügyvezető-elnöke képviselte, ifjúsági részről 
pedig Dávid Enikő képviselte a Medgyesi 
MADISZ-t.

 Résztvevőink vallomása szerint nemcsak 
annak örültek, hogy a szövetség szakembereitől 
elsajátíthattak fontos és hasznos információkat,

Kós Károly Akadémia



 Az új pápa első szavai a hívekhez
Jean-Louis Tauran protodiakónus bejelentése 
után az új pápa, az argentin jezsuita Jorge Mario 
Bergoglio, eddig Buenos Aires érseke 20 óra 21 
perckor kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, 
és köszöntötte a híveket. Az eső ellenére a Szent 
Péter téren több mint százezren gyűltek össze, és 
ünnepelték az új pápát.
 Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fordult a 
hívekhez:
Testvéreim, jó estét!
 Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, 
hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a 
bíboros testvéreim a világ másik végére mentek 
el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A 
római egyházmegyei közösségnek megvan a 
püspöke: köszönöm!
 Először is imádkozni szeretnék emeritus 
püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk 
érte együtt, hogy az Úr megáldja és a Szűzanya 
oltalmazza.
 A Szentatya ezután elimádkozta a hívek-
kel a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Dicsősé-
get, majd így folytatta:
 Most pedig induljunk el ezen az úton: a 
püspök és a nép közös útján. A római egyház útja 
ez, azé a városé, amely a szeretetben minden 
egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köz-
tünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig 
egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész 
világért, azért, hogy széles körű testvériség való-
suljon meg.
 Azt kívánom, hogy ez az út, amit ma el-
kezdünk az Egyházban, és amelyben engem az itt 
jelenlévő bíboros helynököm fog segíteni, gyü-
mölcsöző legyen ennek a gyönyörű városnak az 
evangelizálásában!

ben nagy ünnepet jelent, mely alkalmával nem-
csak gyarapodik a közösség hívekkel, hanem lel-
ki feltöltődésben, felfrissülésben is részesül, 
mely képes sokáig az emberek szívében élő hit-
ként lüktetni. Ezt a fennkölt pillanatot nemcsak a 
fényképek örökítették meg, hanem minden hívő 
lélek, aki részt vehetett a konfirmációi ünnep-
ségen.

 Isten áldása legyen mindnyájunk életével, 
töltse el emberi életünket békességgel, szeretettel 
és sok feledhetetlen örömteli pillanattal.

Medgyesi Unitárius Egyházközség

1973-ban tette le örökfogadalmát a jezsuita rend-
ben. 1973. július 31-én megválasztották Argen-
tína jezsuita provinciálisának. Ezt a tisztségét hat 
éven át töltötte be. 1986-ban Németországban 
fejezte be doktori tézisét.
 II. János Pál pápa 1992. május 20-án 
nevezte ki Buenos Aires segédpüspökévé. 1997-
ben Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezték ki, 
majd 1998-ban, Antonio Quarracino bíboros ha-
lálakor, az argentin főváros érseke lett.
 Több lelkiségi könyv szerzője. A 2001-es 
rendes püspöki szinódus főrelátora volt, majd 
2005 és 2011 között az argentin püspöki konfe-
rencia elnöki tisztségét töltötte be.
 Boldog II. János Pál 2001. február 21-én 
kreálta bíborossá. Három vatikáni kongregáció-
nak is tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki Kon-
ferencia elnöke.
 Bergoglio teológiai gondolkodásában in-
kább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a 
társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan 
kiáll a szegények mellett. Aszketikus hozzáállás-
sal viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel jár, 
nem költözött be a főpapi rezidenciába, s állítólag 
még ételeit is maga készíti. Sokoldalú: jó szakács, 
szereti az operát, a görög műveltség barátja, 
Shakespeare és Dosztojevszkij a kedvenc írója.
 Jól úszik, erős, holott gyerekkora óta 
tüdőproblémái vannak. A kevés szavú ember 
megszólalásainak súlya van a 40 milliós Argen-
tínában, ahol a lakosság 90 százaléka katolikus. 
Karácsony és húsvét idején Bergoglio felkeresett 
beteg gyerekeket ápoló kórházakat, fogházakat, 
megmossa a betegek és foglyok lábát, de a köz-
szereplés nem az ő műfaja.

 Most szeretnék áldást adni, de előbb, 
előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök 
megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkoz-
zatok az Úrhoz, hogy Ő megáldjon engem: a nép 
imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára. 
Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti imádsá-
gotokat értem.
 Ferenc pápa Urbi et orbi áldást adott min-
den jelenlévő hívőre, majd így búcsúzott tőlük:
Testvérek, elköszönök. Nagyon köszönöm, 
ahogy fogadtatok. Imádkozzatok értem, és hama-
rosan újra találkozunk! Holnap a Szűzanyához 
szeretnék menni imádkozni, hogy oltalmazza Ró-
ma egész városát. Jó éjszakát és jó pihenést!
 Krisztus 266. helytartója – az eddigi Bue-
nos Aires-i érsek 76 éves. Nevét Jean-Louis Tau-
ran protodiakónus bíboros jelentette be a Szent 
Péter-bazilika középső loggiájáról. Az új pápa a 
Ferenc nevet választotta: az első alkalom ez az 
egyház kétezer éves történetében, csakúgy, mint 
az, hogy az új pápa a Jézus Társaság tagja.
 Jorge Mario Bergoglio, Ferenc pápa 
1936. december 17-én született Buenos Aires-
ben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Ötgyer-
mekes családban nőtt fel, édesapja Olaszor-
szágból vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál 
dolgozott. Vegyészipari középiskolát végzett, 
majd a papi hivatást választotta. A szeminárium 
elvégzése után, 1958. március 11-én kezdte meg 
noviciátusát a Jézus Társaságában. Chilében vé-
gezte humán tanulmányait, majd 1963-ban 
visszatért Buenos Aires-be, ahol filozófiából 
szerzett diplomát a San José egyetemen. Ezt kö-
vetően irodalmat, pszichológiát és filozófiát 
tanított Santa Fe Szeplőtelen Szűzanya intézeté-
ben, majd Buenos Aires-ben.
 1969. december 13-án szentelték pappá. 

Ferenc pápa - Jorge Mario Bergoglio

Márkos Hunor Elemér
Lelkész

Kedves olvasó!

 Április második vasárnapja sajátos ünne-
pi hangulattal köszöntötte az unitárius templom-
ba érkezőket. Először az udvar volt kedvesebb.  
Mintha a meleg napsugarak hatására a tujafák 
levedlették a téli borzosságukat, a kis újonnan 
kialakított és a kerítés mellé elkerített virágoskert 
ünneplő árvácskaruhába öltözött. A csoda nem-
csak az udvaron volt látható, hanem a templom-
ban is folytatódott. Az Úr házába belépőket virág-
szőnyeg kísérte a padokig. De a virággal feldíszí-
tett templom nem kellett senkinek a fülébe súgja, 
hogy a mai alkalom különleges, hiszen mindenki 
érezte már a „csodát”. Ünnepi ruha, ragyogó ar-
cok, fürkésző tekintetek. Ez jellemezte a vasár-
napi gyülekezetet.

 A hívek között azonban volt két tekintet, 
emberpalánta, aki kimagaslott a tömegből. Az ők 
arcuk jobban ragyogott, tekintetükből jobban ki 
lehetett olvasni a szorongást. Ők a 2013-ban kon-
firmálók voltak, akik elérkeztek a gyülekezet 
előtti bizonyságtételhez. De nem ahhoz a bizony-
ságtevéshez, amely alkalmával a tűzkereszt által 
megpróbáltatnak, hanem az ünnephez, amikor a 
kis közösség tárt karokkal befogadja őket a csa-
ládba.

 ”Alea iacta est” – hangzott a szószékről és 

megkezdődött a szertartás. Először következett 
az ifjak névszerinti bemutatása: Finta Sándor 
Tamás, ifj. Finta Sándor és Gizella egyszülött 
fiúk, aki 1999. február 9-én született Medgyesen, 
és Bándi Tímea, Bándi Mózes Miklós és Ildikó 
elsőszülött lánya, aki 1999. augusztus 24-én szü-
letett szintén Medgyesen. Mindketten szorga-
lommal, odaadással és buzgalommal vettek részt 
a konfirmációi felkészítőkön, amiről a feltett kér-
dések megválaszolásában bizonyságot is tettek. 
Bátran, nyugodtan, hangosan és szépen válaszol-
tak, büszkeséggel töltve el nemcsak a szülőket, 
rokonokat, hanem az egész gyülekezetet. 

 A káté kérdései után fogadalmat tettek a 
gyülekezet előtt, hogy vallásukhoz halálukig hű-
ek maradnak, majd elénekelték a: „Hiszem, 
vallóm egy az Isten, más és több nem volt és 
nincsen, hatalmában véghetetlen, elmével fölér-
hetetlen…” 220-as konfirmációs énekünket, és 
végül részesültek, most életükben először az Úr-
vacsorában.

 Féltérdre ereszkedve részesültek az áldás-
ban, amit a szülők lélegzetvétel nélkül figyelték 
végig.

 Az ünnepet a virágözön és a jókívánságok 
áradata zárta.

 A konformáció minden gyülekezet életé-

Konfirmálás

Nt. Babota Tibor
plébános
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sításra való kérelmezésűket Medgyesen, anélkül, 

hogy Kolozsvárra utazznának.

 Bővebb információkat kaphatnak a folyamat-

ról minden hétköznap 9 és 16 óra között a medgyesi 

RMDSZ irodán (I. C. Brătianu utca, 32. szám).

 Füzes Oszkár Magyarország Romániai 

Nagykövetével, valamint a Kolozsvári magyar kon-

zulátussal egyeztetve Medgyesen is sor kerülne a kö-

zeljövőben kihelyezett konzuli napokra. A kihelye-

zett konzuli napok azok számára kívánnak segítséget 

nyújtani, akik az elkövetkező periódusban sze-retnék 

a magyar állampolgárságot igényelni. A Kolozsvári 

Konzulátus munkatársai lejönnének Medgyesre, ahol 

egyrészt tájékoztatást tartanának az érdeklődőknek a 

honosításhoz szükséges alátámasztási dokumentu-

mokról, másrészt pedig segítenének a kérelmek kitöl-

tésébe, valamint átvételében a magyar állampolgársá-

got igénylőktől.

 Abban az esetben, ha az elkövetkező perió-

dusban összegyűl több magyar Medgyesről valamint 

környékéről, akkor ez a dolog megvalósulhat, így a 

kérelmezők kitölthetik és le is adhatják akkor a hono- 
Kémeri Ferenc

Kihelyezett konzuli napok 
Medgyesen

 Bitay Levente, a kolozsvári Magyar Főkon-

zulátus  vezető konzulja közlése szerint Erdélyben az 

utóbbi időszakban nem csökken a honosítás iránti ér-

deklődés. Mindez azt támasztja alá, hogy az egyszerű-

sített honosítási eljárás egy olyan lehetőség, amelyet 

egyre több magyar kíván magáévá tudni, azért, hogy 

az ez által nyújtott lehetőségekkel/előnyökkel élhes-

sen a jövőben.
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Fazekas Attila

Fazekas Attila

Szatmári Noémi, Buryán Tünde, Györke Aladár, Gál István-

Attila, Serfőző Levente, Szederjesi György, Elekes Szidónia

Foszner Korodi Ildikó

Fazekas Attila

jud: Sibiu loc: Mediaș str: C.I.Brătianu Nr:32 Cod: 551003

nagy_kukullo@medgyes.ro
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