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Europass CV-k beküldését várjuk 2017. július 
31. 16:00 óráig.
Egyesületünk 2017 szeptemberétől beindítja 
Medgyesen a hosszabbított programot, amelyet 
a Törpe Klub projekt keretében szervezünk. A 
program megvalósításához négy munkatársat 
keresünk, akiket teljes munkaidőre alkalmaz-
nánk, 2017. szeptember 1-től, hosszútávra.
Röviden a programról:
0-IV. osztályos diákok számára szervezett 
körülmények között biztosítunk 13 órától 16 
óráig ebédet, segítségnyújtást a házifeladatok 
megoldásában, személyiség fejlesztő és csapat-
építő játékokban való részvételt, kézműves és 
egyéb érdekes készség és képességfejlesztő 
tevékenységekbe való bekapcsolódást.
Mit várunk el?
Olyan fi atal munkavállalót, aki nem fél a 
munkától, aki nem hátrál meg a nehézségekben 
és csapatjátékos tud lenni.
A munkatársak feladatai közé a következők 
tartoznak:
- A foglalkozásokra való felkészülés és a 
szükséges előkészületek megtétele, a program 
zökkenőmentes lebonyolítása végett
- Az étkeztetésben való segítségnyújtás,
- Házi feladatok megoldásában való segítség-
nyújtás (nem a diák helyett kell megoldani, hanem őt kell rávezetni és megértetni a megoldásokat),
- Képesség és készségfejlesztő játékok, valamint  kézügyességet  és kreativitást igénylő tevékeny-
ségek szervezése,
- Mozgásra és a környező világ megismerésére való nevelés
- Szülőkkel való kapcsolattartás                 folytatás a 3. oldalon

Lezárult a Kisebbségek Európája projekt keretében szer-
vezett VII. Úszótábor jelentkezési határideje. Idén közel 60 
Szeben megyei diák vesz részt a táborban, amelyre július 23. 
és 29.között kerül sor, a Hargita megyei, Szentegyházán, a 
Napsugár kempingben.
A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektettek a program össze-
állítására, különböző képességfejlesztő tevékelységekkel, 
érdekes játékokkal és sokszínű előadásokkal várják a gyere-

keket. Mindezek mellett a közkedvelt programok is helyet kapnak, hiszen ez évben sem nem marad 
el az esti úszás, a táncház, vagy a várva várt tábortűz. A táborozók ezúttal is négy csaparta lesznek 
osztva, a csapatok az úszási technikák elsajátítása melett versenyre is kelnek egymással. A jelent-
kezőknek idén is számos kihívással kell megküzdeniünk, ugyanis a szóbanforgó egy hét alatt össze 
kell kovácsolódniuk, meg kell tanuljanak alkalmazkodni és együttműködni társaikkal. A játékokon és 
foglalkozásokon való részvétel pedig igazi csapatmunkát, kretivitást, leleményességet és egymás 
iránti odafi gyelést igényel, mindezek fontosak annak érdekében hogy egy összeforrt társaságként 
jólérezhessék magukat és élvezzék a programokat. Ebben természetesen a játékvezetők, úszóok-
tatók és szervezők is partnerek lesznek!  Csobbanásra, játékra, élményre fel VII. Úszótábor részt-
vevők!              Balázs Noémi

Hamarosan indul a VII. Úszótábor

ÁLLÁSHIRDETÉS 
A Medgyesi MADISZ munkatársakat keres
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Benedek Zakariás: a többségiekkel is meg 
kell ismertetni az RMDSZ munkáját

Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott Benedek Zakariás RMDSZ-es 
parlamenti képviselő, a Képviselőház infrastruktúra és szállítás-
ügyi szakbizottságának tagja június 9-én a nagyszebeni Magyar 
Házban, amelyen a nagyszebeni román és székelyudvarhelyi 
magyar sajtó képviselői is jelen voltak.
 
Benedek Zakariás felhívta a sajtósok fi gyelmét arra, hogy „az 
RMDSZ nem csak az autonómiával, a székely zászlóval, a magyar 
közösség szimbólumaival foglalkozik”, hanem rengeteg más 
olyan kérdéssel is, amely az egész ország hasznára válik.
A politikus üdvözölte az RMDSZ Zilahi Kongresszusán elfogadott 
határozatot, amely kimondja, a szórványmagyarságnak minden 
parlamenti választáson bejutó helyen kell szerepeljen egy képvi-
selője. Mint mondta, ez nem csak azért fontos, mert a szórványból 
rendszerint félszázezren voksolnak a parlamenti választásokon 
az RMDSZ-re, viszont létszámuk miatt esélyük sincs arra, hogy 
képviselőjük legyen a Parlamentben, hanem azért is, mert egy 
szórványból érkező magyar képviselő egyfajta szócsőként jobban 
meg tudja jeleníteni az RMDSZ törekvéseit a többségi nemzet 
fele.
„A román sajtó nem ismeri eléggé az RMDSZ tevékenységét, azt 
sem, hogy a Képviselőház és Szenátus különböző szakbizottsága-
iban kiváló szakpolitikusokat vonultat fel a Szövetség” – mutatott 
rá a honatya.
Az elmúlt fél év RMDSZ-es parlamenti munkájáról szólva Benedek 
elmondta, a beruházások terén a Szövetség prioritásként kezeli 
az észak-erdélyi autópálya építésének folytatását, a nagyváradi 
és marosvásárhelyi repülőterek felújítást, a városokat elkerülő 
körgyűrűk kiépítését, illetve a román vasúttársaság állomásainak 
felújítását.
A képviselő örömmel nyugtázta, hogy az RMDSZ kezdeményezé-
sére sikerült eltörölni a közúti biztonsági auditot, így több pénz 
maradhat az önkormányzatoknál – Hargita megye esetében ez 
például egymillió eurót jelent.
Benedek Zakariás a sürgős teendők között említette a birtokba 
helyezés felgyorsítását, ami alapfeltétele a területalapú támoga-
tások lehívásának.
„Nehéz lenne egy sajtótájékoztatóba sűríteni mindazt, amit az 
RMDSZ tett az elmúlt fél évben, de mindenképpen kiemelném, 
hogy a Szövetség kiemelten foglalkozik a helyi termelők támoga-
tásával, törvénytervezetet dolgozott ki a bankhitelesek megsegí-
tésére, s határozottan fellépett a nők elleni erőszak elharapózása 
ellen, hiszen az erre vonatkozó statisztikai mutatók rendkívül 
aggasztóak.
Támogattuk a kisnyugdíjak adómentességére vonatkozó törvény-
tervezetet, kiemelten kezeltük a kis- és középvállalkozók támo-

gatását, illetve megszavaztuk az egységes bértörvényt is, amely 
egyfajta normalitást hozhat a közéletbe”− sorolta.
A magyar közösség számára fontos törvények között említette a 
képviselő a 215-ös törvényt, melynek köszönhetően húszról tíz 
százalékra csökkentenénk az anyanyelvhasználati küszöböt, s 
bevezetnének egy kedvezményes küszöböt is.
„Ezt viszont nem elég elfogadni, követni, számon kérni is kell a 
betartását” – mutatott rá a képviselő.

A magyar diákok a speciális tantervnek 
megfelelő tételekből vizsgáznak 8. és 12. 

osztály végén
A magyar tannyelvű iskolában tanuló nyolcadikosok és tizenkette-
dikesek a kisebbségeknek szóló, speciális tantervnek megfelelő 
tételeket kapnak majd a képességvizsgán és az érettségin, és 
végre elhárult minden akadály a kisebbségi pedagógusképző 
központ létrehozása elől. A szenátus plénuma végső döntéshozó-
ként ma elfogadta e két, közösségünk számára fontos kezdemé-
nyezésünket” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frak-
cióvezetője kedden azt követően, hogy döntéshozó fórumként 
fogadta el a parlament felsőháza az RMDSZ ez irányú módosí-
tását. 
Mint Cseke Attila elmondta: „mielőbb meg kell oldani a diff e-
renciált román nyelv és irodalom képességvizsga és érettségi 
bevezetését, hiszen az elkövetkező években végzős osztályokba 
cseperednek azok a magyar diákok, akik speciális tanterv alapján 
tanulják a román nyelvet és irodalmat. Az elfogadhatatlan lenne, 
hogy ugyanazt a tételt kapják, mint román anyanyelvű társaik, 
hiszen más a tananyaguk, más tankönyvből készülnek.” Novák 
Csaba Zoltán, a szenátus tanügyi bizottságának alelnöke kifej-
tette: „jogszabály írja elő, hogy a kisebbségi oktatásban részt vevő 
diákoknak speciális tanterv alapján kell tanítani a román nyelvet. 
Ezen tantervek kidolgozása az elemi szinttel kezdődött, a magyar 
kisiskolások már speciális tanterv alapján készült tankönyvekből 
tanulják a román nyelvet. A tantervreform a gimnáziumi és a 
középiskolai szintekkel folytatódik, így mire a folyamat lezárul, 
az oktatás minden szintjén, nulladik osztálytól tizenkettedikig 
minden magyar diák speciális tanterv alapján tanulja majd a 
román nyelvet és irodalmat. 
Az erről szóló jogszabály mostanáig csak a román nyelv oktatá-
sáról rendelkezett, a cikluszáró vizsgákról nem, ami azt jelenti, 
hogy a magyar diákok ugyanazt a tételsort kapták, mint román 
társaik, holott tantervük eltér az övéktől. Az RMDSZ kezde-
ményezte a 2016/68-as sürgősségi kormányrendelet módosí-
tását, hogy az garantálja: mire az első, speciális tanterv alapján 
oktatott évfolyamok végzős osztályokká válnak, lehetőségük 
legyen a számukra kidolgozott tantervnek megfelelő tételsorból 
vizsgázni.” A 2016/68-os sürgősségi rendelet módosításával az 
RMDSZ tisztázta a magyar pedagógus-továbbképző központ 
beindításának jogi keretét is. 
A tanügyi rendszer a pedagógusok számára különböző továbbkép-
zéseket ír elő, ezek elvégzését bizonyos pontszámmal honorálja. 
A magyar továbbképző központ lehetőséget teremt majd a 
magyar pedagógusoknak, hogy a képzéseket anyanyelvükön 
végezzék. Az itt megszerzett pontok a pedagógusok szakmai 
előmenetelét segítik, a vezető tisztségek betöltésére szervezett 
versenyvizsgákon elengedhetetlenek. A magyar továbbképző 
központ megszervezésére 2 éve biztosított az anyagi keret, de 
az intézmény beindításához szükség volt a jogi háttér tisztázásra 
– magyarázta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. 
A jogszabály esetében a szenátus volt a végső döntéshozó, a 
törvénymódosítás államfői kihirdetés előtt áll.

RMDSZ Sajtóiroda

RMDSZ Hírek
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folytatás az első oldalról

Miért jó nálunk dolgozni?
- Egy fi atal és aktív csapat tagja lehetsz,
- Gyerekekkel töltheted a mindennapjaidat,
- Folyamatos képzéseken vehetsz részt,
- Jól felszerelt körülmények között zajlanak a mindennapok,
- Rugalmas munkavégzés, leszámítva a 13-16 óra közötti időszakot,
- A velünk dolgozóknak minden nap egy meleg ebédet biztosí-
tunk

Milyen személyeket keresünk?
Ha úgy érzed, hogy eleget tudnál tenni a fent leírt elvárásoknak, 
tetszenek neked a Medgyesi MADISZ által felsorolt tevékeny-
ségek, programok, akkor köztünk a helyed!

Mik számíthatnak előnynek?
- Ha anyanyelved magyar
- Ha rendelkezel legalább érettségi végzettséggel (előnyben 
részesülnek a pedagógiai végzettséggel rendelkezők) – nem 
kizáró jellegű,
- Szeretsz gyerekekkel dolgozni,
- Szeretsz fi atalokkal dolgozni,
- Munkatapasztalattal rendelkezel (minimum 1 év) – nem kizáró 
jellegű,
- Büntetlen előélet – kizáró jellegű

Amennyiben a fent leírtak felkeltették érdeklődésedet, további 
információra lenne szükséged vagy elküldenéd önéletrajzodat, írj  
bátran a madisz@medgyes.ro e-mail címre vagy hívd a 0269 832 
657 telefonszámot (Hétfőtől péntekig 08:00 és 16:00 óra között).

Az önéletrajzok beküldésének határideje 
2017. július 31. 16:00 óra

Medgyesi MADISZ

A Magyar Ifjúsági Értekezlet június 16–18. között tartotta Kolozs-
váron, küldöttgyűlését, melynek keretében a szervezet élére új 
elnököt választottak. A tisztújító ülésre a Szeben Megyei Magyar 
Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZMMIET) tagjai is elutaztak Kémeri 
Attila elnök kíséretében.
Az esemény második napján került sor az elnökválasztásra: a 
MIÉRT élére Olteán Csongort választották új elnöknek, aki egy 
Sütő András idézettel zárta köszönő beszédét: „addig élünk, amíg 
módunkban áll visszafelé tekinteni”.
„Az elmúlt négy hétben bejártam Erdélyt, több ezer megtett 
kilométer, sok találkozó, sok új információ, kérdés és értelmes 
vita, csak megerősített abban, hogy érdemes #itthonfi atalon 
felelősséget vállalni és a Kárpát Medence legnagyobb ifjúsági 
szervezetének az elnöki tisztséggel járó felelősséget megpá-

lyázni. Rengeteg közös emlék fűz a MIÉRT-es közösséghez: Antal 
Árpád egy emberi testhez hasonlította az erdélyi magyar közös-
séget, valahogy így vagyunk mi is a MIÉRT-ben: ennek a szerve-
zetnek Kolozsvár a gondolkodó feje, Székelyföld a stabil lába, 
Partium a dolgos keze, Szórvány a szíve” – fogalmazott.

Szombaton Porcsalmi Bálint elmondta, ma több és alaposabb 
munkára van szükség a MIÉRT-ben, arra, hogy még többet vitáz-
zanak a fi atalok. 15 évvel ezelőtt, amikor megalapították a Magyar 
Ifjúsági Értekezletet, egyértelmű volt, milyen szerepet szántak az 
ernyőszervezetnek, ma már azt látni, hogy a különböző döntés-
hozatali fórumokon markánsan vannak jelen a fi atalok. Szerinte 
azt, amit a MIÉRT az önkormányzati választáson célként tűzött ki, 
elérte, túlteljesítette magát, viszont ma már nem elegendő arról 
beszélni, hogy sok fi atal dolgozik, azt is meg kell vizsgálni, milyen 
a munkájuk, mit kell tenniük.
Az RMDSZ Zilahi Kongresszusa stratégiai dokumentumban rögzí-
tette a fi atal vállalkozók támogatását, a Magyar Ifjúsági Értekez-
letnek pedig felelőssége van abban, hogy segítse őket: meg kell 
alapítani a Fiatal Vállalkozók Tanácsát, amelynek az a feladata, 
hogy törvénymódosítási csomagot állítson össze kezdő vagy 35 
év alatti vállalkozók segítésére. Az RMDSZ átalakította a fi ata-
loknak szánt támogatáspolitikáját, az idei pályázati kiírásokban 
már szerepel a fi atal gazdák, vállalkozók és pedagógusok fi nan-
szírozása is. Az utánpótlást illetően meg kell erősíteni a kapcso-
latot a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével – fogal-
mazottaz ügyvezető elnök.

Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Ifjúsági Értekezlet legfelső 
döntéshozó testülete, amely évente ülésezik, áttekintve a 
MIÉRT és tagszervezeteinek éves beszámolóját, meghatározva 
a szervezet célkitűzéseit és tevékenységi tervét az elkövetkező 
időszakra.  

MIÉRT Sajtóiroda

MIÉRT Tisztújítás
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Kelet-Magyarország az utóbbi években egy hihetetlen változáson 
ment keresztül. Egymás után jelentek meg gyógyfürdők külön-
böző helyeken, melyek népszerűsége elképesztő és ugyanakkor 
jogos. Nemcsak szabadságokat lehet itt tölteni, hanem a sokak 
által közkedvelt hosszabított hétvégéket is, mivel közel vannak 
országunkhoz és könnyen meg lehet közelíteni őket. Az abszolút 
sztár  és a legfejlettebb a fürdőtelepülések között Hajdúszo-
boszló, de emellett meg kell említeni még Mezőkövesdet, Makót, 
Miskolctapolcát vagy Gyulát. Az utóbbi azért lehet egy jó alterna-
tíva, mert a lubickolás és gyógyulás mellett, megvan arra a lehe-
tőség, hogy Magyarország és a hely történelméről is pár dolgot 
megtudjunk, azért is nevezi magát a város “történelmi fürdővá-
rosnak“.

A látogatók nagy része a gyógyfürdőért érkezik a városba, mely 
1968-ban nyitotta kapuit, a három külső gyógymedence külön-
böző fokú vízzel csábítja a pancsolni vágyókat. Az itteni víz olya-
noknak ajánlott, akik reumával, gyomoproblémákkal vagy nőgyó-
gyászati betegségekkel küzkődnek. A Várfürdő egész évben 
nyitva tart, a szabadtéri medencék mellett, 2013-ban avatták fel 
az Aquapalotát, a vízi élményparkot. Föltétlenül ki kell próbálni a 
fényalagútas, fánkos, 4 személyes vagy a tíz méter magas csúsz-
dákat, de ugyanakkor az élménymedencét, a vízfüggönyt, sodró-
folyosót vagy a pezsgőmedencét. Nyáron igen nagy népszerű-
ségnek örül a hullám medence,  a csúszdás medence vagy a sport-
uszóda. A kisebbeknek az abszolut favorit a három részre osztott 
gyerekmedence, az egyik felén az egész piciknek való elefánt 
alakú csúszda, nagyobbaknak a locsoló gömb, középen pedig a 
tripla csúszda. Az Aquapalotában a babáknak is lehetőségük van 
egy kis fürdésre a nekik szánt baba-  és gyerekmedencében, ahol 
vízágyú, kisállatok és kalózhajó-csúszda létezik. Ha tehetik, a 
szülők, de nem csak ők, megpihenhetnek és ellazulhatnak a vízi-
bárban.  A hideg évszakban ajánlott a kupolás wellness centrum 
(ahol több féle masszázs közül lehet válogatni) vagy a lovarda 
(fedett gyógyfürdő) felkeresése.

Mivel a fürdés általában kimeríti az embert, az is meglehet, hogy 
az alföldi város többi látnivalója már nem is fog érdekesnek 
tünni, de azért itt is van pár dolog amit tényleg megéri megnézni. 
Példának megjegyezném a város leghíresebb látnivalóját,  a 
gyulai várat, mely mostani, felújított formáját 2005-ben kapta. 
A XV-ik századi vár azzal büszkélkedik, hogy Európa egyetlen 
épen maradt téglavára és, hogy történelme során rendre börtön, 
levéltár vagy sörfőzde működött benne. A XVI-ik században 
Magyarország harmadik legerősebb vára volt Eger és Szigetvár 
után. A 24 kiállítótermet úgy rendezték be, hogy aki ellátogat ide, 
az egy középkori utazáson vegyen részt, ezt pedig a technológia 
segítségével érték el. A fontosabb termek közül megemlíteném 

az úri és úrnői lakosztályokat, lovagtermet, a török szandzsákbég 
irodáját vagy az éppen mükődőképes kovácsműhelyt. A gótikus 
várnak nem hiányozhat egy kápolna sem, az itteniben, felújítása 
óta különböző eseményeket is lehet szervezni. A Corvin-bástya 
a vár mellet található, egyben a jegypénztárnak és egy emlék-
tárgyas boltnak ad otthont. Aki meg szeretne itt pihenni, az 
megteheti a bástyát körülvevő teraszon. Egy felnőttjegy 1600 Ft, 
a kedvezményes jegy pedig ennek fele. A vár hangulatosságára 
egy mesterséges tavacska is rátesz egy lapáttal, ennek az külön-
legessége pedig az úszó színpad.

Gyula egy másik impozáns épülete a várral szemben fekvő Almásy-
kastély, mely múzeumként működik. A közelmúltban itt is újítási 
munkálatok történtek, legutóbbit 2016-ban fejezték be, ezért 
ne csodálkozzanak, ha egy olyan modern létesítménnyel fognak 
találkozni, ahol a múlt felidézésében a technika  (holoprojektor) 
játszik nagy szerepet. Betekintést kaphatunk úgy a felső, mint az 
alsó osztály mindennapjaiba, interaktiv kiállításokon résztvenni 
vagy XIX. sz. parfümök illatát érezni. A belépő ide 2200 Ft, a 
toronykilátóba pedig 300 Ft-t kell fi zetni.

Aki a régies édességek 
rajongója, az föltétlenül el 
kell látogasson a százéves 
cukrászdába, mely a Jókai 
Mór úton, a Nádi Boldog-
asszony templom mögött 
található. A fi nomabbnál 
fi nomabb nyalánkságok 
mellett maga az épület is 
egy valóságos kincs: festett 

falak és eredeti biedermeier bútorok várják a túristákat. Egy kis 
múzeum is található itt, ahol egy régi konyhát lehet szemügyre 
venni az összes kellékekkel, amik évtizedekkel ezelőtt szüksé-
gesek voltak a tészták elkészítéséhez. A cukrászda előtt talalható 
a Himnusz szerzője, Erkel Ferenc szobra, aki a város szülőttje.

A békés megyei város egy másik nagy pluszpontja a zöld terü-
letek elterjedése. A legnagyobb, több, mint 3 hektáron elterülő 
Csigakert, a Várfürdővel szemben található és a tökéletes hely 
a lazítani vágyóknak. A kerékpározóknak is van miért örülni, 
számukra is külön kialakított útak vezetnek a parkon keresztül 
a városközpontig. Ugyanakkor egy kisvonattal is be lehet járni 
a várost, a fontosabb látnivalókat érinti, így könnyen el lehet 
dönteni, hogy mit szeretnének újra és közelről is megnézni. A 
körjárat minden órában indul, fél órás és 800 Ft. kerül.

Tóth Zoltán

Történelem + fürdés = Gyula
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A sok munka és erőfeszítés után elérkezett a pihenésnek az ideje 
is. A 2015-ös esztendő karácsonyi ünnepélyére készülődve, felfi -
gyeltünk arra, hogy a küküllőalmási gyerekek bármit képesek 
megtanulni magyar nyelven, a problémát csak a szöveg megér-
tése képezi. Akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy itt valamit 
sürgősen tenni kell nyelvünk megmentése érdekében, még 
mielőtt végleg késő lenne minden. 

A tavaly nyáron, feleségemmel együtt úgy gondoltuk, hogy elin-
dítjuk a fakultatív magyar órákat is a gyülekezeti és iskolai vallás-
órák mellett. Két szinten történt a magyar nyelv oktatása: kezdő 
és haladó csoportban, a diákok pedig nagy érdeklődést mutattak 
ez iránt. Abban a szórványközösségben, ahol éltek, senki nem 
taníthatta meg nekik magyarul a zengő Á B C-t, a számokat, a 
színeket, a zöldségek, a gyümölcsök neveit, vagy éppen magyar 
mondókákat és énekeket. Tanulékonyságukat és érdeklődésüket 
bizonyítja az is, hogy színdarabokat is betanultak, melyeket nagy 
lelkesedéssel és örömmel mutattak be a gyülekezet tagjai előtt.

Ebben az esztendőben nagy hálaadással tekintünk a Reformáció 
500 éves múltjára. A reformáció legnagyobb vívmánya az anya-
nyelven való Szentírás olvasás és igehirdetés volt, ezért mi is 
fontosnak tartottuk, hogy gyülekezetünk tagjai még hosszú 
éveken keresztül értsék Isten Igéjét magyarul.

Istené a hála és dicsőség, hogy erőt adott ehhez a munkához, 
melyet Anyaszentegyházunk épüléséért, magyar népünk és 
nemzetünk megmentéséért végzünk ebben a kis szórványközös-
ségben. Köszönjük a Kőhalmi Református Egyházközség Szór-
ványdiákotthonának a támogatást, valamint a belföldi és külföldi 
támogatóknak is, hogy ebben a munkában mellettünk voltak.  

Hajdú-Nagy István lelkipásztor

Kovászos uborka

Hozzávalók, egy 3 literes 
üveghez: 2 kg uborka (ne 
legyen apró, de a hosszú, 
„kígyóuborka” sem), 1 csokor 
csombor, 1 kis szál kapor, 
kb. 1 ½ liter víz, 2 evőkanál 
durva só, egy kis szelet 
(pirított) kenyér. Elkészítése: 
megmossuk az uborkát, kissé 

levágjuk mindkét végét, behasítjuk hosszában 3 helyen. Elhe-
lyezzük az üvegben szorosan, közbetéve a csombort és nagyon 
kis szál kaprot. Feltöltjük a sós vízzel (ha mérni akarjuk, számít-
sunk literenként 35 – 40 gr sót), a tetejére helyezünk egy kis 
szelet (pirított) kenyeret, amit eltávolítunk, amikor a víz zavaros 
kezd lenni. 2 – 3 napig meleg, esetleg napos helyen tartjuk, majd 
megkóstoljuk. Azért nem tanácsos nagyobb üvegben eltenni, 
mert néhány nap alatt kezd lágyulni, csak addig fi nom, amíg 
ropogós. Ha a lé fogy és az uborka kibújik, hamarabb meglágyul.

Roppanós kovászos uborka

Hozzávalók: 2–3 kg kovászolni való uborka, 1 csomag kapor, 
kenyérhéj (fedéshez), só, fokhagyma.

Elkészítés: Az uborkákat alaposan átmossuk, többször is. Ezután 
mindegyik végét levágjuk, megszurkáljuk néhány helyen. Az üveg 
aljára tesszük a kapor felét, majd elkezdjük rakni az uborkákat, ha 
kész az első réteg, tegyünk mellé két-három gerezd fokhagymát, 
majd jöhet a következő „uborkasor”, mellé a fokhagymát, így 
tovább, míg el nem fogy az alapanyag. Ha betelt az üveg, langyosra 
melegítünk annyi vizet, amennyi majd ellepi, teszünk  bele három 
evőkanálnyi sót, és felöntjük vele az üveget. Már csak a tetejére 
kell tenni a kaprot és befedni a kenyérhéjjal.

Tanácsok: Jól le kell zárni az üveget és napos helyre tenni, legalább 
három napig. Majd jöhet a kóstolás, és ha megfelelő az íze, akkor 
kész is van, ha még nem, akkor maradhat még egy napot.

Kovászos uborka kenyér nélkül

Hozzávalók (egy 5 literes üveghez): kb. 3,5-4 kg uborka, 2,5 l víz, 
literenként 1 ek só, 1 tk ételízesítő, pár szem bors, 3-4 gerezd 
fokhagyma, 1 nagy burgonya, 1 marék kapor. Elkészítés: Az ubor-
kákat alaposan átmossuk, egy kis kefével, vagy szivacs dörzsi 
részével eltávolítjuk a szúrós részeit. Az uborkákat a végüknél 
(nem a száras végüknél) bevágjuk kereszt irányban elég mélyen. 
Majd kezdjük el jó szorosan beletenni őket az alaposan kimosott 
üvegbe. A vizet forraljuk fel a sóval, ételízesítővel, borssal.  Az 
uborkák tetejére tegyünk pár félbe vágott fokhagyma gerezdet. 
Legfelülre tegyük a negyedbe vágott burgonyát, és a kaprot is. A 
vizet a fűszerekkel nagyon forraljuk fel, lobogósra. Ekkor öntsük 
fel vele az uborkát. Az üvegre tegyünk egy tányért, és egy nehe-
zéket, majd tegyük legalább 3 napra napos helyre.

Tanácsok: Amikor elkészül az uborka, még szép, áttetsző rajta a 
víz. 10-12 óra múlva már zavarossá válik a víz, és kezd bugyboré-
kolni, forrni. Pár nap után távolítsuk el a burgonyákat, a kaprot is, 
és tegyük hűtőbe.

Szatmári Ferenc

Évzáró istentisztelet 
Küküllőalmáson

Savanyúságok befőzése
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Medgyes Polgármesteri 
Hivatala, a DIANTHUS 
Ökológia és Turisztika 
Egyesülettel közösen 
2017. szeptember 9-én 
először rendezi meg a 
„Medgyesi Bike Maraton” 
versenyt.

A verseny egyaránt 
szól az amatőr, mint a 
profi  bicikliseknek, és 
három útvonalon valósul 
meg: 25 kilométer - a 
kezdőknek és azoknak 
ajánlott, akik eddig nem 
vettek részt ilyennemű 
versenyeken, 42 és 70 
kilométer, az útvonalak 
Küküllőmenti falvakat 
érintenék. A verseny 

célja az aktív, természetközeli életmód népszerűsítése, valamint 
az erdélyi hegyek és a várfalak melletti utak megismerése, mint 
például Richis (Riomfalva), Biertan (Berethalom), Atel (Ecel), 
Dupus (Táblás), Copsa Mare (Nagykapus), olyan helyek, melyek 
ideálisak biciklitúrák szervezésére.

Az esemény a medgyesi Honterus utcán kezdődik, reggel 9 órakor, 
és ugyanitt fejeződik be. A 42 és 70 kilométeres útvonalon való 
részvétel és díjazás 5 korcsoport alapján történik (14-17, 18-29, 
30-39, 40-49, 50 év fölött és elite open), férfi  és női, a 25 kilomé-
teres útvonalon pedig open - férfi  és női. A díjak pénzösszegből 
és a támogatóktól kapott termékekből állnak.

A résztvevői díj a beiratkozás dátuma alapján változik, így aki 
online vagy készpénzzel fi zet június 1- július 30 között, annak 60 
lej, augusztus 1-31 között 80 lej, szeptember 1-7 között valamint 
a verseny napján pedig 100 lej. A résztvevői díjat a beiratkozástól 
14 napon belül kell kifi zetni, különben a benevezést visszavonják. 
Az első 300 személy biciklis polót kap.

A résztvevők minimális életkora 14 év, 14 és 18 éves verseny-
zőknél szükséges a szülők beleegyezése, akiknek jelenléte elen-
gedhetetlen a beiratkozáskor. Itt elégséges a személyazonossági. 
A kiskorúak csak a 25 és a 42 kilométeres útvonalon vehetnek 
részt, a 70 kilométeres útvonalhoz szükséges a sportklubbok 
igazolása, miszerint a kiskorú kerékpársportot gyakorol. Továbbá 
a verseny előtt jó lenne, ha a résztvevők legalább kétszer durva 
terepen edzenének. A szervezők mindhárom útvonalat kellő-
képpen jelezni fogják, és biztosítanak úgy vízzel és étellel ellátott 
pontokat, mint kivizsgálási/ellenőrzési pontokat. 

Ahhoz, hogy az esemény olyan sikeres legyen, mint azt a szervezők 
szeretnék nagy szükség van az önkéntesekre is. Az útvonalakról, 
szabályzatról, résztvételi feltételekről többet olvashatnak a 
www.marathonmedias.ro oldalon.

Aki önkéntesként szeretne jelentkezni, adatait az alexandra@
marathonmedias.ro e-mail-címre küldheti el.

Korodi Ildikó

Július 1
Kutya bemutató - A kutya és a gyerek, a legjobb barátok, medgyesi 
Kutyaidomító Klub, 10.00 óra
Földgázipari szaklíceum, futball pálya

Július 4 – 9
51. Nemzetközi gyerekolimpia (részvétel) – Kaunus, Litvánia

Július 5
Bergenbier Karaván – Én vagyok a 12, 10.00 óra
Corneliu Coposu piactér

Július 7
Nid de Poule - Gypsy`n`Roll band koncertje (Németország), 19.00 
óra
Nyárikert – Traube vendéglő

Július 8
Formusika rezesbanda koncertje, 19.00 óra
I. Ferdinánd király piactér

Július 13
Medgyes Várőrsége – Medgyesi Lovagok Egyesülete, 20.00 óra
Forkesch torony

Július 14 – 16 
Sör fesztivál, 10.00-22.00 óra között
Corneliu Coposu piactér

Július 15
Kiállítás Medgyes 750 Art
I. Ferdinánd király piactér

Július 21
Könyvkiállítás „Medgyesi Írok”, 16.00 óra
St. L. Roth városi könyvtár

Július 22
Crosul Bucuriei (Az öröm terepfutás), Integrációs és foglalkoz-
tatás-terápia központ, 10.00 óra
Szászivánfalvi gát

Július 28
Pop, rock, country koncert; A Kert Koncertjei - Vasile Pădure (Zoli 
Pop, Catalan Marius, Club 67), 18.30 óra
Nyárikert – Traube vendéglő

Július 28 – augusztus 2
Bélyeggyűjtő kiállítás, Medgyesi Bélyeggyűjtő Kör, 10.00 - 18.00 
között, Kiállítás, 16.00 óra
Schuller-Ház

Július 28 – 30
A román fi lm karavánja – CineCultura Egyesület, 21.30 óra
I. Ferdinánd király piactér

Az első Medgyesi 
Kerékpár Maraton

Júliusi események 
Medgyesen
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Kiskapuson pünkösd első napján zászló avatással tisztelegtek a 
reformáció 500-ik évfordulójának emlékére.  
A peresbitérium javaslatára egy hímzett zászlót készíttetett az 
egyházközség, melyen Kós Károly grafi kája a kiskapusi temp-
lomról és egy áldás szövege van, melyet újzsidelyezéskor 1806 
ban mondott a lelkész. 
Horváth Csaba lelkész avató beszédében kihangsúlyozta, hogy 
akik zászlót bontanak azt akarják környezetük tudomására hozni, 
hogy itt akarnak maradni. 
Aki zászlót bont, várat akar őrizni, várat akar védeni és ezt a 
várvédői szellemiséget, öntudatot tovább akarja adni az utána 
következő nemzedéknek. 
A zászló arra emlékeztet, hogy az egyház mindig harcban áll 
a világgal és a világ sodrásával szemben áll. Ebben a harcban 
azonban nincs egyedül: „de küzd velünk a hős vezér, kit Isten 
rendelt mellénk”, Jézus Krisztus. Jézus zászlaja alá akarunk beso-
rakozni. 
A zászló legyen útjelző tábla is, hogy emlékeztessen a múltunkra, 
irányítson a helyes útra, vezessen, és megtartó erőt adjon a 
csüggedés időszakaiban. Isten minden áldás forrása, hozzá 
akarunk fordulni, nála megmaradni az Ő Szentlelke által.

Támogatók

Zászló avatás 
Kiskapuson
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A lap elektronikus formában is olvasható a www.medgyes.ro honlapon. 
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