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Minority SafePack: összefogás az európai őshonos kisebbségekért  
„Bizonyára több olvasónknak is ismerősen cseng a 
Minority SafePack kifejezés, vagy annak mottója: 
Európai védelmet jogainknak! Az elmúlt hóna-
pokban Szeben megyéből is érkeztek az aláírások, 
melynek eredményeképp a megye településeiről 
több, mint 2000 aláírással járultak hozzá a nagy 
egészhez, melyet ez úton is szeretnénk Önöknek 
megköszönni” - Orosz Csaba Szeben megyei 
RMDSZ elnök.
„Mint képviselő, külön köszönöm a szórványközös-
ségeknek ezt a nagyszámú részvételt. Számomra 
ez arra is rámutat, hogy az erdélyi szórványma-
gyarság jogainak védelmére még több fi gyelmet 
kell fordítanunk – immáron európai dimenzióba is 
helyezve törekvéseinket”. – összegezte Benedek 
Zakariás parlamenti képviselő. 

A Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe, vagyis az angol kifejezés magyar 
megfelelője: Mentőcsomag a kisebbségek számára – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért 
egy 2013-mas polgári kezdeményezés. Az aláírásgyűjtés végső célja elérni az európai uniós védelem 
biztosítását az őshonos nemzeti kisebbségek számára. Mindezt azáltal, hogy a nemzeti, etnikai és 
nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek.
Ahhoz hogy, a kezdeményezéssel érdemben foglalkozzon az Európai Bizottság, 2018.április 3-ig 
összesen több mint egymillió hiteles aláírásnak kellett összegyűlnie az Unió legalább 7 tagállamában. 
Ezt a kihívást sikerült teljesíteni, hiszen a 2017. május 19-én elkezdett kampány eredményeképp 
2018. április 3-ig 1 215 879 támogató aláírás gyűlt össze. Ebből 303 695 aláírás érkezett Romániából 
– az eredetileg vállalt 250 000 aláíráshoz képest.

folytatás a 2. oldalon

Idén is meghirdetjük úszótáborunkat a Szeben megyei magyar 
diákok számára. Az egy hetes táborban a résztvevőknek lehe-
tőségük lesz négy úszási technikát elsajátítani, akik pedig már 
úsznak, tovább fejleszthetik tudásukat. Ezen kívül az elmúlt 
évekhez hasonlóan számos kézműves és sportfoglalkozást 
tervezünk, valamint szórakozásra is lesz lehetőség, és idén sem 
marad el a gitárdallammal kísért tábortűz melletti hangulatos est. 
Olyan V.–XII. osztályos diákok jelentkezését várjuk, akik aktívan 
szeretnék szabadidőjüket eltölteni, szeretik a kihívásokat, a 
tevékenységek sokféleségét, ismerkedni akarnak és nem utolsó 
sorban meg akarnak tanulni úszni. Fontos tudni, hogy a tanítás 
szakképzett oktató segítségével történik és a különböző tevé-
kenységeket csoportvezetők kísérik. 
Az úszótábort 2018. július 22-28. között szervezi meg a Medgyesi 
MADISZ Szentegyházán, a Napsugár Kempingben.

folytatás a 3. oldalon

Összegyűlt a több, mint 1 
millió aláírás

Várjuk a jelentkezéseket a 
VIII. Úszótáborba!
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folytatás az első oldalról

A kezdeményezés hátteréről és a kezdetekről 
Európa 47 államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él, 
lélekszámuk meghaladja a 100 milliót. Minden hetedik európai 
polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Az 
Európai Unióban annak 23 hivatalos nyelve mellett hatvannál 
több regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélnek. Az említett 
nyelveket beszélő polgárok száma 40 millió. Az Európai Nemze-
tiségek Föderális Uniója (FUEN) tagjai megkezdték az európai 
polgári kezdeményezést előkészítését. A projekt az utóbbi 
évtizedek legfontosabb európai kisebbségi összefogásának 
eredménye. A kezdeményezés előkészítésén 2011 óta dolgozik 
a FUEN, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Dél-Tiroli 
Néppárt és az Európai Kisebbségek Ifjúsági szervezetének 
tagjaiból álló munkacsoport. Kezdeményezésüket a polgári 
érdekérvényesítésnek az Európai Unió Lisszaboni Szerződésében 
megfogalmazott új jogi eszközére alapozták. Egymillió aláírás 
összegyűjtését tűzték ki célul, így az Európai Uniónak aktívan be 
kell kapcsolódnia az európai kisebbségek részvételének javítá-
sába, illetve a regionális vagy kisebbségi nyelvekről szóló párbe-
szédbe.

A kezdeményezést benyújtó polgári bizottság tagjai: 
- Hans Heinrich Hansen elnök, FUEN, dániai német kisebbség, a 
bizottság megbízottja
- Kelemen Hunor elnök, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, 
a bizottság helyettes megbízottja
- Luis Durnwalder kormányzó, Dél-Tirol, olaszországi német 
kisebbség
- Karl-Heinz Lambertz miniszterelnök, belgiumi német ajkú 
közösség 
- Anke Spoorendonk miniszter, Schleswig-Holstein németországi 
tartomány, dán kisebbség
- Valentin Inzko, az ENSZ Bosznia-Hercegovina-i magas rangú 
képviselője, a karintiai Szlovén Nemzeti Tanács elnöke
- Jannewietske de Vries miniszter, a hollandiai Frízföld tartomány 
minisztere  (Forrás: fuen.org)

Eredmények és a jövőbeni feladatok 
Az RMDSZ elnöke köszönetet mondott az aláíróknak, akik hittek 
a kezdeményezésben, a szervezőknek és kezdeményezőknek, 
az Ügyvezető Elnökségen működő kampánystábnak, amely az 
itthoni kampány mellett 13 európai országban segítette, adott 
esetben koordinálta a munkát, a Szövetség helyi és megyei 
szervezeteinknek, aktivistáinknak, valamint a FUEN stábjának. 
Kiemelte: ma azért beszélhetnek sikerről, mert erős, tettre kész 
partnerekre leltek a határon túli kisebbségi közösségek érdekvé-
delmi szervezeteiben – külön megemlítette a Magyar Közösség 
Pártját és a Vajdasági Magyar Szövetséget –, valamint Magyaror-
szágon a Rákóczi Szövetségben.
Az őshonos kisebbségi közösség megtette a dolgát, kiállt a kezde-
ményezés mellett. A társadalmi támogatáshoz most politikai 
lobbit szereznek az Európai Unióban.
Egy hónap áll a rendelkezésre az aláírások iktatásához a tagor-
szágokban. Az RMDSZ ezeket április 11-én iktatja a belügyminisz-
tériumban – az online és papíralapú aláírásokat egyaránt.
Legtöbb három hónapos ellenőrzésre számítanak a belügyminisz-
tériumban, ahol igazolást állítanak ki. A tagországokból begyűj-
tött igazolásokat átadják az Európai Bizottságnak, ahol legtöbb 
három hónapos ellenőrzés folyik. Az Európai Bizottságnak ezt 
követően kell állást foglalnia a kezdeményezésről. Ami bizonyos: 
Európa csak a 2019-as esztendő második felében, az európai 
parlamenti választást követően foglalkozik érdemben a jogal-
kotás kérdésével.                 (rmdsz.ro)

Március 15-i megemlékezések Medgyesen és környékén 

„Szilaj lelkesedés/ Foly 
bennem, mint tüzár” – írja 
Petőfi  1849. március 2-3-án, 
a medgyesi csatában. 
Történelmi események 
színhelyeként igen erős a 
magyar emlékezet a Nagy-
Küküllő mentén. 2018-ban 
a medgyesi unitárius 

templom és a Millennium-ház adott otthont Medgyes március 
15-i ünnepi megemlékezésének. A felekezetek évente felváltva 
adnak otthont ünnepségnek, melybe minden magyar egyház, 
civil szervezet és a magyar iskola is bekapcsolódik, hogy valóban 
együtt ünnepeljen a város magyar közössége.
Székely és magyar népviseletbe öltözött asszonyok fogadták és 
tűzték fel a kokárdát a közel százhúsz résztvevőnek. Zászlós bevo-
nulással kezdődött meg az ünnepi műsor, melyben Fodor Tibor 
Attila kapta meg a zászló hordozásának megtisztelő feladatát. 
Elsőként Bíró Beátrix, a Báthory István Általános Iskola 8. 
osztályos tanulója Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét 
szavalta el.
Márkos Hunor Elemér, a medgyesi unitárius egyház lelkésze, az 
esemény házigazdája köszöntötte a megjelenteket. Beszédében 
arra biztatta az egybegyűlteket: „Bármi legyen az elhivatásunk, a 
megbízatásunk, melyet Istentől kaptunk, az egyetlen egy felada-
tunk az, hogy ezt a magot ne hagyjuk elszáradni, hanem öntözzük, 
locsoljuk, és ne csak egy napot áldozzunk a gondoskodásra. Most 
itt van egy csodálatos lehetőségünk, hogy egymás szívdobo-
gását meghalljuk és ezt az ünnepi hangulatot vigyük tovább: az 
életünket, óráinkat, pillanatainkat tegyük ünneppé.”
Tirmai Anita, 5. osztályos tanuló Ábrányi Emil: Él a magyar c. 
versét mondta el, és őket követően a Báthory iskola gyermeke-
inek kórusa négy népdalt énekelt el.

Az ünnepen beszédet mondott 
Benedek Zakariás, képviselő, Sógor 
Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti 
képviselő, Olteán Csongor, az RMDSZ 
ifjúságért felelős ügyvezető alelnöke és 
a MIÉRT elnöke, illetve ünnepi gondola-
tait megosztotta Székely Zoltán refor-

mátus lelkipásztor és Csíki Szabolcs, római katolikus segédlel-
kész. 

RMDSZ Hírek
„Szilaj lelkesedés/ Foly 

bennem, mint tüzár”
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Orosz Csaba, Szeben megye és Medgyes RMDSZ elnöke 
kiemelte: „Nekünk, szórványban élő magyaroknak még nagyobb 
jelentőséggel bír a mai nap. A márciusi hősök szellemében óriási 
küzdelmet folytatunk a beolvadással szemben. Nekünk köte-
lességünk megmaradni és vállalni a reánk mért sorsot. Nem 
lehetünk kishitűek, nem lazíthatunk. Ha lemondunk anyanyel-
vünkről, gyökértelen idegenekké válunk, akik nem találják meg 
helyüket.”
Vajda Szilvia, a Báthory iskola, 3. osztályos tanulója egy széki 
katonadalt énekelt el, majd őt követően Barabás János, Magyar-
ország Kolozsvári Főkonzulátusának vezető konzulja Orbán Viktor 
miniszterelnök üzenetét olvasta fel a medgyesi hallgatóságnak.
Stefán Tünde karnagy vezetésével a Medgyesi Magyar Vegyes-
kórus három Kossuth-dalt adott elő. A himnusz közös elének-
lése után a zászlóvivőt követve a Millennium-házba vonultak át 
az ünneplők. A megemlékezés részeként megnyitották a Magyar 
szecessziós építészet Európában című kiállítást a Millennium-ház 
nagytermében, amely Brüsszelből indult útjára. 

Szeben megye több 
magyarlakta településén és 
történelmi emlékhelyein is 
megemlékeztek, melyekbe 
Nagyszeben és Medgyes 
képviselete évek óta bekap-
csolódik. 

Március 18-án, vasárnap Szelindeken, Bem tábornok és Petőfi  
Sándor egykori szálláshelyét őrző emléktáblánál, majd az egykori 
csata helyszínén, Kiskapuson, a Petőfi  parkban, illetve Erzsébet-
városon az istentiszteletet követően a temetőben volt koszo-
rúzás, a két helyi honvéd síremlékénél.
A Báthory István Általános Iskolában 15-én délelőtt 10 órakor 
iskolai megemlékezést tartottak a medgyesi diákok, Seichan 
Ildikó történelemtanár felkészítésével. 

Ferencz Klaudia, Petőfi  Sándor ösztöndíjas, Medgyes

Megemlékezés Küküllőalmáson és Somogyomban

A Küküllőalmási Református Anyaegyházközség és a Somogyomi 
Református Leányegyházközségben 2018. március 18-án, 
vasárnap emlékeztünk meg az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulójáról. Olyan esemény ez, mely lélekben 
összeköt az anyaországgal. Ezért is fontos itt a szórványban, 
hogy magyarságunkat ápolva ne feledjük nemzeti ünnepeinket. 
Küküllőalmáson és Somogyomban is közel ötven-ötven ünneplő 
gyűlt össze, mindkét helyen közösségünk gyermekei készültek 
énekekkel és versekkel. 
Mindként településen megszűnt a magyar iskolai oktatás, ezért 
Reményik Sándor szavait szem előtt tartva megpróbáljuk a 
templomot és az iskolát nem elhagyni. Gyülekezetünkben vallás-
órákon és fakultatív magyarórákon próbáljuk a magyar nyelvet 
tanítani, hagyományainkat megőrizni, egyúttal átadni a gyerme-
keknek, feleségemmel, Hajdú-Nagy Ilonkával. Egyházi és nemzeti 
ünnepeinkre egyaránt e magyarórák keretében készülünk fel. 
Számunkra fontos, hogy szabadon használjuk anyanyelvünket, 
szabadon gyakorolhassuk vallásunkat. Ezért sem mondhatunk le 

nemzeti ünnepeinkről való megemlékezésről és egyúttal szabad-
ságunkról, melyre évről évre emlékeztet 1848 öröksége. 
Hajdú-Nagy István, református lelkipásztor, Küküllőalmás és 
Somogyom 

„Templom lett az égbolt, csaták tere benne.”

Megemlékezés Vízaknán az 1848-49-es szabadságharc 170. évfor-
dulója tiszteletére
Fejet hajtottunk a márciusi ifjak, a bátor honvédek, az aradi 
vértanúk, a magyar ősök, a magyar hősök emléke előtt Vízaknán 
is. Köszönetet mondtunk bátorságukért, hazaszeretetükért, 
nemzetünkért és szabadságunkért tett önfeláldozásukért. 
Március 15-én gyermekfoglalkozást és interaktív történelem órát 
szerveztünk az 1848-49-es szabadságharcról való megemlékezés 
jegyében. Ez alkalom során kézműves foglalkozásra került sor, 
kokárdát és huszárokat készítettünk, valamint játékos feladatok 
megoldásával tanultuk a magyar történelmet vízakna legkisebb-
jeivel. 
Az ünnepi megemlékezésre március 18-án, vasárnap került sor. 
Az istentiszteletet követően elhelyeztük az emlékezés virágait a 
hősök kopjafájánál. A koszorúzás után emlékműsorra és teadél-
utánra hívtuk a közösség tagjait a Gyülekezeti Otthonba.  
„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” címmel, 
színdarabot adtunk elő a vízaknai gyermekek bizonyságtéte-
leként. Őrizzük és tiszteljük azok emlékét, akiknek életüknél is 
fontosabb volt a haza szabadsága.

Bajusz Erika, Petőfi  Sándor ösztöndíjas, Vízakna

folytatás az első oldalról

Várjuk a jelentkezéseket a VIII. Úszótáborba!

Jelentkezni június 15-ig lehet, és mivel a táborban összesen 66 
fi atal vehet részt, a létszám korlátozott!
 Részvételi díj: 200 lej, ami a következőket foglalja magába:
- szállítást (Medgyes, Millennium-Háztól – Szentegyháza, 
Napsugár Kemping útvonal)
- szállást, komfortos kis faházikókban, a Napsugár Kempingben 
(http://www.napsugar-panzio.ro)
- napi 3 étkezést a Napsugár Panzió vendéglőjében
- úszást és úszásoktatást (napi 2-3 óra)
- szükséges kellékeket a szabadidős tevékenységekhez és játé-
kokhoz
- VIII. Úszótábor pólót (XS – XXL méretekben)
- díjakat, okleveleket
Testvérek esetén egyik résztvevő 50% kedvezményt kap.
További információkért a következő személyeknél lehet érdek-
lődni, az alábbi telefonszámokon: 0756/ 928 840 - Balázs Botond, 
0755/ 409 403 - Balázs Noémi
A jelentkezési ívet minden jelentkező a saját településén, a helyi 
pedagógusoktól, lelkészektől veheti át, vagy letöltheti a csatol-
mányt a www.medgyes.ro honlapról. 
A jelentkezési ívet a következő e-mail címre lehet beküldeni: 
madisz@medgyes.ro vagy a Millennium-Házban leadni hétközna-
ponként 8-16 óra között június 15-ig.
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A Balázstelki református 
gyülekezet már Virágva-
sárnap után nagy lelke-
sedéssel készült a passió 
hetére. A bűnbánati héten is 
nagyon szép számban jöttek 
a hívek a templomba. Nagy-
pénteken két istentisztelet is 

volt tartva, ahol az ige a Megváltónk érettünk való szenvedése-
iről szólt. Az esti istentisztelet keretében Kiss Erika, az egyház-
község kántora egy Túrmezei Erzsébet Amon az ács című versét 
mondta el a gyülekezetnek, amely Jézus keresztfájáról szólt. A 
gyülekezet meghatódva hallgatta a keresztfán érettünk szenve-
dett Jézus Krisztus kálváriaját, ami a vers üzenetében körvonala-
zódott. Húsvét első napjára, nagy meglepetésünkre, zsúfolásig 
megtelt a templom. Az ige a Jézus sírjához menő asszonyokról 
szólt, akik szomorúan és félelmekkel tele mentek, de boldogan 
jöttek onnan vissza, mert találkoztak a feltámadott Jézussal. Ő 
eszükbe juttatta ígéretét, miszerint csak 3 napig fog a sírban 
lenni, utána újra találkoznak. Az igehirdetésben arra biztattuk 
híveinket, hogy bízzanak Jézus kijelentett szavában, mert amit Ő 
mond, az mind beteljesedik. 

Kiss Csaba, református lelkipásztor, Balázstelke

Szembejött velük... – Kiskapusi evangélikus Húsvét 

Kiskapuson csaknem fél-
százan vettek részt a húsvét 
első napi istentiszteleten 
az evangélikus-lutheránus 
templomban. A húsvét 
ünnepi előkészületekhez 
hozzátartozott a passióé-
neklés, ami nagycsütörtök és 
nagypéntek délutánján van. 
Az evangélikus-lutheránus 

szertartásban csak itt éneklik Kiskapuson ezt a sajátos 
passió formát, vagyis unicumnak számít. A zord idő ellenére az 
emberek szívében megszületett a vágy, hogy találkozzanak a 
feltámadott Úrral, nemcsak az Igében, hanem az úrvacsora szent 
jegyeiben is. Többen külföldről látogattak haza, határokat, sőt 
tengereket átszelve, hogy a szülőföldön élhessék át a találkozás 
és a családi közös ünnep áldásait.

Horváth Csaba, evangélikus lelkész, Kiskapus

Krisztus feltámadt! – A Medgyesi Római Katolikus Plébánia 
ünnepi hetei

A medgyesi katolikus 
egyház közössége nem 
csak nagyhéten, hanem a 
nagyböjt hetein keresztúti 
ájtatossággal készült 
Húsvét ünnepére. Nagy-
pénteken Jézus kereszt-
halálának szertartása után 
szentségimádást tartottak 

a szentsírnál, és ahogy az elmúlt években is, gyűjtést szer-
veztek a jeruzsálemi szentsír javára. 

A húsvéti ünnepkör talán egyik legszebb szertartása nagyszombat 
vigíliája volt, ahol a plébániatemplom minden padja megtelt 
mécsesekkel. Ezen a napon Medgyesen is Jézus szenvedéséről 
és kereszthaláláról elmélkedtünk a szent sír előtt. Az ő feltáma-
dásával ez egyben a kereszténység örömünnepének kezdete is. 
Az esti liturgia szimbólumaiban a fény és a sötétség jelent meg, 

hiszen a szertartás sötétben kezdődött és a fellobbanó mécsesek 
lángja Krisztus feltámadásával érkező reményt és az örök életet 
jelképezték. 

Ferencz Klaudia 

Húsvétkor az Unitáriusoknál

Tavasz megérkezésével nem 
csak testi, de húsvétnak 
köszönhetően lelki megújulás 
is nekünk az ünnep. A feltá-
madás emléke, a csoda 
reménye ősi biztatás. Mint 
Szeben megye egyedüli, kis 
létszámú gyülekezete, bízunk 
a csodában, a lehetetlenben, 

hogy mint maroknyi unitárius a nemzeti és vallási kisebbségben 
igenis élni tudunk, túlélni. Túlélni felgyorsult életformát, elide-
genülő viszonyulást, túlterhelt mindennapokat. Ezt a hitet szün-
telenül igyekezünk elültetni az emberek szívébe, hogy ők is 
bízzanak unitárius megmaradásukban, s  ezt a bizalmat tettleges 
cselekedetekben is megnyilatkoztassák. Mert tartozni valahova 
létfontosságú az ember számára. Nekünk erről szól az ünnep. 
Lelki magvacskák elhintéséről egyházi nagycsaládunkban. Az 
örömszerzés érzése pedig, az ünnepi zsongás elcsendesedésével, 
a mi lelki magvaskosarunkat tölti fel új reményszemcsékkel, hit- 
és bizalomcsírával. Így válik nálunk teljessé az ünnepnap.

Márkos Hunor-Elemér, Unitárius lelkész 

Mi is éljünk! – Ünnepelt a református felekezet Medgyesen

Húsvétkor mi reformátusok Jézus feltá-
madását ünnepeljük. Az ünnepet idén 
is a hagyományos nagyhét vezette 
be nálunk. A napi, bűnbánati alkalom 
kiemelten fontos így ünnep előtt, külö-
nösen, ha úrvacsorázni készül a refor-
mátus keresztény. Krisztus szenvedése-
inek a lényegére, felnőtt vagy gyermek, 
ezáltal jobb rálátást nyer. Ez utóbbit, 
a gyerekekkel való foglalkozást még 
virágvasárnap keretében ejtettük meg a 
Gyermekmissziós Napon népes gyerek-
csoport jelenlétében. 

A húsvét reggele a dicsőítésről szólt. Mert mélység után 
magasság, éjszaka után napvirradat következik mindig. A három-
napos ünnepen 1888 óta fennálló templomunkban többszáz 
református ember fordult meg. A húsvéti tanítást és az úrvacsorai 
javak kiszolgáltatását a gyülekezet lelkésze, Székely Zoltán és a 
Kolozsvári Teológiáról érkezett legátus, Tóth György végezték. 
Boldogító alkalom volt a húsvét mindenkinek, hazalátogatónak 
és itthon élőnek egyaránt…Békesség Istentől! Hogy vagy?.. És a 
család jól van?...Megannyi személyes kérdés, amire nincsen idő a 
hétköznapokban. De az ünnep más! Mindig van valaki, egy régi 
arc, egy kedves szomszéd, egy volt osztálytárs, aki csak úgy várat-
lanul ráköszön az emberre, megkérdezi, hogy van. A szív ismét 
elkezd emlékezni. Medgyesen is, húsvétkor is, református keresz-
tény magyar, szíve érzésein át látja meg a Másik embert.

Mert az ünnep tétje a találkozás. Találkozás Istennel és emberrel. 
Ha az ünnep igazi, döbbenetes felismerésre vezet rá. Húsvétkor 
is jó volt Istennel együtt lenni a református templomban. Neki 
adjunk hálát, hogy megsegített és hogy sokan odajárulhattunk 
a lelki kútfőhöz.  Azért „Mi is éljünk vigadva hát, Daloljunk szép 
halleluját, Hadd zengje Krisztust énekünk, Ki sírból feltámadt 
nekünk! Halleluja!”

Székely Zoltán Márton, medgyesi református lelkipásztor

Húsvéti körkép – Medgyes és környéke
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„Jézus él, Isten él! Emberélet mit se félj!” - Húsvét ünnepe és 

hagyományőrzés Vízaknán

Március 29-én, zöldcsütörtökön 
kézműves foglalkozásra és tojás-
festésre került sor az ifjúsági 
házban Vízaknán, a húsvét 
ünnepére hangolódva és a húsvéti 
hagyományőrzés jegyében. 
Megismerkedtünk a szokásokkal 
és a berzselés technikájával, és 
természetesen a játék, a mese-
nézés, a húsvéti díszkészítés, 
valamint a fi úkkal a locsolóvers 
tanulás sem maradhatott el. 

Húsvét vasárnap a katolikus 
templomban hagyomány szerint 

a szentmise keretén belül étel szentelésre került sor, amikor is 
plébános úr megáldotta az ünnepi asztalra kerülő ételeket.

A református templomban az ünnepi istentiszteleten a dalárda 
örvendeztetett meg bennünket előadásával, mely húsvéti 
szereplés tradíció a vízaknai református gyülekezetben. A férfi  
dalkör fennállásának 129. évfordulóját ünnepelheti ez eszten-
dőben. Gyönyörű előadásban volt részünk, szívünk együtt 
dobbant éneküket hallgatva: „Szívemben már nincsen semmi 
félelem. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a 
diadalod!”

Húsvét másodnapján locsolók járták körbe a lányos házakat, a 
szép versért és a locsolásért pedig hímes tojás járt. Reméljük 
minden leányt bőségesen meglocsoltak, és senki sem fog elher-
vadni!

Bajusz Erika, Petőfi  Sándor ösztöndíjas, Vízakna

2018. március 12-én került sor a Medgyesi Magyar Kultúrest 
újabb megszervezésére a Református Egyház Gyülekezeti 
termében. A kultúrest, mint olyan, nem idegen a medgyesi 
emberektől. Az utóbbi évtizedekben olyan közösségépítő műfaj 
volt, ami nemcsak befogadásra talált, de időtállónak is bizo-
nyult. A városban komoly hagyománya volt a művelődéstörté-
neti, irodalmi, gazdasági, természettudományos témájú előadá-
soknak, melyeket a medgyesi szabadegyetem keretében 1970 
és 1991 között heti rendszerességgel, hétfőnként szerveztek 
meg. A március közepén megvalósult program a korábbi évek 
eseménysorozatát is megidézte. 

Az est megszervezésével célunk volt, hogy helyi érdekességek 
mellett az egyetemes értékrend világába is betekintést nyerjen 
a közönség. 

A program első részében Gazdag Sándor jogász tartott előadást 
„Elfelejtett magyar medgyesiek és események” címmel. Az 
előadás mindenekelőtt medgyesi születésű, 19. - 20. századi 
sorstársakról vagy medgyesi érintettségű emberekről szólt. Élet-
történeteikkel párhuzamosan a város történelmi eseményeit is 
megismertük a nagyrészt saját gyűjtésű kordokumentumok és 
fotók vetítésének köszönhetően. 

Báthory István fejedelem, az 1849-es medgyesi csata, a piarista 
rend, Binder Ottó huszártábornok, olimpikon, Pallos- Schönauer 
Jutta, festőművész, Zalán Magda írónő – többek között megtud-
hattuk hogyan kapcsolódnak a felsorolt személyiségek és esemé-
nyek a városhoz, de ezen felül sokat hallhattunk a földgáz helyi 

gazdaságot fellendítő szerepéről és az ezen dolgozó magyar szak-
emberek munkájáról. Hogy kik ők? Olyan személyek, akik a kor 
nyilvánvaló változásai közepette belső értékvilágukhoz tudtak 
igazodni. Hűség, műveltség, közösségi eszmény, etikai gondol-
kodás – ezen értékek mentén ragadhatók meg tetteik. Mertek 
alkotni. Merték a maguk és közösségük elfelejtett ügyét képvi-
selni, így lett az ő élettörténetükből összefüggő egész. Külön 
köszönet az előadónak a lelket-szellemet gazdagító mondani-
valóért, akit azért is tisztelhetünk, mivel nagy türelemmel és 
alázattal hajolt az anyakönyvek, emlékkönyvek és forrásanyagok 
fölé, hogy a múlt eseményeinek ne feledés legyen sorsuk. 

A kultúrest második részében a Soli Deo Gloria nevű kiállítás 
került a fi gyelem középpontjába. A kiállítás, mely „A magyar 
reformáció öt évszázada” címet kapta, európai és magyar protes-
táns eseményeket és értékeket mutatott be. 

Miről szól a kiállítás? A magyar valóságról, annak értékvilágáról 

van szó. Aki pedig fi gyelmesen követi ennek a különleges kiál-
lításnak a mondanivalóját az megértheti, hogy vallásos érzület, 
megújult egyházi élet, magyar nyelv, társadalmi eszme, népünk 
történelme mind-mind egyazon valóság közös részei. Nincs szó 
tehát részekre szakítottságról. Nincs létjogosultsága annak, 
hogy egyik valóságrészt a másik ellen kijátssza valaki. A valóság 
egyformán fontos része mind. 

A 17 óriásplakát formájában érkezett tárlat anyagát köszönjük a 
Bukaresti Balassi Intézetnek és a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium Kulturális és Tudománydiplomáciáért felelős államtitkár-
ságának. Ezúton is köszönetet mondunk Kósa András igazgató 
úrnak, aki a bukaresti Balassi Intézet részéről Medgyesre is eljut-
tatta értékes anyagot. A kultúrest záró részében a mintegy 60 
fős hallgatóság megtekintette a kiállítást, miközben szeretetven-
dégségben részesült. 

Székely Zoltán, református lelkipásztor

Művelődéstörténeti est 
helyi és egyetemes 

kitekintéssel
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Méhviasz édes illata lengte be nagyhéten a medgyesi magyar 
ház nagytermét.  Hétfőn reggel már várakoztak az asztalokon 
a viaszmelegítő dobozok és a hímes tojások bűvös eszközei: az 
írókák. Tavaszcsalogató programunk nem csak a jó időt, hanem 
a medgyesi óvodásokat és kisiskolásokat is előcsalogatta a 
tantermekből, hogy mind közösen hangolódjanak az ünnepekre. 
A program 2010 óta hagyomány már Medgyesen. Nagyhéten a 
közösség apraja-nagyja összejön, hogy igazi, mesebeli hímesto-
jásokat készítsen a húsvéti ünnepkör alkalmából. Idén március 
26-30. között közel kétszázan alkottak a magyar házban. 

Hogy miként lett egy tanulmányi kirándulásból nyolc éve tartó 
hagyomány? - 2010-ben elutaztunk el Szentgyörgyre Portik Irén 
nénihez, hogy személyesen tőle tanuljuk meg a hagyományos 
tojáshímzést – mesélte Lukács Gyöngyi, a medgyesi Gyöngyvirág 
néptánccsoport egyik vezetője, aki az évek során a program 
egyik legelhivatottabb tovább vivőjévé vált. - Kránics Ervin, az 
EMKE akkori elnöke kezdeményezte ezt az utat és akkor még 
talán senki sem gondolta, hogy ilyen szépen kinövi magát ez az 
ötlet. Akkoriban is az RMDSZ munkatársa voltam és itt a Millen-
nium-házban először a néptáncosok körében szerveztem meg 
az első alkalmat. Ervinnel közösen beszereztük az első eszkö-
zöket, melyek azóta is évente előkerülnek ezen a héten – mondja 
Gyöngyi, akiről tudjuk, hogy a gyöngyfűzés és az ékszerkészítés 
is közel áll. Így nem csoda, ha a tojáshímzés hagyományát is szív-
ügyként kezeli. 
Szentgyörgyi tanulmányúton többen is részt vettek Medgyesről 
– pedagógusok, néptáncosok és a népművészet kedvelői. Az 
egész napos programon a tojáshímzés technikája mellett a tradí-
cióról és a minták szimbolikájáról is tanultak. Mint megtudtam, 
egy nem csupán egyszeri alkalom volt, hiszen néhány éve Irénke 
nénit egy egész napos tanfolyamra is elhívták Medgyesre. Akkor 
is közel kétszázan fordultak meg, kicsik és nagyok egyaránt, az 
egész napos alkotó programon. 

A tojáshímzés eredete

Megtudtam, hogy Gyöngyi leginkább a gereblye motívumokat 
kedveli. De a rózsákat és az 
állatmotívumokat is szívesen 
rajzolja. A medgyesiek szeren-
csésnek érzik magukat, hogy 
az alapokat magától, Irénke 
nénitől tanulhatták meg. Kisné 
Portik Irén gyergyószentmiklósi 
néprajzkutató több mint egy 

évtizede kutatja a Kárpát-medencei tojáshímeket, 2500 hímes 
tojásnak a jelrendszerét foglalta rendszerbe. A Sapientia egyetem 
honlapján, egy korábbi cikkben így nyilatkozott erről: „A jelképek 
régi jelentései feledésbe merültek, ezeket később új nevekkel, 
jelentésekkel ruházzák fel, így nagyon sok régi és félreérthetetlen 
jelkép más néven fordul elő. Hangsúlyozta, a motívumok, minták 
közel sem díszek, hanem egy nagyon jól meghatározott felfogás 
és jelképrendszer szabályozza, és annak az emléke él tulajdon-
képpen a mai napig, bár jelenleg már keveset tudunk az eredeti 
jelentéstartalomról. A dísz a népi tudatból teljesen hiányzik, soha 
nem dísztárgyként, hanem funkcionális tárgyként készült valami. 
A hímes tojás rajzolatai egységet képeznek szőtteseink, varrotta-
saink, népmeséink és sokszor népdalaink jelképvilágával is.” (csik.
sapientia.ro) 

Az óvodások és iskolások évek óta a magyar ház állandó vendégei 
húsvét előtti héten.  
- Második évben az iskolásokat is bevontuk. Az igazgatóval 
megszerveztük az osztályok részvételét, majd a medgyesi magyar 
óvodások is becsatlakoztak. – teszi hozzá Gyöngyi. Miközben 
beszélgetünk, még kicsit megigazítja a viaszmelegítő szerke-
zetet – az utolsó simítások ezek, hiszen fél óra múlva érkezik a 
harmadik osztály. 

Az óvodások az 
óvónénik segítői 
kezeire is számít-
hattak és a hét nagy 
részén a MADISZ 
munkatársai is bese-
gítettek, így kisebbek 
is csinos hímesto-
jással és sikerélmé-
nyekkel térjenek 
haza.

Kérdésemre, miszerint mennyire nehéz a gyerekeknek a 
motívumok pontos megrajzolása, Gyöngyi egy csipet büszke-
séggel mondta: „Évről évre ügyesebbek. A mintákat jól látható 
helyekre kifüggesztjük a teremben, ezek alapját választhatnak, 
de a szabad kreativitásukra is számítunk. 

Húsvéti előkészületek Medgyesen
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A nyolcadikasoktól viszont szoktam kérni, hogy egy tojás minden-
képpen a hagyományos, komplikáltabb hímzést kapja meg. 
Ők már képesek erre. És sokuknak valóban jól is megy. Fontosnak 
tartom, ha már megvan ez a tudásunk, akkor adjuk át. Évről évre 
ez motivál a szervezésben.”

Táncos motívumok 

Pénteken este megtelt családokkal a ház – legalább ötven írókát 
láthattunk összpontosítani a kezekben. Kicsik, nagyok, fi úk, 
férfi ak, asszonyok és lánykák – elmélyülve alkottak. 
Idén körülbelül kétszázan fordultak meg a magyar házban - a 
gyerekekkel és a péntek esti néptáncos körrel együtt. Az elmúlt 
években a programot Gyöngyi távollétében a mindenkori millen-
niumházasok is folytatták – így az RMDSZ és a MADISZ munka-
társai is becsatlakoztak, illetve a korábbi Petőfi  ösztöndíjasok is, 
a Gyöngyvirág Néptánccsoport mellett. Így a tojáshímzést egyön-
tetűen a medgyesi Millennium-ház állandó programjának tekint-
hetjük és reméljük, ez még sokáig így marad. 

A falon talán ötvennél is több motívum várta idei újra-álmodóit. A 
csoport érkezése előtt még az utolsó kérdésemre is megkaptam 
a választ Gyöngyitől: miért is fontos még az egész heti sürgés –
forgás? - Így érzem, hogy közeledik húsvét. Ha együtt készülünk: 
így igazi a húsvét számomra és remélem, még sokunk számára 
lesz azzá. 

Ferencz Klaudia 

Támogatók - Partnerek
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