
 Az 1848/49-es szabadságharc 165. évfordulója alkalmából Szeben megyében több 
helyszínen is megemlékezésekre kerül sor. 
 
Medgyesen az ünnepi megemlékezés, immár hagyományosan az Emke, Rmdsz, Madisz 
és a történelmi egyházak társszervezésében, a református templomban lesz megtartva 
2013. március 15-én, pénteken, délután 18. órai kezdettel.
 
 A megemlékezést megelőzően, délelőtt 12 órától, a Báthory István Általános Iskola 
diákjai rövid történelmi-verses összeállítást adnak elő az iskola nagytermében.

 A  Polgári Magyar Művelődési Egyesület is előadást szervez március 15 
alkalmával, a nagyszebeni magyar közösségi házban, szintén pénteken 18 órai kezdettel.

 A megemlékezések március 16-án folytatódnak, Szelindeken 11 órától 
koszorúzásra és rövid megemlékezésre kerül sor Petőfi Sándor és Bem József 
emléktáblájánál, majd Kiskapuson, a Petőfi parkban,12 órai kezdettel koszorúzással, 
áldással és rövid megemlékezéssel zárul a rendezvény.

Szeretettel várunk mindenkit a március 15-ei megemlékezésekre!
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estek és táborok. 
Sikeres munkát kíván minden tenni akaró 
fiatalnak:

 A továbbiakban a következő négy 
évre mutatta be terveit, valamint prog-
ramját Balázs Béla Attila, az egyedüli 
jelölt a megyei elnöki tisztségre. Ezt 
követően a küldöttgyűlés négy évre egy-
hangúan szavazott bizalmat Balázs Béla 
Attilának, a Szeben megyei RMDSZ elnö-
ki tisztségére.

Az alapszabályzat szerint megsza-
vazták a 16 tagú megyei választmányt, 
mely megválasztotta a megyei alelnököt 
Benedek Zakariás személyében és a kül-
döttek elé terjesztette a megyei ügyvezető 
elnöki tisztségre Fazekas Attilát. 

 Az elkövetkező négy év prioritásai 
közé tartozik a magyar nyelvű oktatás, a 
küküllőalmási, somogyomi magyar 
közösségi házak létrehozása, a kultúra és a 
fiatalok támogatása, hagyományőrző ren-
dezvényeink megszervezése, valamint a 
szervezetépítés olyan magyarlakta telepü-
léseken, ahol nincs helyi RMDSZ szerve-
zet.
 A küldöttgyűlésen 64 küldött vett 
részt, 54-en a megye magyarok lakta tele-
püléseinek képviseletében, valamint 10-
en az ifjúsági szervezetek delegáltjaként.

géről. A kiértékelő után Benedek Zakariás 
alelnök tartott rövid beszédet, majd a me-
gyei Etikai Bizottság, a megyei Pénzügyi 
bizottság és a megyei Szabályzat Felügye-
lő Bizottság számolt be az elmúlt 4 évi 
munkájáról. 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára 
köszöntötte a küldötteket, politikai tájé-
koztatójában beszámolt a régióátszerve-
zésről, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség álláspontjáról és terveiről.

 „Minden RMDSZ-re leadott szava-
zat mandátummá alakul” mondotta Balázs 
Béla Attila, mielött átadta a szót Fejér 
László felsőháromszéki parlamenti képvi-
selőnek, aki felvállalta a Szeben megyei 
magyarság parlamenti képviseletét. Fejér 
László képviselő parlamenti irodát fog 
működtetni Szeben megyében.
 

2013. március 1-én tisztújító kül-
döttgyűlést tartott a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség Szeben megyei szer-
vezete, melyen jelen volt Kovács Péter, az 
RMDSZ főtitkára, Fejér László felsőhá-
romszéki parlamenti képviselő és Jakab 
Adorján a MIÉRT elnökségi tagja.

A küldöttgyűlés megkezdése előtt a 
jelenlevők megemlékeztek Jakab Elekről, 
a Szeben megyei RMDSZ volt elnökéről. 
Jakab Elek halálának ötödik évfordulóján 
Orosz Csaba, a medgyesi szervezet elnö-
ke, mondott emlékbeszédet, melyet a Mil-
lennium-Ház homlokzatán lévő emléktáb-
la megkoszorúzása követett.

Balázs Béla Attila, a Szeben megyei 
RMDSZ elnöke, beszámolt az elmúlt négy 
évben elért eredményekről, valamint a 
megyei szervezet négy éves tevékenysé-
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VÁLASZTÁSOK AZ RMDSZ MEGYEI SZERVEZETÉBEN

György Csaba
SZMMIET elnök

Szeben megyei 
RMDSZ sajtóirodája

Bővült a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács

 2013.  február  22-én kerül t  sor  
Medgyesen, a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági 
Egyeztető (SZMMIET – MIÉRT tagszervezet) 
Tanács évi Küldöttgyűlésére, melyen a megye 
összes magyar ifjúsági szervezetének képviselői 
jelen volt. A meglevő öt tagszervezethez 
csatlakozott idéntől a Medgyesi Gyöngyvirág 
Néptánccsoport, valamint a Medgyesi IKE, 
melyek felvételét a jelenlevő küldöttek 
megvitatták és megszavazták, így átfogóbbá és 
összetartóbbá kovácsolva a Szeben megyei 
magyar fiatalok formális és non-formális 
fórumát. 

 Sor került a szervezetek bemutatására, az 
elmúlt év kiértékelésére, valamint a 2013-as évre 
tervezett programok megbeszélésére. A 2013-as 
évet különböző tisztújításokkal kezdi a szervezet, 
figyelembe véve a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
áprilisi tisztújító Küldöttgyűlését, az RMDSZ 
március eleji tisztújításokat Szeben megye 
különböző településein, valamint a Szövetség 
megyei testületében sorra kerülő tisztújítást. A 
KGY-n többek között megszavazták a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség Szeben megyei 
szerveze tének  vá lasz tmányában  és  a  
küldöttgyűlésen résztvevő személyeket (11 
személy – hét Medgyes és környéke, illetve 4 
Nagyszeben és környéke).

Az elkövetkezőkben olyan rendezvények 

megszervezésére kerül sor megyénkben, melyek 
célja a Szeben megyei fiatalok együttműködését, 
aktívabb közéleti és kulturális részvételüket, 
szülőföldjükön való boldogulásukat elősegíteni. 
Ide sorolhatóak a negyedévente megszervezésre 
kerülő sporthétvégék, képzések, valamint  játék-



amely Szebenben zajlott le, 2013 február  16-án.
         Mint minden évben, Medgyesről is voltak 
diákok a Báthory István Általános Iskolából és a 
Nemzeti Gáz Iskolából is. Így összesen 13 med-
gyesi diák vett részt a tantárgyverseny megyei 
szakaszán. A tételekről azt lehet mondani, hogy 
érdekesek voltak. Játékosak, kreatívak sőt vala-
mennyire meglepőek is, mint mindig. Mivel Sze-
ben megyének három helye van az országos 
szakaszon a három legjobb dolgozatot író tanuló 
jutott tovább az országos szakaszra, amely április 
elején lesz megtartva Brassóban. Megyénket két 
medgyesi és egy szebeni diák képviseli: Molnos 
Ibolya, Szebenből (VII.osztály), János Kinga, 
Medgyesről (VII.osztály) és Buryán Tünde, 
Medgyesről (X.osztály).

       Sok sikert kívánunk a továbbjutottaknak, 
és reméljük jó eredményekkel térnek majd 
haza.

deink is 1886-ban, természetesen más történelmi 
körülmények között, de hasonló gondolat ihlette 
őket, hogy a bukovinai székelyek és a csángó ma-
gyarok részesei lehessenek közjogi értelemben is 
a magyar nemzetnek, amint nyelvi, szellemi, 
kulturális értelemben egyébként is részei voltak.
 
 Milyen kézzel fogható előnye származik 
azoknak, akik igénylik a Magyar állampolgár-
ságot?

 Azok, akik az Európai Unió határain kívül 
szeretnének utazni, nem lesz szükség már az ú.n. 
vízum beszerzésére, valamint azok, akik munkát 
szeretnének vállalni külföldön egész más körül-
mények között vállalhatnak munkát (nagyobb 
fizetések, bizalom a szolgáltató részéről, stb.) és 
nem utolsó sorban más szemmel néznek a külföl-
diek azokra, akik magyar állampolgársággal ren-
delkeznek (mivel a magyarok nem vesztették el 
bizalmukat a külföldi népek szemében).

 Végül mire van szüksége egy olyan sze-
mélynek, aki a magyar állampolgárságot szeretné 
igényelni?

- Valamelyik visszamenője 1921. július, 31. előtt 
született volna bárhol Erdélyben, vagy 1945. ja-
nuár 20. előtt észak Erdély területén (azon terü-
leten, amely 1940. augusztus 30. – 1945. január 
20. között Magyarországhoz tartozott) és ezt egy 
születési/elhalálozási (eset szerint) okirattal tudja 
bizonyítani.

 Miért fontos számunkra (az anyaország és 
a határain kívül élő magyarok számára is egya-
ránt), hogy minél több magyar világszerte “papí-
ron” is magyarként szerepeljen?

 Elsősorban azért, hogy tudjuk megmutat-
ni, hogy nem csak a 10 millió magyarországi 
Magyar él a világon, másodsorban egy szellemi 
értéket (egy affajta büszkeséget) hordoz azoknak, 
akik az egyszerűsített honosítási folyamattal 
jogilag is magyarok vagy újból magyarok lehet-
nek.

 Hasonló törvényt léptettek érvénybe elő-

 2011. óta, az egyszerűsített honosítási el-
járás érvénybe lépte óta közel 400 ezren kérték a 
magyar állampolgárságot, az elutasítások száma 
pedig kevesebb, mint 1,5 százalék.

Babits Mihály mondta: „Minden, ami lélek, 
egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is 
egyetlen és oszthatatlan, lényegéhez tartozik az 
egység.” 

 Pontosan ez okból fontos, hogy Magyar-
ország határain túl élő magyaroknak is megadód-
jék a lehetőség. Hogy jogbeli magyar állampolgá-
rok legyenek. 

Röviden a honosításról

tokat, a fordítások, a formanyomtatványok előké-
szítése és az időpontfoglalás együttvéve nem 
több mint egy egy hetes folyamat, a papírok 
beadása után pedig rendszerint 4-5 hónapot kell 
várni az eskütételig. Azok, akik útlevelet is 
igényelnek, ezt az eskütétel után tehetik meg. Az 
útlevél ára 40 euro – öt évre, valamint 65 euro – 
tíz évre és ez körülbelül egy hónapon belül készül 
el.

 Bővebb információkat arról, hogy hol 
lehet az okiratokat lefordíttatni, pontosan 
milyen okiratokra van szüksége a kérelmező-
nek, valamint a formanyomtatványok kitöl-
tésében irodánk segítséget nyújt minden 
hétköznap 8:00 és 16:00 óra között.
          

- Visszamenőjétől fel tudja a folytonosságot mu-
tatni (születési és/vagy elhalálozási okiratokkal), 
anyai ágon való visszamenés esetén házassági 
okirat/ok is szükségesek.

- A kérelmező születési igazolványa, abban az 
esetben, ha házas, akkor a házassági igazolványa 
is. Válás esetén szükséges a válási határozat 
utolsó lapja, és a házassági igazolvány is.

Mindezen papírok magyar fordítására is szükség 
van egy engedélyezett fordító által.

- Végül egy 4x5-ös fényképre és egy kézzel írt 
önéletrajzra van még szüksége annak, aki 
kérelmezni szeretné a magyar állampolgárságot, 
valamint a kérelmezőnek kell tudnia magyarul 
beszélni legalább középszinten.

Mekkora az esélye valakinek megkapni a magyar 
állampolgárságot?

- Mindazon kérelmezők, akik minden szükséges 
okiratot beszereztek és ezeket lefordíttatták ma-
gyar nyelvre egy engedélyezett fordítónál, he-
lyesen kitöltötték a szükséges formanyomtatvá-
nyokat, megírták önéletrajzukat és elkészítették a 
szükséges foto-t, valamint beszélik a magyar 
nyelvet legalább középfokon, azok megkapják a 
magyar állampolgárságot, semmi további nélkül.

Mennyi időbe kerül ez a folyamat?

- Ha a kérelmező beszerezte a szükséges okira-

Fazekas Attila

MIKES KELEMEN 
MAGYAR NYELV ÉS 

IRODALOM 
TANTÁRGYVERSENY

-megyei szakasz- 
2013. február 16.

          Idén is megszervezésre került a  már hagyo-
mánnyá vált Mikes Kelemen Magyar Nyelv és 
Irodalom Tantárgyverseny megyei szakasza, Buryán Tünde



tése, az elért eredmények fenntartása, a gene-
rációs érdekek összeegyeztetése a következő idő-
szak és az új vezetőség kihívásai közé tartozik.

 A meghívottak sorát zárva, Borboly Csa-
ba, a Hargita Megye Tanácsának elnöke a megyé-
ben fellelhető helyzetet értékelte a Szövetség és 
az ifjúság együttműködésének megvilágításában: 
„A MIÉRT szerepe, a jó civil élet kialakítása mel-
lett, a rekrutációs funkció ellátásában rejlik: tenni 
akaró, felelősséget vállaló, életerős és felkészült 
fiatalokat kell kitermelnie és megerősítenie az 
erdélyi magyar közélet számára úgy helyi, mint 
országos szinten. Olyan fiatalokra van szükség, 
akiknek van elképzelése, véleménye, és akik ezt 
képesek hangoztatni.” – hangsúlyozta a tanács-
elnök. 

 Grüman Róbert, MIÉRT ügyvezető elnök 
a generációváltás helyi szintű fontosságát szem-
léltette a háromszéki szervezet példáján keresz-
tül, kiemelve az ernyőszervezet által biztosított 
keret, kivívott jogosítványok megfelelő kihasz-
nálását. 

 Az este további részében a Magyar Ifjúsá-
gi Értekezlet elnökségi ülése kapott helyet, mely-
nek keretén belül az elmúlt év kiértékelésére, 
valamint az április 5-7. között, Déván megszer-
vezendő MIÉRT tisztújító küldöttgyűlés előké-
szítő munkálataira került sor.

zösség érdekében kifejtett munkát, és azért kell 
küzdeniük, hogy a Mikó ügyhöz hasonló igazság-
talanságok ne fordulhassanak elő. „Ne engedjé-
tek magatokat megtántorítani semmilyen körül-
mények között, dolgozzatok tovább, mert van ér-
telme” – fogalmazta meg az üzenetét a képviselő. 
A MIÉRT és az RMDSZ viszonyát Markó Attila 
kettősnek értékelte: „A Magyar Ifjúsági Értekez-
letnek meg van a lehetősége arra, hogy ott, ahol 
szükség van erre egy bizonyos hátulról harapó 
funkciót töltsön be a Szövetséggel szemben, míg 
ott, ahol jól működik a Szövetség, felzárkózzon 
egy erős politikai elit mögé”.

 Bodor László, MIÉRT elnök a szervezet-
ben hamarosan sorra kerülő tisztújítás témakörét 
vizsgálta a generációváltás szempontjából: „Az 
RMDSZ részéről a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
irányába létezik egy elvárás a politikai utánpót-
lásra, melynek a szervezet és az elmúlt évek fo-
lyamán innen kikerült ifjúság eleget is tesz. A 
jelenlegi, MIÉRT 3.0-ás generáció képviselve 
van a Szövetség struktúráinak minden szintjén, és 
a hamarosan bekövetkező váltás folyamán azt 
kell szem előtt tartanunk, hogy a szervezet ezt a 
pozíciót megtartsa, megőrizze az RMDSZ-szel 
való jó kapcsolatot és továbbra is tudjunk a fia-
talok számára egy olyan pozitív jövőképet biz-
tosítani, amely akár a politikai karrier lehetőségét 
is magába foglalja, mindez mellett természetesen 
fenntartva a MIÉRT társadalomszervező szere-
pét.” A MIÉRT elnök kitért a szervezetnek a Kár-
pát-medencei ifjúsági szervezetek körében kiví-
vott hangsúlyos szerepére, az évek során kiépített 
komplex rendszerre, melynek további működte-

 Két Szeben megyei fiatal is részt vett a 
február 8-10. között a Csík Területi Ifjúsági Ta-
nács (CSTIT – MIÉRT tagszervezet) által meg-
szervezett sítáborban a Hargita megyei Homo-
ródfürdőn A tábor keretén belül az ország külön-
böző részeiről érkező tagszervezeti képviselők 
találkoztak az elmúlt év kiértékelése, valamint a 
következő időszak megtervezése céljából. Szom-
bat délután, a rendezvény szakmai vonatkozá-
sának keretén belül a szervezet meghívottai a 
MIÉRT közel tizenegy éves múltjára reflektálva 
beszélgettek a jelenlevő több mint 60 fiatallal.

 Korodi Attila, parlamenti képviselő a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet és a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség hosszú múltra visszatekin-
tő viszonyát felvázolva, kiemelte: „Az ifjúsági 
szervezetek folyamatosan azon kell dolgozzanak, 
hogy mindaz ami új megjelenik a fiatalság köré-
ben, az ifjúság elképzelésében és gondolkodás-
módjában, azt folyamatosan becsatornázza az 
RMDSZ köreibe. A fiatalok legfontosabb felada-
ta, hogy ezt az életvilágot megjelenítsék a Szövet-
ség képviselői előtt, és ezáltal érvényt szerez-
zenek maguknak, ugyanis ennek hiányában a 
nagypolitika el fog válni mindattól az értékszfé-
rától, amelyet az életpályája kezdetén levő ifjúság 
képvisel. A két világ közötti kapcsolat csakis az 
ifjúsági szervezeteken keresztül jöhet létre”.

 Markó Attila, parlamenti képviselő az őt 
ért támadások tükrében kívánt kitartást a fiatalok-
nak, arra buzdítva őket, hogy még a legnagyobb 
veszélyhelyzetben sem szabad feladniuk a kö-
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Generációváltásra készül a MIÉRT

MIÉRT
elnökség

Az erdélyi magyar fiatalok biztonságos jövőt 
akarnak! 

 A Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöksége 
határozottan elítéli az elmúlt időszak megosztó és 
romboló szándékú törekvéseit, melyek a pillanat-
nyi szenzáció-hajhászás, az átgondolatlan nyilat-
kozat-háborúk és negatív közhangulat gerjeszté-
se által az erdélyi magyar ifjúság jövőjét veszé-
lyeztetik. A zilahi RMDSZ székház meggyalázá-
sa egy vészharangot kongat meg bennünk, hogy 
vessünk mindennek véget és védjük meg a 
fiatalok biztonságos jövőjét. Úgy véljük, hogy a 
székely zászló ügy körül generált mesterséges 
konfliktus, az autonómiáért való tüntetésre hívás, 
a halmozott feszültségkeltés nem az erdélyi ma-
gyarság érdekeit szolgálja és mindannyiunk szá-
mára veszélyes következményekkel bírhat. 

 Számunkra, az ifjúság számára fontos a 
szimbólumaink szabad használata, azonban ez 
mellett éppoly fontos a munkahelyek megléte, az 
anyanyelvünk használata, a magyar identitásunk 
mindennapi megélése a tömbmagyarságtól a 
szórványmagyarságig és talán még fontosabb 
ezekben az időkben a pragmatikus jövőtervezés. 
Napjainkban, a gazdasági válság mindannyiunk 
anyagi biztonságát kockáztatja, és azok, akik e-
zekben a körülményekben a társadalmi biztonsá-

got is szabotálják, az utolsó pillérét döntik le egy 
pozitív, biztonságos jövő tervezésének. 

 Felkérjük a felelősen gondolkodó közéle-
ti szereplőket, ne tegyék ki az erdélyi magyarsá-
got fölösleges provokációknak, törekedjenek 
párbeszéd útján rendezni a magyarság ügyeit, a 

politikai és társadalmi diskurzust fordítsák vissza 
azokra a valós problémákra, amelyek minden fia-
tal érdekét képezik: munkahelyteremtés, fiatalok 
lakásgondjainak a megoldása, gazdasági problé-
mák, regionalizáció, oktatási kérdések. Ez kell le-
gyen a politikum szerepe a társadalmunkban, 
ezekről kell szóljon a társadalmi vita. 

MIÉRT
sajtóiroda



lemondás szabadon, annak kijelentése pedig 
szabályosan történjék, de nem szükséges, hogy 
bárki is elfogadja” (332. kán., §2).

XVI. Benedek pápa 2013. február 11. dé-
lelőtt 11 órára három szentté avatási ügyben ren-
des konzisztóriumot hívott össze. A rendes kon-
zisztóriumon résztvesz minden Rómában tartóz-
kodó bíboros. Az ülés közös imával kezdődik, 
majd a Szentek Ügyei Kongregációjának bíboros 
prefektusa felolvassa a szentté avatandók rövid 
életrajzát. Ezután a Szentatya beszéde követke-
zik, közli a szentté avatások dátumát, majd a kon-
zisztórium imával ér véget. Ezúttal, derült égből 
villámcsapásként, a szentté avatások idő-
pontjának közlése után, feltehetőleg 11.35-11.40 
tájban, XVI. Benedek pápa leült és elkezdett 
felolvasni egy latin nyelvű szöveget: „Nem csak a 
három szentté avatás miatt hívtalak össze ben-
neteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, 
hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy 
jelentőségű az egyház élete számára”. És 
bejelentette, hogy 2013. február 28., este 8 órától 
Szent Péter széke üres.

A konzisztórium munkálatairól nincs élő 
közvetítés, azok mindössze a Vatikán belső zárt 
rendszerében követhetőek. Az ANSA hírügynök-
ség egyik munkatársa, Giovanna Chirri, a kép-
ernyő előtt ülve, latin nyelvtudásának köszönhe-
tően, megértette a bejelentést és 11.46-kor első-
ként közölte a hírt a világgal.

Kétségtelen, hogy a Szentatya döntése az 
alázat jegyében született, és az igazán nagy em-
berekre jellemző bátorságról tesz tanúságot. 
Ismételten megvizsgálta lelkiismeretét Isten szí-

nem vesz részt sem a konklávén, sem az azt meg-
előző megbeszéléseken.

Ahhoz, hogy a választás érvényes legyen, a 
jelöltnek meg kell szereznie a jelenlévő bíboro-
sok szavazatának kétharmadát. 

A történelem folyamán valószínűleg öt 
pápa mondott le eddig Szent Péter székéről. Azért 
valószínűleg, mert nem minden esetben állnak 
rendelkezésre egyértelmű források és bizonyos 
korszakokban, pápák és ellenpápák között, nem 
könnyű pontos adatokra hivatkozni.

1. Szent I. Kelemen pápa Szent Iréneusz 
szerint Szent Péter harmadik, Szent Jeromos 
szerint negyedik utódja volt. Epiphaniosz úgy 
tudja, hogy Kelement maga Péter apostol rendelte 
utódjául, de ő visszalépett Linus javára a békes-
ség kedvéért. Száműzetésben halt meg a Krím-
félszigeten, a tengerbe dobták.

2. A történelem 18. pápája, Szent Pontiá-
nusz, 230. július 21-től töltötte be hivatalát. 235-
ben Maximinus Thrax császár keresztényüldözé-
sének áldozata lett. Szardínia szigetére deportál-
ták, bányában dolgozott, 235. szeptember 28-án 

ne előtt, mondja, és eljutott arra a bizonyosságra, 
hogy előrehaladott kora miatt erőnléte oly mér-
tékben csökkent az utóbbi hónapokban, hogy el 
kell ismernie azt a tényt, hogy képtelen jól meg-
felelni a rábízott szolgálatnak, a gyors változá-
soknak kitett világban.

„Ezért, tettem komolyságának teljes tudatá-
ban, szabadságom teljességében kijelentem, 
hogy lemondok Róma püspökségéről ... így a 
pápai szék 2013. február 28-án este 8 órától üres-
sé válik”.

Hogyan tovább? A Szentatya továbbra is 
az Egyház feje és az élet folyik a rendes medrében 
2013. február 28. este 8 óráig, amikor Szent Péter 
széke üressé válik. Azután gyakorlatilag ugyana-
zok a szabályok és előírások érvényesek, mint a 
pápa elhalálozása esetén. Az Universi Dominici 
Gregis apostoli konstitúció előírásai szerint a 
széküresedés pillanatától kezdve a jelenlévő és 
választójoggal rendelkező bíborosoknak 15 na-
pot kell várniuk, hogy valamennyi választójoggal 
rendelkező bíboros megérkezzen (n. 37). Súlyok 
ok esetén ez a periódus legfeljebb 5 nappal hosz-
szabbítható, vagyis legkésőbb a huszadik napon 
meg kell kezdeni a konklávét. Elképzelhető, hogy 
a széküresedés után pár nappal már valamennyi 
választójoggal rendelkező bíboros megérkezik 
Rómába, így nem lesz szükség a 15 napos peri-
ódus kivárására.

Választójoggal a széküresedés napjáig 80. 
életévüket még be nem töltött bíborosok rendel-
keznek (Universi Dominici Gregis, 33). 117 a 
választóbíborosok várható száma. XVI. Benedek 

lalkoztatják, hogy ahhoz, hogy Szent Péter utó-
daként kormányozhassak és az evangéliumot hir-
detni tudjam, mind a szellem, mind a test ereje 
egyformán szükséges. Ez az erő az utóbbi időben 
esetemben olyan mértékben megfogyatkozott, 
hogy fel kellett ismernem képtelenségemet a rám 
bízott feladat betöltésére. Ezért, és tettem ko-
molyságának teljes tudatában, szabadságom tel-
jességében kijelentem, hogy lemondok Róma 
püspökségéről, Szent Péter örökéről, amelyet a 
bíborosok 2005. április 19-én rám  bíztak, így a 
pápai szék 2013. február 28-án este 8 órától üres-
sé válik, s az akkorra az illetékesek által össze-
hívandó konklávé fog új legfőbb elöljárót válasz-
tani. Kedves testvérek, őszitén köszönöm mind-
azt a szeretetet, munkát, amellyel szolgálatomban 
támogattatok és kérem, hogy bocsássátok meg 
hibáimat. Most pedig bízzuk a szent egyházat a 
legfőbb pásztor, a mi Urunk, Jézus Krisztus ol-
talmára, s kérjük a szent Szűzanyát, Máriát, hogy 
kísérje a bíboros atyákat anyai figyelmével, 
amikor új legfőbb elöljárót választanak. Én ma-
gam a jövőben továbbra is Isten szent egyházát 
szolgálom az imának szentelt élettel.

 Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis 
februarii MMXIII

BENEDICTUS PP XVI
2013. február 10, Vatikán

 A hatályos egyházjog lehetővé teszi a pápa 
lemondását:

„Ha úgy adódik, hogy a római pápa lemond 
hivataláról, az érvényességhez szükséges, hogy a 

 Február 11-én, hétfőn a pápa bejelen-
tette szándékát, hogy február 28-ától lemond a 
péteri szolgálatról. Alább olvashatják XVI. Be-
nedek pápa e szándékát közlő hivatalos nyilat-
kozatát.

Kedves testvérek,

Ezt a konzisztóriumot nemcsak három ka-
nonizáció céljából hívtam össze, hanem azért is, 
hogy az egyház életére vonatkozó fontos döntést 
közöljem. Miután Isten színe előtt ismételten 
megvizsgáltam a lelkiismeretemet, arra a bizo-
nyosságra jutottam, hogy erőm, előrehaladott ko-
rom miatt nem vagyok megfelelő a péteri szol-
gálat ellátására. Tudatában vagyok annak, hogy e 
szolgálat annak spirituális természetéből adódó-
an nemcsak szavakkal és tettekkel, de imával és 
szenvedéssel történik. Mégis, a mai világban, 
amely oly gyors változásoknak van kitéve és 
olyan mélyre ható, a hitet érintő kérdések fog-

lemondott, hogy a nyáj ne maradjon pásztor 
nélkül. Vértanúhalált halt, agyonverték.

3. A 147. pápa, IX. Benedek pontifikátusát 
méltán nevezhetjük a legkülöncebbnek. Nagyon 
fiatalon választották meg 1032. október 21-én, 
soha nem tisztelte szolgálatát. Az egyedüli pápa, 
aki háromszor foglalta el a pápai széket. A római 
hívek és a császár nyomására 1048 novemberé-
ben végleg lemondott Péter székéről.

4. Legközismertebb V. Celesztin, a 192. pá-
pa története. Miután a konklávé huszonhét hóna-
pon át nem tudott dönteni Szent Péter székének 
betöltéséről, végül a választás egy szentéletű re-
metére, Pietro Angelerio-ra esett. Bátran állítha-
tó, hogy egyike a legtisztább lelkű klerikusoknak, 
akik valaha elfoglalták a pápai széket. Alig négy 
hónap pápaság után, 1294. december 13-án, V. 
Celesztin magához hívatta valamennyi bíborosát, 
és felolvasott nekik egy írást, amelyben őszintén 
feltárta a legfőbb pásztori hivatalra való kép-
telenségét és bejelentette visszavonulását. Utóda, 
VIII. Bonifác skizmától félt, elfogatta és Fumone 
várába vezettette. Ott halt meg 1296. május 19-
én.

5. Időben XII. Gergely, a 205. pápa lemon-
dása áll a legközelebb hozzánk, akit 1406. no-
vember 30-án, 79 évesen választották meg. Pápa-
sága a nagy nyugati egyházszakadás viharos és 
nagyon nehéz korszakának a lezárását jelenti, épp 
azáltal, hogy 1415. július 4-én, közel kilencven-
évesen lemondott. Élete hátralevő részét Anco-
nában töltötte szent nyugalomban. 1417-ben halt 
meg. 

Nagy-Küküllő5.

Lemondott a Szentatya, XVI. Benedek pápa

Gál István-Attila
segédlelkész



Medgyesi Magyar Kultúrest

Örökláng. Az örökláng motívuma a tematizált 
festmény gondolatát érlelte ki a képzőművész-
ben, aki 10 festményből álló új sorozatot mutatott 
be. A festményekben felvállalt monokromatikus 
jelleg nem szüntette meg a Jakab Árpádra jellem-
ző érzelmes szín- és hangulatvilágot, hanem csak 
rejtetté tette. Modernebb alkotásainak tehát, a 
bemutatott festményeken látszó vonásoknak ez a 
lényege: egyhangúság a színekben, karakteres 
vonalak és vonások, a megtévesztésig ható fel-
nagyított részletek. A 10 új alkotás – a virágnak, 
az évszakoknak, a fénylő napnak vagy a sarjadó 
magnak a megfestése-különleges hatást gyakorol

 2013. január 24-én a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából a medgyesi történelmi egy-
házak és a Szeben megyei EMKE szerveztek kö-
zös találkozót a Református Gyülekezet Imater-
mében, ahol több mint 100 résztvevő volt jelen.
 A találkozás célja a művelődés ügyének a 
népszerűsítése volt, melynek három kiemelkedő 
ágazatából a rendezvényre egy-egy meghívott 
érkezett. 

Dr. Egyed Péter a filozófus Tordai Zádor 
életútjáról beszélt. Az erdélyi származású, 
medgyesi neveltetésű, kolozsvári filozófia sza-
kos egyetemi tanár, Tordai Zádor számos meg-
próbáltatáson ment keresztül. Az 1950-es évek 
derekán Budapestre költözött, ahol Sartre egzisz-
tencializmusának a magyar köztudatba való 
átültetését munkálta. Végül Magyarországról te-
lepedett át Olaszországba, ahol elhalálozásáig élt 
és alkotott. Emberi kiállása másabb volt kortár-
sainál. Művei a társadalomról, emberről, közös-
ségről vallott nézetei- különleges hangvételűek, 
annál is inkább, mivel a marxista ideológia 
egyeduralkodása idején születtek. Bátor emberi 
életútja a nagy közönség előtt nem ismert, noha 
Egyed Péter állítása szerint, ő volt a magyar 
egzisztencialista filozófia megalapítója.
 A kultúrest további részében Dénes Esz-
ter fuvolakoncertjét hallgatta meg a közönség. A 
Sepsiszentgyörgyön működő Zeneiskola növen-
dékeként francia zeneműveket játszott, mely ze-
nével a francia műveltségre jellemző lágyságot, 
romantikus jelleget tette ismertté. Dénes Eszter, 
fiatal kora ellenére, országos szintű elismerések-
ben is részesült már.
 Az est harmadik meghívottja Jakab Árpád 
medgyesi képzőművész volt. Tárlatának címe: 

a szemlélőre. A 79. életévében járó gazdag ihle-
tettségű képzőművész kiváló hozzáállásával és 
áldozókészségével értékes szolgálatot tesz saját 
egyházának és a medgyesi szórványközösség-
nek.
 A Magyar Kultúra Napja alkalmával szer-
vezett találkozás ünnepi jellegű volt, szeretetven-
dégséggel és tartalmas beszélgetésekkel zárult.

… miért az emlékek, miért a múltak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny fűszálat:
miért nő a fű, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?

                                                                              
( Babits Mihály)

 Győrben, 2013 január18-án, egy hónap-
pal 86. éve betöltése előtt, elhunyt Dr. Koncz 
Miklósné, Vitus Ilona tanárnő.

 Igen, megint temetünk. Olyan értékes 
ember távozott közülünk, akire nagyon sokan, az 
erdélyi Medgyes kisebbségben élő magyar 
lakosságának több nemzedéke, tisztelettel, 
hálával és szeretettel emlékezik.

 A múlt század ötvenes éveiben kezdte 
áldott tevékenységét és kiváló pedagógia  
érzékkel és odaadással oktatta, nevelte és 
irányította a ma Báthory István Általános Iskola, 
akkoriban még román-magyar vegyes iskola 
magyar tanulóit. Nekem is tanárom és 
osztályfőnököm volt. Az iskolai tananyag, a 
kémia és a természetrajz tanításán kívül oda-
figyelt a diákok apró-cseprő hétköznapi gondja-
ira is, és sok olyan hasznos és értékes tanáccsal 
látott el, amelyek évtizedek óta most is a fülünk-
ben csengenek, amelyek egy életre szólnak. Nagy 
figyelmet fordított arra, hogy fejlessze és erősítse 
nemzeti identitásunkat, nemzeti öntudatunkat 
gyakran hivatkozva történelmünkre, hagyomá-
nyainkra és kultúránkra. Nevelt, irányított, sze-
retett és védett bennünket. Ha úgy adódott, nem-
egyszer állt ki a tanulók igazának védelmére az 
iskola vezetőségével, a nem annyira magyarbarát 
igazgatóval szemben.

 Könyveket kölcsönzött és ajándékozott 
diákjainak saját könyvtárából, és szinte személy-
re szabott tanácsokat adott az iskolaválasztásban 
a továbbtanulni szándékozóknak.

Kiváló pedagógus volt.

 1968-ban kezdeményezte a medgyesi ma-
gyar népi egyetem megalapítását, amelyet két 
éven át vezetett. Ez lett a város későbbi Szabad-
egyeteme.

 Nyugdíjas éveiben is szívvel, lelkesedés-
sel és fáradhatatlanul folytatta értékes nevelő és 
segítő munkáját, amíg ereje hagyta.

 Drága tanárnőnk, fájó szívvel vesszük tu-
domásul, hogy elérkezett az az óra, amikor itt 
hagytál bennünket, és elindultál azon a végtelen 
égi úton, amely a csillagok közt vezet, hogy talán 
ott is nebulókat oktass és nevelj. Mi, földiek, 
mindig hálával és szeretettel fogunk emlékezni 
rád.

Isten veled!!

In memoriam Koncz Ilona

Székely Zoltán
református lelkipásztor

Keszeg Tibor
...egy volt diák
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 Hogyan működik?

Nagyon egyszerű. A Millennium-Házban 
minden hétköznap reggel 8:00 óra és délután 
16:00 óra között a titkárságon kézbe veheti az 
űrlapot, amelynek kitöltése még 1 percet sem 
rabol el idejéből (név, lakcím, CNP, aláírás és 
dátum szükséges csak a kitöltéshez). Viszont 
adójának 2%-a segíthet a szervezet további 
folytonos működésén, elősegítve az újság 
további működtetését, valamint a szervezet 
mindazon programjainak a megszervezését/foly-
tatását, amelyek a Szeben megyei magyar fiatal-
ság jövőjét kívánja építeni. 

 Legyen része ön is jövőnk tudatos és 
célszerű építésének!

 Minden adózó román állampolgár, vagy a 
nyugdíjasok esetében azok, akiknek a nyugdíjuk 
meghaladja a havi 1000 lejt, adójának 2% - át 
felajánlhatja egy egyesületnek, évente egyszer. 
Aki esetleg nem értesült erről, annak elma-
gyarázom. Minden bejelentett munkás (aki ú.n. 
munkakönyvvel/legálisan dolgozik) adót fizet az 
államnak akaratától függetlenül. Ennek az egy 
évi adónak 2% - át pedig valamilyen egyesület 
bankszámlaszámára utalhatja, segítve azt az 
egyesületet ezen pénzösszeggel. Kétely ne 
merüljön fel senkibe, nem plusz pénzt ado-
mányoz, hanem az amúgy is elvett pénzét nem az 
államnak, hanem az egyesületnek juttatja. Ha 
nem ajánlja fel senkinek, akkor az állam 
megtartja magának. Tehát veszíteni nem lehet, 
csak segíteni a szervezet munkáján.

Adójának 2%-át ajánlja fel a Medgyesi 
MADISZ-nak

Fazekas Attila

- azért, hogy a kicsik is 

nagyok lehessenek -




