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A szeptemberi hónappal együtt 
elindult a tanítás megyénk egyetlen 
magyar nyelvű önálló oktatási 
intézményében, a medgyesi 
Báthory István Általános Iskolában. 
Virágok, izgalmak, csillogó szemek 
és ünnepi hangulattal nyitották 
meg a 2018/2019-es tanávet. 
Az idei tanévben 107 gyerek tanul 
anyanyelvén, amiből hat gyerek 
kezdte el a nulladik osztályt. Szeder-
jesi György iskola igazgató kezdte 

meg a köszöntők sorát, ebből megtudhattuk, hogy az idei tanév 107 diákkal indul, amiből hat lett 
nulladik osztályos. 
Fontos kiemelni azt, hogy jelenleg ebben az iskolában működik 
zökkenőmentesen egy hosszabbított program, illetve egy olyan 
közösségépítő oktatás és nevelés, ami a gyerekek és az egész 
medgyesi közösség javára történik. Magyar iskolába járni szor-
ványban, trendi. A gyerek és az egész közösség javára fordul ez. 
Leírhatatlanul fontos, hogy nap, mint nap magyarul folytatják 
napjaikat az iskolában, hogy szabadidős tevékenységeiket 
igyekszünk úgy szervezni, hogy jól érezzék magukat és a szülök 
választ kapjanak arra, hogy miért érdemes a gyereket magyar iskolába iratni. 

folytatás az 5. oldalon

Ferencz Klaudia után tovább folytatódik a Petőfi  Sándor 
Program medgyesi küldetése.
„Pécsett születtem és nőttem fel. A középiskolai tanul-
mányaim és némi olaszországi illetve jogi egyetemen tett 
kitérő után végül a fővárosban kötöttem ki a műszaki 
menedzseri pályát választva magamnak. Az itt töltött 
időszak alatt először animátorként, később a szállo-
daiparban elhelyezkedve lehetőségem adódott sok új 
embert és kultúrát megismerni.
Később, budapesti tanulmányaimmal párhuzamosan 
Dániába költözve kivitelezői mérnöknek kezdtem el 
hallgatni. Azt gondolom, hogy az itt töltött időszak nagy 
segítségemre lesz az erdélyi munkám során is.
Magamat pozitív beállítottságú és mások felé nyitott 

személyiségnek tartom. Szabadidőmet általában fi lmekkel, gitározással, illetve edzőtermi spor-
tolással szeretem eltölteni.
Mindig is örömmel álltam az új kihívások elé, és a rám bízott medgyesi küldetést is ennek tartom, 
melyben reményeim szerint megfelelően tudom majd kamatoztatni kreativitásomat és szervező-
képességemet. Hiszek benne, hogy sikerül majd a helyi magyarság közösségi és kulturális életének 
felélénkítése és munkámmal nagyban hozzá fogok tudni járulni a magyar identitás megtartásához 
és felerősítéséhez.” 

Töttösi Gergő

Becsengettek a Báthory István 
Általános Iskolában

Folytatódik a Petőfi  ösztöndíjasok 
története Medgyesen
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ROMÁN NYELV OKTATÁSA
Az RMDSZ parlamenti 
csoportja nem ért egyet azzal 
a sürgősségi kormányrende-
lettel, amely szerint a magyar 
nyelven zajló elemi okta-
tásban a tanítók helyett román 
szakos tanárok tartanák majd 
a román órákat. A rendelet 

végrehajtása aggályos, hiszen 
egy előkészítő osztályos 
magyar gyermektől nem lehet 
elvárni, hogy kizárólag románul 
kommunikáljon. Amennyiben a 
kormányrendeletet nem vonják 
vissza, a parlamenti vitán az 
erre vonatkozó cikkely törlését 
kérjük. 

Egyértelmű véleményünk, hogy az elemi oktatásban nem tanít-
hatják a román nyelvet olyan pedagógusok, akik nem ismerik a 
magyar nyelvet, és nem sajátították el az alsó tagozaton alkal-
mazandó oktatási módszertant.

Mit fessenek a gyűlölködők a falakra? A 
MIÉRT tanácsokkal segít

Javaslatokkal segítené azokat a vandálokat a Magyar Ifjúsági 
Értekezlet, akik az elmúlt napokban gyűlölködésüknek adtak 
hangot.
Szerdán Szatmárnémetiben jelent meg magyarellenes felirat 
a Széchenyi István-szobor talapzatán, amelyre az „Aici e 
România” („Itt Románia van”) szöveget fújták, múlt szombaton 
pedig Marosvásárhelyen írtak fel egy ház falára románellenes 
szöveget.

A MIÉRT-nek – különösen a centenárium évében – két javaslata 
van azok számára, akik a falakon szeretnék hagyni a vélemé-
nyüket.

Szeretnénk, ha a két közösség megbecsülné egymást és 
gyűlölködés helyett az együttműködésre fektetne hangsúlyt. 
Nagyszerű magyar és román versek várnak arra, hogy a fordí-
tásuk megjelenjen, de mindkét nemzetnek vannak gondol-
kodói, művészei, politikusai és sokan mások, akik tettek a 
békés együttélésért, és akik művei megjelenhetnek a falakon.
Szeretnénk azt is, ha az önkormányzatok támogatnák a fi ata-
lokat abban, hogy legális falakon éljenek művészi adottsága-
ikkal: ehhez mindössze olyan helyszínekre van szükség, ahol 
megadhatják az engedélyt – jó példával elől jár például Sepsi-
szentgyörgy, ahol nem messze a központtól gyönyörű graffi  tik 
születtek az önkormányzat és a művészek együttműködésével.
„Sajnos minden közösségben vannak olyan szélsőséges 
hangok, amelyek uszítani próbálnak, de nekünk az a felada-
tunk, hogy közös projekteket, együttgondolkodási lehető-
ségeket találjunk. Arra buzdítunk minden fi atalt, hogy ne az 
előítéletek mentén gondolkodjon, hanem adjon lehetőséget 
egymás megismerésére” – fogalmazott Oltean Csongor 
MIÉRT-elnök. Hozzátette: mi lehetünk az a generáció, amelyik 
a száz éve berögzült mentalitást félre tudja tenni és a jövőt 
építi, közösen más nemzetekkel.

MIÉRT SAJTÓIRODA

Medgyesi RMDSZ tisztújító közgyűlés 
2018. október 4.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Medgyesi szer-
vezete összehívja tisztújító küldöttgyűlését, 2018. október  
16-én, 18 órára, a medgyesi Millennium-Ház nagytermébe.
A gyűlésen az RMDSZ helyi vezetőségét választják meg. A jelö-
léseket október 12-ig a szeben_megye@rmdsz.ro e-mail címre 
várjuk. A jelölési dossziénak tartalmaznia kell:
- nyilatkozat (nem működött együtt a román titkosszolgálattal 
– „Securitate”)
- jelölési szándéknyilatkozat
- önéletrajz
Napirendi pontok: 
- aktuálpolitikai kérdések megvitatása
- leköszönő elnök beszámolója 
- jelöltek ismertetése (elnök és választmány) 
- szavazás 

RMDSZ Hírek
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Folytatjuk a kollegák bemu-
tatkozási folyamatát. A 
sorozat lényege az, hogy 
mindenki megismerje a 
tevékenységi körünket és 
belátást lehessen nyerni a 
Millennium-Házban működő 
szervezetek életében, 
egyszóval a közösségszer-
vezés háttereiben tevékeny-

kedők szemével látni mindazt, ami zajlik a medgyesi és Szeben 
megyei magyar közösségben. 

Lukács Gyöngyi vagyok, 
a medgyesi Gyöngyvirág 
néptánccsoport egyik 
alapítója, vezetője. Jelenleg 
a medgyesi Millennium-
Házban dolgozom a Szeben 
megyei RMDSZ irodaveze-
tőjeként. 
Medgyesen élek, férjem-
mel, Leventével és kislá-
nyunkkal, Jázminnal. Tanul-
mányaimat a medgyesi 
líceumban végeztem, majd 
Nagyszebenben folytattam 
2004-2008 között, ahol 

óvónői-tanítói képesítést szereztem. 2003 óta már hallgatóként 
is  besegítettem a medgyesi óvoda munkájába, majd végzett 
pedagógusként 2010-ig dolgoztam óvónőként.
2008-tól a Progress Alapítványnál dolgoztam, majd 2010 óta 
vagyok a Szeben megyei RMDSZ alkalmazottja. Munkám sok 
mindent magába foglal itt a magyar házban, a könyvelés, pályá-
zatok, hivatalos események előkészítésében, lebonyolításában 
csakúgy, mint a személyes kapcsolattartásban igyekszem a 
lehető legtöbbet megtenni, hogy a Millennium-Ház továbbra 
is a helyi magyar közösség szolgálatára álljon, nap mint nap. 
Besegítek az EMKE és a MADISZ munkájába, minden rendezvé-
nyen, programon bekapcsolódok a közös munkába. 

Mindez mellett igazi hivatásom a néptánc tanítása. Néptáncs-
csoportunk küldetése, hogy olyan közösséget teremtsen, ahová 
mindig jó betérni, ahol a gyermekek és a szülők is, mint egy 
nagycsalád segítjük egymást és ahol hagyományainkat hétről 
hétre újra megéljük, egyúttal átadjuk a következő nemzedé-
keknek. 
2000-ben kezdtem a medgyesi Nefelejcs Néptánccsoportban 
táncolni, ami fi atal éveim egyik legszebb időszaka volt. 
2008-ban a szülők kérésére kezdtük el férjemmel, Lukács 
Leventével a legkisebb medgyesieket, az ovisokat és kisiskolá-
sokat néptáncra tanítani, így alakult meg végül a Gyöngyvirág 
Néptánccsoport. 
Jelenleg 70 tagúak vagyunk, ami három generációt ölel fel. A 
gyermek, az ifjúsági, illetve a felnőtt csoportunk heti egy vagy 
két alkalommal tartja próbáit a Millennium-Házban. Számos 
helyi, megyei, országos, illetve külföldi rendezvényen megfor-
dultunk már. 
Minden évben kiemelkedő esemény Medgyesen a Vándorcsizma 
Néptáncfesztivál, melynek 16-ik éve társszervezői vagyunk. 
Emellett nagy öröm számunkra, hogy új együttműködésekben, 
a pályázatok, támogatások révén új táncokat tanulunk, illetve 

hogy a gyermek- és ifjúsági csoportnak nagyon szép balázstelki 
népviseletet is sikerült beszerezni.
Személyes öröm számomra, hogy 2010-ben részt vehettem 
Gyergyóban Kisné Portik Irén tojáshímző tanfolyamán, ennek 
köszönhetően megteremtettük a  húsvéti tojásfestés hagyo-
mányát Medgyesen is. 2010 óta minden tavasszal húsvét előtti 
héten a gyermekekkel, nyugdíjasokkal, a tánccsoporttal a 
Millennium-Ház nagytermében, méhviasz illatban, jókedvvel 
közösen készülünk az ünnepre. 
Fazekas Attila-József vagyok, politológiát végeztem a 

kolozsvári Babeș - Bolyai Tudományegyetemen. Már középis-
kolás éveim alatt elkezdtem az önkéntes munkát. Kezdetben 
a Medgyesi Magyar Diáktanács alelnökeként, majd egyetemi 
tanulmányi éveim után visszaköltöztem Medgyesre, folytatva 
a közösségépítési tevékenységet, ami már gyerekkoromban 
megragadott.
Medgyesre való visszatérésem után, 2009-ben újraélesztettük 
a Medgyesi MADISZ ifjúsági szervezetet, amelynek az alelnö-
kévé választottak és 2010-ben a Medgyesi MADISZ gondozá-
sában felélesztettük pár önkéntes kollégával a Nagy-Küküllő 
havilapot is, amelynek 2015-ig főszerkesztője voltam. 2015-ben 
az EMKE Szeben megyei szervezetének az alelnöke, valamint a 
Pro Schola Mediensis kuratóriumi tagjává választottak.
2012-től az RMDSZ Szeben megyei szervezetének alkalmazottja 
vagyok és 2013-tól a megyei szervezet ügyvezető elnöke. 
2009-ben elkezdtük alapokra tenni mindazt a tevékenységet 
és munkát, amelyet ma már lassan minden medgyesi magyar 
ember ismer és nemcsak. Öröm és büszkeség azt látni az évek 
elteltével, hogy olyan rendezvényeket, mint a Szeben Megyei 
Magyar Napokat vagy a Vándorcsizma Néptáncfesztivált 
sikerült annyira kiépítenünk, hogy ennek visszhangja legyen 
a román közösségben is, valamint bel- és külföldön egyaránt. 
Ezen rendezvényekre most már minden évben több ezer ember 
látogat el a megyéből, az országból. Ugyanakkor számos sikeres 
rendezvényt indítottunk el, mind például az Úszótábor, amely 
ma már országos szinten elismert és támogatott rendezvénnyé 
vált. 
A kezdetek óta megpróbáltam mindennel foglalkozni és 
mindenhez hozzátenni egy keveset, legyen az rendezvényszer-
vezés, pályázatírás és elszámolás, kapcsolattartás és ügyintézés 
az RMDSZ megyei szervezetén belül és az országos szerve-
zetben. Részt vetten számos képzéseken és találkozókon, nyári 
egyetemeken úgy belföldön, mint külföldön is, gyarapítván 
azt a tudást, ami elősegíti a mindennapi közösségszervezési és 
fenntartási munkát.

Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?
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3. rész: Üdülés és szórakozás a földi paradicsomban

A bangkoki és ayutthayai látogatások után, ami kimerítő 
lehet,  jól jöhet egy kis semmittevés és pihenés. A megoldás 
erre: irány délre, a szigetekre. Repülővel egy óra alatt el lehet 
jutni Phuketbe, mely egyben a legnagyobb thai sziget. A látni-
valók ezúttal már nem épületek, hanem természeti jellegűek: 
strandok, hegyek, szigetek. 

A barnulni, lustulni vagy szórakozni vágyók jó helyen járnak 
Phuketen. A nappali aktivitások nagy része a strandok körül 
zajlik: a puha, fehér homok és az azúrkék vagy smaragdzöld 
víz nagyon csábítóak, ellenállni nem igazán lehet. Az egyik 
legnagyobb és legnépszerűbb (emiatt néhol zsúfolt) part-
szakasz a Patong Strand, ahol a fürdés mellett más kikapcso-
lódási lehetőségek is vannak (pl. vízisportok). Esténként a 
sziget teljesen átalakul, az utcák megelevenednek szórakozni 
vágyokkal. A szórakozónegyed közel van a patongi strandhoz, 
a tömegek pedig egyetlen utca felé sietnek. A Bangla Road-on 
minden lehetséges és lehetetlen dolgot meg lehet kapni. A 
bárok, klubok egymás mellett vannak elhelyezve és abban 
versenyeznek, hogy melyikben hangosabb a zene, melyik 
tud több turistát vonzani. Ezt plakátokkal, ingyenes itallal 
próbálják hirdetni és kínálgatni. Amire viszont vigyázni kell 
minden szempontból, azok az ún. ping-pong szex-show-ok, 
ahová szinte erőszakosan próbálják az embert rávenni a rész-
vételre (nem föltétlenül a műsorról van itt szó, inkább az óriási 
árakról). Lépten-nyomon masszázsszalonok vannak, melyeket 
nagy előszeretettel keresik a turisták. Ajánlott ezt a típusú 
masszázst kipróbálni, de jól nézzék meg hova mennek be és 
főleg ki végzi, ne legyen kellemetlen meglepetésben részük 

(sok a ladyboy vagy transzvesztita, akik más aktivitásokat is 
ajánlanak a masszázs mellett).

A Phukettől északra található Khao Phing Kan nevű sziget vagy 
a James Bond sziget (ezt a nevet a ’70-es években kapta, itt 
fi lmezték az „Aranypisztolyos férfi ” egyik kulcsfontosságú 
jelenetét) tökéletes lehetőséget nyújt egy különleges világ 
felfedezésére.  Phuket bármely utcasarokról lehet kirándu-
lást vásárolni ide, előtte jó az árakat összehasonlítani és még 
alkudozni is (kb. 150 lejbe kerül 2 személynek). Hajóval jutha-
tunk el ide, az út nem kerül két óránál többe. Kis szüneteket 
is tartanak, az egyikben pl. kajakozni lehet, fürdeni elhagya-
tott napozókon vagy snorkeling-ezni. Maga a sziget nem nagy, 
viszont annál több a turista. Mindenki egy irányban halad és egy 
látványosságot akar lefényképezni: egy függőleges mészkő 
sziklát, mely közel található a parthoz. Mivel csak szervezett 
kirándulásokkal lehet ide eljönni és sokan akarják látni, az idő 
is korlátolt, két óránál többet nem lehet itt tartózkodni.

Ugyancsak egy 
ilyen kirándulással 
lehet eljutni a Phi 
Phi szigetekre is, 45 
km-re Phukettől, az 
ötből a Phi Phi Don-t 
(legnagyobb) és a 
Phi Phi Lee-t (a Maya 
öbölben fi lmezték 
Leonardo di Caprio 
“A part” című fi lmjét) 
lehet kikötni. A 2004-es cunami igen nagy károkat okozott 
ezeken a szigeteken, de mindennek ma már nyomát sem lehet 
látni. Egy rossz hír azok számára akik ide nyáron szeretnének 
ellátogatni az lenne, hogy a Maya öblöt az idéntől fél évig nem 
lehet meglátogatni, azért, hogy az ökoszisztéma pihenhessen 
és helyre jöhessen. Az időtől függően, a kirándulókat elvihetik 
a Majom szigetre is, mely strandjain természetesen majmokkal 
lehet találkozni és fényképeződni, arra azonban vigyázni kell, 
hogy ne zavarják meg az állatokat, hiszen gyorsan agresszí-
vekké változnak.

További tippek/tanácsok/ajánlatok:

- Aki az ázsiai konyhát szereti, az jókat fog Thaiföldön enni. Ne 
csüggedjenek, akik nem rajongóik az ilyen ételeknek, ugyanis 
lépten-nyomon lehet találni európai ételeket ajánló vendég-
lőket, ugyanaz érvényes az italokra is,

- A durián gyümölcsöt is megkostolhatják a merészebbek, lefa-
gyasztva nem annyira büdös, így „csupán” rothadt hagyma íze 
van, szállodákból vagy közlekedési eszközökből ki van tiltva,

- A gyümölcsök sokkal aromásabbak, az ananásznak vagy a 
mangónak olyan az íze, amilyent Európában csak álmodni lehet 
(nagyon ajánlom az édes rizses mangót),

- Ha föltétlenül az utcáról szeretnének enni, jól nézzék meg az 
étel elkészítésének körülményeit,

- A királyról nem szabad rosszat mondani, ezért még börtön-
büntetés is járhat,

- Az elefánt safarikat kedvelik a turisták, azt viszont tudni kell, 
hogy az állatokat ezért kínozzák – döntse el ezért mindenki, ha 
ezt támogatni akarja vagy sem.

Tóth Zoltán

Thaiföld, a mosolyok országa
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A Báthory István Általános Iskola Szeben megye egyetlen önálló 
magyar tannyelvű intézménye. 1990 január 20-án az akkori 1-es 
számú Általános Iskolában működő magyar tagozat 350 tanu-
lóval és a magyar tantestülettel külön vált. Az újra megalakult 
magyar tannyelvű intézmény a 10-es számú Általános Iskola 
nevet kapta. 1998-ban felvette a Báthory István Általános Iskola 
nevet, amit azóta is büszkén visel. Az intézmény 2007-ben egy 
rehabilitációs program keretén belül, ami három évig tartott, 
teljes egészében felújították. Ez idő alatt a tanintézmény a 
Légierők Kaszárnyájának egyik felújított épületében tevékeny-
kedett. A Báthory István Általános Iskola modern, új épületét 
hivatalosan 2010. október 29-én adták át Medgyesen.

A legfontosabb dolog, amit iskolánk a diákjainak nyújthat az, 
hogy az állam hivatalos nyelve, valamint a nemzetközi nyelvek 
elsajátítása mellett, gyermekeink anyanyelvükön tanulhatnak. 
A magyar nyelvű oktatás minden szórvány közösségben nagyon 
fontos, hiszen a fi atalabb korosztály ez által kerül kapcsolatba 
gyökereinkkel, kultúránkkal. Ehhez minden feltétel adott a 
modern iskolaépületben, hiszen olyan kiváló, lelkes tanárok 
és pedagógusok oktatják a diákokat, akik évtizedek óta lelki-
ismeretesen és odaadóan végzik tanári kötelességüket. Ami 
megnyilvánul abban, hogy az iskola diákjai számos olyan verse-
nyen vesznek részt, ahol első helyezéseket érnek el, valamint 
okleveleket és jutalmazásokat kapnak. Ilyenek például a Zrínyi 
Ilona verseny, a Vályi Gyula Matematikai Emlékverseny, az 
Erdélyi Magyar Matematikai verseny, és még hosszasan sorol-
hatnám.

Iskolánk tehetséges kis festői rajzkiállításokon vesznek részt, a 
hangszerek szerelmesei pedig a gitárkörökön, zongoraórákon 
fejleszthetik zenekultúrájukat, tehetségüket.

A tanintézmény osztálytermei számítógépekkel vannak felsze-
relve, elősegítve ezzel a tanító nénik, pedagógusok munkáját. 
A modern felszereléseket a Pro Schola Mediensis Alapítvány 
megnyert pályázataiból sikerült megvásárolni. Az alapítvány 
1993 óta működik, elnöke 2015 óta az iskola matematika 
tanára, Székely Éva. Az alapítványnak sikerült új iskolabuszt 
vásárolni, ami idén szeptembertől a szórvány községekben élő 
diákok ingáztatására szolgál.

A Báthory István Általános Iskola az egyetlen olyan intézmény 
ahol teljesen költségmentesen működik a délutáni oktatás, 
avagy a Hosszabbított Program. A program megálmodója a 
MADISZ elnöke, Balázs Botond. A medgyesi magyar ifjúsági 
szervezet a 2017-2018-as tanévtől működteti a programot úgy, 
hogy a felmerülő költségeket pályázati forrásokból fedezik. 
Segítve így azokat a családokat, szülőket, akiknél gondot okoz 

gyermekük délutáni felügyelete. Mint szülő, mint munkatárs 
nagyra értékelem ezt a nagyszerű kezdeményezést, és úgy 
gondolom, hogy azok a családok is, akik bizalmukat sugallva 
felénk, beíratták gyermeküket a programba jól tették. Ugyan-
akkor fontos az is, hogy a diákok magyar környezetben vannak 
mindez idő alatt.

A MADISZ tevékenységeinek köszönhetően, olyan hagyomány-
őrző rendezvénnyel büszkélkedhetünk, mint a Vándorcsizma 
Néptáncfesztivál, ami évről évre látványosabb, színvonalasabb 
előadásban nyilvánul meg, a medgyesi lakosság nagy örömére. 
Ezen rendezvény megszervezése közben, alkalmunk nyílik arra, 
hogy jobban megismerjük egymást, új ismeretségre tegyünk 
szert.

Iskolánk diákjai számos tevékenységen, valamint ingyenes 
táborokban vesznek részt. És itt említésre méltó az Úszótábor, 
ami az idén immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre. 
A táborozó kis diákoknak alkalmuk nyílik arra, hogy a csapat-
építő játékok révén, jobban megismerjék egymást, hiszen itt 
mindenki együtt játszik, kicsitől  nagyig.

Azt gondolom, hogy a leírtak alapján elmondhatom azt, hogy 
a Báthory István Általános Iskola azon kevés intézmények közé 
sorolható, ahol a minőség magáért beszél.

Soldorfean Zsuzsa

folytatás az első oldalról

Mindezek mellett arról is szó 
esett, hogy az iskola udvarán 
munkálatok zajlanak, hiszen 
egy tornatermet építenek az 
ott tanuló diákok számára, 
ahol jobb körülmények között 
tudnak részt venni a testne-
velés órákon. 

Az iskolakezdések mindig fontosak, hisz valamilyen szinten 
ezek irányt adnak az elkövetkezendő egy évre. Egy sikeres nyár 
után, további sikeres időszakra készülünk. Tanulunk, fejlődünk 
és nem állunk meg, amig nem bizonyítjuk be, hogy itthon is 
lehet anyanyelven tanulni, játszani. 

A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Benedek 
Zakariás - parlamenti 
képviselőnk, Orosz Csaba 
– Szeben megyei RMDSZ 
elnök, Székely Zoltán 
református lelkész, Csíki 

Szabolcs - római katolikus káplán és Balázs Botond - MADISZ 
elnök. 

Buryán Tünde

Itthon is lehet magyarul tanulni!
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A Pro Schola Mediensis Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítvány 
támogatásával hat korszerű számítógéppel bővíti a Báthory 
István Általános Iskola informatikai laborját, Windows 10-es 
operációs rendszerekkel ellátva.

Az egyesület az elmúlt években egy egy új számítógeppel 
szerelte fel az iskola osztálytermeit, továbbá sikerült olyan 
modern felszerelésekkel korszerűsíteni az iskolát, mint például: 
multifunkcionális A3-as nyomtató, laptop valamint vetítő.
A Pro Schola Mediensis elsődleges és legfontosabb célja az, 
hogy korszerű technológiával elősegítse a tanintézményben 
való minőségi oktatást, valamint a diákok tanulási folyamatát.
A Báthory István Általános Iskola a Pro Schola Mediensis Alapít-
vány valamint az RMDSZ segítségével, Medgyes legmodernebb 
és legkorszerűbb iskolái közé sorolható. 

Soldorfean Zsuzsa

Sokadik próbálkozás után sikerült lecserélni az egyik iskolabuszt, 
ami a Szeben megyei gyerekek ingáztatását biztosítja naponta, 
különböző településekről a medgyesi Báthory István Általános 
Iskolába. A Pro Schola Mediensis Egyesület évente 3 busszal 
szállít gyerekeket, viszont az utóbbi időben a buszok nem voltak 
a legjobb állapotban. Így adományokból és különböző támoga-
tásokból, nagy erőfeszítésekkel sikerült egy buszt lecserélni, 
egy buszt vásárolni.
A busz szeptembertől fogja a gyerekeket otthonról az iskolába 
vinni. Addig is egy második busz vásárlása is tervben van ahhoz, 
hogy minél könyebben működjön az ingázás a magyar iskolába.

Buryán Tünde

Aki már legalább egyszer 
elsétált a Báthory István 
Általános Iskola mellett, 
az láthatta, hogy mosta-
nában építkezések folynak 
az iskola melletti területen. 
Sokunk emlékezetében az 

a terem valahányadik osztályos korunkban második otthonnak 
számított, jó pár éve viszont nem volt használatban. Az iskola 
évek óta ugyanazzal a problémával szembesül, nincs az iskola 
területén tornateremre lehetőség. Így az utóbbi években erre 
mindig spontán megoldásokat kellett találni.
Szederjesi György iskola igazgatóval beszélgettünk erről: „Az 
iskolának számos erőssége van, de az egyik gyenge pontja a torna-
terem hiánya. Minden évben az egyik célkitüzésünk az volt, hogy 
megvalósítsuk vagy megpróbáljuk legalább tervben feltüntetni  a 
tornaterem épitését. Nem vagyunk az egyetlen iskola akinek ilyen 
hátrányos helyzetben van a tornatermük.”
A tornaórák ugy zajlottak le, hogy amíg az idő engedte, addig 
az iskolaudvaron, de amikor eljött a tél vagy esős idők voltak, 
akkor az osztálytermekben vagy a  folyosón tartották meg 
az órakat. Az osztálytermekben csak kisebb létszámú osztá-
lyokkal lehetett torna órát levezetni. Sajnos a  torna órák nagy 
mértékben zavarták a tanitást, mert a gyerekek nem annyira 
fegyelmezettek mind más tanitási órákon. – mesélte Szederjesi. 
A folyóson tartott órák pedig mindig megzavarták a tanítást, így 
tanárok és gyerekek egyaránt várták a tavaszt, hogy újra kint 
mozoghassanak. 
Az évente kitűzött cél idővel bővült: „Volt arról szó, hogy a Katona 
Háznál (Casa Armatei) építsünk egy sportbázist, amit felhasznál-
hatunk a Mihai Eminescu- és a Herman Oberth általános iskolákkal 
együtt. Több kis tornaterme lett volna az épületnek, ami oriási nagy 
befektetés lett volna. Akkor megszületett ez az ötlet, hogy ezt a 
kis épületett (kép talalható lennebb) valamilyen módon alakítsuk 
át egy olyan helyre, ahol le lehet vezetni a  tornaorákat.”  Torna-
teremnek nem nevezhetjük egyelőre, mert azoknak nagyobb 
a mérete, de mivel kis létszámú osztályokró van szó, elférnek 
és már nem fogják zavarni a tanítást, mert különálló épületről 
beszélünk. 

„Ezért mindig a polgármes-
teri hivatal és a helyi RMDSZ 
képviselőkkel volt tárgyalva 
erről  tanácsi üléseken. Év 
elején ez volt a vágyam, 
hogy valami módon indítsuk 
be a tornaterem építését: 
tavaly megszületett a terv 
és idén tervünk valóra fog 

vállni.”   - tette hozzá az igazgató. 
Továbbá a medgyesi önkormányzat részéről Orosz Csabát 
kérdeztük: „Már többször is téma volt a városi tanács üléseken 
a medgyesi Báthory István Általános Iskola tornaterem hiánya. 
Tavaly sikerült is napirendre hozni és megbeszélni, hogy a terve-
zését fi nanszirozza meg az önkormányzat. Összesen 250,000 lej 
van a projektbe fektetve, ami külön költségkiegészítéssel sikerült 
megoldani.” Orosz hozzátette: „Első körben arról volt szó, hogy a 
terveket kezdik el idén, és az építést jövőre, de mivel sikerült pénzt 
fordítani az esetre minden korábban kezdődőtt el. Így számításaink 
szerint a munkálatok a télen befejeződnek, így a rossz idő érkezé-
sével a gyerekek használatba vehetik a tornatermet.”

Buryán Tünde

Új iskolabusz várja az ingázó 
gyerekeket szeptembertől

Informatikai fejlesztések a 
Báthory-ban

Tornaterem épül a medgyesi 
Báthory István Általános Iskola 

diákjai számára
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Orosz Tímea a medgyesi Báthory István Általános Iskola 6-ik 
osztályos tanulója. Szenvedélye az olvasás és szabad idejében 
szövegeket ír. Lapszámunkban az egyik kedvencünket jelenítjük 
meg. Olvassák szeretettel!

Szomorú vagyok, nagyon szomorú… :( Itt vagyok a fi ók alján. De 
kezdjük a legelején. Megszülettem és elkerültem egy üzletbe. 
Később megtudtam, hogy egy nagyon jó minőségű telefon 
vagyok,de a gazdám csak Telinek hívott. Nagyon kevés időt 
töltöttem társaimmal a boltban. Mindig jöttek emeberek. Egyszer 
jött a gazdám, akit Kincsőnek hívtak. ♥
-Jó napot kívánok! -köszönt a családja.
Kis idő után megtalált.
-Anya, ezt nézd! Ilyen telefonról álmodtam mindig. Arany! És ez a 
legújabb.
-Biztos ezt szeretnéd? Elég drága...
-Tudom, de van pénzem!

Így megvett és még aznap kaptam egy átlátszó ruhát, meg egy 
védőpajzsot. Nagyon boldog voltam, hogy én is gazdára találtam. 
Napról napra egyre több információ került belém, míg egy nap 
megtelt a memóriám. Kincső 14 éves volt és gyakran volt dühki-
törése, de ez más volt. Káromkodott és hozzávágott a falhoz. Így 
éreztem, hogy a védőpajzsom megreped. Kincső anyja bejött a 
szobába. Ő is dühös volt, de ő Kincsőre, mégis én kaptam a bántó 
szavakat. Kicső levette a pajzsom, és felhívta a barátnőjét. Nagyon 
sokat beszéltek míg végül elálmosodtam... Kicső akkor is károm-
kodott, sértő szavakkal illetett meg. Ez így ment napról napra. 
Teltek a napok, hónapok és elérkezett Kincső szülinapja. Ez volt 
életem legrosszabb napja. Kibontotta ajándékát... és... és... egy új 
telefont vett ki belőle. Kicsi szívem éreztem kettéreped, ahogy 
magához öleli az új készüléket. Fél óra elteltével bekerültem egy 
nagy fi ók aljára, több telefon közé. Végignézve rajtuk rájöttem, 
minden telefon sorsa ez. Megveszik őket, majd egy-két év után 
fi ókba kerülnek. Ez a történetem, így kerültem a fi ókba, és ez lesz 
minden telefon története.

Orosz Timea

- HIRDETÉS - 
LÉGY MINDIG TÁJÉKOZOTT A NAGY-KÜKÜLLŐ HAVILAPPAL

A Nagy-Küküllő közéleti és kulturális havilap 2011 óta havonta 
kerül kiadásra kedves olvasóink számára a Medgyesi MADISZ 
gondozásában. Segítségével belátást nyerhetnek a Szeben 
megyei magyar közösség kulturális életébe, értesülhetnek a 
legfrissebb rendezvényekről, szabadidős tevékenységekről, 
politikáról, ifjúsági életről, vallási hírekről és egyéb érdekessé-
gekről. Az újság ingyenes, önkénteseink által kerül kiszállításra 
tisztelt feliratkozóinkhoz.
Amennyiben Önhöz még nem érkezik a megye egyetlen magyar 
nyelvű havilapja, kérjük jelezze a következő elérhetőségeink 
egyikén:
telefonszám: 0269 832 657
e-mail: madisz@medgyes.ro

Támogatók - Partnerek

Egy telefon élete
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