
nyilatkozatot, valamint a jelölt önéletrajzát. 
Az elnöki tisztségre Medgyesen egyedül Orosz Csaba, és Erzsébetvároson Dózsa Levente 

nyújtotta be jelölési szándékát. Nagyszebenben két jelölési szándék érkezett a határidő lejártáig 
(Ferenc Ernő és Ifj. Keresztes Kálmán), 2014. február 21-én a közgyűlés Ifj. Keresztes Kálmánt 
ruházta fel a Nagyszebeni RMDSZ elnöki tisztséggel.

Medgyesen Orosz Csabát, városunk új City-Manager-et (Város Menedzser) választották újra 
az elnöki tisztségbe, az új választmány tagjai pedig: Bordi Magdolna (Medgyesi tanácsos), Grézer 
Péter (medgyesi tanácsos), Csiki Jenő (munkatársa volt a medgyesi irodánknak), Joó Endre 
(jogtanácsos), Csifó Levente (vállalkozó), Kopán Sándor (közgazdász), Bordi Márton (a medgyesi 
szervezet eddigi alelnöke), Kémeri Attila (a medgyesi iroda munkatársa), Szederjesi György (a 
Báthory István Általános Iskola igazgatója). Póttagoknak pedig, Stoica Júliát (volt titkárnője a 
medgyesi irodánknak) és Szatmári Noémit (a Medgyesi MADISZ titkárnője) választották meg. 
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Pályázati felhívás

Fazekas Attila

Változások a Szövetség 
Szeben megyei helyi 

szervezeteiben
A Szeben megyei 

RMDSZ működési szabály-
zata értelmében, a megyei 
szervezet tisztújításokat írt 
ki a medgyesi, nagyszebeni 
és erzsébetvárosi szerveze-
teknél.

A tisztújító közgyülé-
sek 2014. február 13-án – 
Medgyesen,  2014. február 
21-én Nagyszebenben és 
2014. február 27-én Erzsé-
betvároson kerültek meg-
szervezésre.

A gyűléseken, a fent 
említett szervezetek élére új 
elnököt, valamint választ-
mányt választottak.

A jelöltek legalább 
három nappal a küldöttgyű-
lések időpontja előtt kellett 
benyújtják jelölési szándé-
kukat, amelynek tartalmaz-
nia kellet a jelölési szán dék-



létről, hanem a magyar emberekről is szól. A má-
jus 25-i választásokon a magyarság itthoni képvi-
seletének jövőjéről, az RMDSZ jövőjéről szava-
zunk. Mert kétségkívül egy jó választási ered-
mény megerősíti a mindenkori tárgyalási pozí-
ciónkat a román pártokkal szemben, és alapul 
szolgál az őszi elnökválasztáskor. Ugyanakkor az 
idei eredmény az önkormányzataink és helyi 
szervezeteink számára is irányadó lesz az 2016-
os választásokra nézve. Az RMDSZ a romániai 
magyarság egészét képviseli, a magyar közösség 
érdekeiért harcol minden szinten: a helyi közös-
ségekben, Bukarestben, Budapesten és Brüsszel-
ben egyaránt” – hangsúlyozta Kelemen Hunor. 

centralizáció folytatását, vagyis az önkormány-
zatok hatáskörének bővítését, arányos és kiszá-
mítható választási törvény elfogadását, valamint 
az Észak-erdélyi autópálya építésének folytatá-
sát.

 A protokollum aláírásakor, amelyre az 
RMDSZ képviselőházi frakciójának gyűléster-
mében került sor ma délután, Kelemen Hunor ki-
jelentette: „a közösségi jogok, az anyanyelv hasz-
nálata, az oktatás, vagy a kultúra nem jobb- vagy 
baloldali, hanem érdekérvényesítési kérdés. Szá-
munkra ez nem egy ideológiai döntés, egyértel-
mű, hogy mi a kormányban az Európai Néppárt 
értékeit képviseljük, a jogállamiságot, a demok-
ratikus elveket. Az RMDSZ számára az a legfon-
tosabb, hogy megtalálja azokat az eszközöket, 
amelyekkel az romániai magyar emberek ügyeit 
leghatékonyabban tudja képviselni.”

gyar emberek érdekeinek megfelelően készítet-
tünk elő. Ilyen helyzetben vagyunk ma is” – indí-
totta politikai beszámolóját Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök árcius 1-én Marosvásárhelyen, a m
Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén. 
 Az RMDSZ elnöke beszédében leszögez-
te, 2014 legnagyobb kihívásának továbbra is az 
európai parlamenti választásokat tekinti. 

„Miért fontos, hogy jól szerepeljünk május 25-
én? 
 Elsősorban azért, mert jelen kell lennünk 
minden olyan helyen, ahol a mi sorsunkról is dön-
tenek. Ott kell lennünk, és megkerülhetetlennek 
kell lennünk. Az idei európai parlamenti válasz-
tások tétje azonban túlmutat az európai képvise-
leten. Ez a kampány nem csak a brüsszeli jelen-

 „25 éve, a kommunista diktatúra bukása 
óta együtt vagyunk. Az elmúlt negyed évszázad-
ban voltak sikereink, bátran állíthatjuk, hogy 
előbb vittük az erdélyi magyarok ügyét. Voltak 
kudarcaink is, de képesek voltunk talpra állni, to-
vábbmenni. Nem hagytuk, hogy egy-egy siker-
telenség után az erőtlenség uralkodjon el felet-
tünk. Az elmúlt 25 évben mindig a közösség szol-
gálata volt a célunk, és mindig a közösség támo-
gatásával tudtunk eredményeket elérni. És az 
irány is mindig egyértelmű volt: a demokratikus, 
európai értékek mentén haladtunk a kisebbségi, 
közösségi jogok kiharcolásában és folyamatos 
bővítésében, a szülőföldön való megmaradás ér-
dekében. Választásaink által Romániát közelebb 
vittük a demokratikus világhoz, Európához, az 
Észak-atlanti Szövetséghez. Kitartottunk értéke-
ink mellett akkor is, amikor nem tudtuk pontosan, 
hova vezet az út. Választásról választásra a ma-
gyar emberek szavazatukkal erősítik meg bizal-
mukat a Szövetségben. A legutóbbi önkormány-
zati választásokon az erdélyi magyarok 86 száza-
léka szavazott ránk, a parlamenti választásokon 
pedig 82 százalékuk. Ezzel a bizalommal nagy 
felelősség jár. A mi kötelességünk, hogy minden 
magyar embert képviseljünk, azokat is, akik távol 
maradtak a választásokon, vagy éppen másra sza-
vaztak. Nekünk 100 százalékos a felelősségünk, 
mert nekünk ez a dolgunk, ezért alakult meg az 
RMDSZ 25 évvel ezelőtt. A közösségünk életé-
ben bekövetkező változásokat mindig olyan dön-
tések előzték meg, amelyeket elsősorban a ma-
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25 éve változatlanul a demokratikus és 
európai értékek mentén haladunk

Az RMDSZ kormányon tudja hatékonyan 
képviselni a romániai magyarok érdekeit

 „A Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség a politikai stabilitás és kiegyensúlyozottság, 
valamint a romániai magyar emberek érdekeinek 
hatékony érvényesítése jegyében eldöntötte, ele-
get tesz a Szociáldemokrata Párt felkérésének, és 
belép a kormányba” – nyilatkozta ma délután 
Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az RMDSZ 
döntését a Szövetségi Állandó Tanács ülése hozta 
meg, amelyen a szövetségi elnök részletesen is-
mertette a tárgyalások folyamatát és tartalmát.

 A Szövetség a tárgyalások után úgy lép 
kormányra, hogy Kelemen Hunor szövetségi el-
nök miniszterelnök-helyettesi és kulturális mi-
niszteri tisztséget tölt be, Korodi Attila pedig a 
környezetvédelmi tárcát vezeti, valamint számos 
minisztériumban államtitkári rangban lesz jelen 
az RMDSZ képviselője.

  A kormányra lépést rögzítő protokollum 
számos, a romániai magyar érdekérvényesítés 
szempontjából fontos elemet rögzít: a nemzeti 
szimbólumok szabad használatának jogát, a 
kisebbségi törvény elfogadását, a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 
tanszékei helyzetének megoldását a román és a 
magyar oktatók által 2012-ben elfogadott mege-
gyezés alapján, az Európai Kisebbségi Nyelvek 
Chartája alkalmazását célzó törvények elfogadá-
sát, vagy az egyházaktól elkobzott vagyon visz-
szaszolgáltatási folyamatának felgyorsítását.

 A protokollum rögzíti ugyanakkor a de-

RMDSZ sajtóiroda

RMDSZ sajtóiroda



Megszabadulván a csomagoktól, nyugodtan él-
vezhetik a British Museum-ot (legnagyobb és 
legrégebbi), Natural History Museum-ot (Termé-
szetrajzi Múzeum) és a Science Museum-ot (Tu-
dományos Múzeum). Egy nap alatt be lehet járni 
mindhármat, egymás mellett találhatok, viszont a 
fáradsággal is számolni kell.  Aki a történelmet 
szereti, annak biztos nagyon fog tetszeni a British 
Museum, amit 1753-ban alapítottak, négy eme-
leten a világ minden tájáról és korszakából van-
nak tárgyak: az ókortól napjainkig, Afrikától 
Európáig és Amerikáig. A Természetrajzi Múze-
um (csodálatos maga az épület is, mintha egy 
Harry Potter filmben járnánk) lakói a kitömött 
állatok, sztárjai pedig a dinoszaurusz-csontvázak 
(ide gyerekekkel jó menni, a reakcióik leírhatat-
lanok). A Tudományos Múzeumban régi autó-
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sem nagy a kedvezmény, még így is 22,50 font, de 
szerintem mindenképp megéri, és nem kellene 
kihagyni.
 Amit föltétlenül ki kell próbálni az a híres 
piros emeletes busszal való utazás. Annak elle-
nére, hogy nem a leggyorsabb közlekedési esz-
köz, mégis megéri kipróbálni, hiszen máshol a vi-
lágon ezt nem lehet megtenni. Ha már a közleke-
désnél tartunk, el kell mondani, hogy a metró a 
legajánlottabb, ugyanis nagyok a távolságok és 
gyalog igen kifárasztaná magát az ember. Zónák-
ra van felosztva a város, annak függvényében, 
hogy milyen távol van a központ, a jegyek ára is 
különbözik, mindenképp megéri a napos jegy (pl. 
1-3-as zónára szóló egy napos jegy 8 font). A 
szállásról sajnos nem tudok sokat mondani, 
ugyanis mi barátoknál laktunk, ezért ez nem ke-
rült pénzbe, viszont akinek nincs meg ez a lehe-
tősége, annak mélyen bele kell nyúlnia zsebébe, 
London nemcsak a látványosságokról híres, ha-
nem nagy árairól is. Aki emlék- és ajándéktár-
gyakat szeretne vásárolni, annak bőven van ami-
ből választani, a múzeumok környékén sok ilyen 
bolt van, ahol jó árakban lehet különböző dolgo-
kat vásárolni, a London Eye környékét inkább ke-
rüljék, hisz akár dupláját is elkérhetik ugyanan-
nak a tárgynak.
Aki Londont akarja látni, annak 3 nap nem lesz 
elég, sőt, nem hiszem, hogy egy hét is eleg lenne, 
de az egészben az a jó, hogy mindenki talál vagy 
lát valamit ebben a világvárosban, ami érdekelni 
és elragadtatni fogja. Ha tehetik, menjenek el 
Londonba, egy életre szóló élményben lehet ré-
szük. 

(pl. easybus.co.uk, jövet-menet 2 személy 30 
fontot fizet). Korán indulnak a gépek, ezért marad 
idő az indulás napján is látogatásra bőven. 
Figyelni kell az időjárás jelentést is, ha esőt mon-
danak (aminek igen nagy lehetősége van) aján-
lott egy múzeum körút. Azt sem kell elfelejteni, 
hogy London másik időzónában van, ezért 2 
órával kell visszaállítani óráinkat.
 Sok múzeumban jártunk már, de a lon-
doniakat semmiképp nem kell kihagyni, hisz sok 
olyant lehet itt látni, amit sehol máshol, van, 
amiből választani (240!). Ha nagyobb csomaggal 
utaznak (troller vagy nagyobb hátizsák), jó lenne 
ezt egy csomagmegőrzőben hagyni, az egyik 
például a King's Cross megállónál található és 10 
fontba kerül, nem másért, de nem engednek be 
egyik múzeumba sem nagyobb poggyásszal. 

 Ki gondolta volna ezelőtt pár évvel, hogy 
eljön az az idő is, amikor bárhova eljuthatunk 
bármikor, olyan helyeket fogunk látni, melyekre 
például nagyszüleink nem is mertek volna 
gondolni. Sokat fejlődött ebből a szempontból is 
világunk, elérhetőbbé váltak az úti célok, hama-
rabb eljutunk az A pontból a B-be. Sorozatom 
célja bemutatni olyan városokat, helyeket, ahová 
érdemes ellátogatni. Remélem hasznos informá-
ciókat szolgáltatok és segítséget fog majd nyúj-
tani az utazás betervezéséhez, mert mindig aján-
lott felkészülni arra, amire várni kell és lehet.
 Az első város melyről beszámolok és 
mindenkinek ajánlok: London. Egy hetet el lehet 
nyugodtan tölteni a brit fővárosban, látnivaló bő-
ven akad, viszont figyelmeztetésképpen el kell 
mondani, hogy nagy az embertömeg mindenhol 
és az árak sem minden zsebnek valók. Csak há-
rom napot töltöttünk itt, de azért amit látni 
akartunk, azt meg is néztük. Az is igaz, hogy az 
utolsó este a Buckingham palotát sötétben láttuk, 
és lábaink már szakadtak le, de jó érzés volt tudni, 
hogy a listáról mindent kipipáltunk. 
 Az odajutásról annyit, hogy ajánlott egy 
fapados repülőgéppel utazni (pl. a WizzAir Ko-
lozsvárról és Marosvásárhelyről többször repül 
egy héten, két személy jegye kb. 1200 RON-ba 
kerül, viszont néha kedvezmények is vannak, és 
már 1000-ért is meg lehet vásárolni, legújabb 
hírek szerint a cég 10 éves szerződést kötött a sze-
beni reptérrel is, júniustól innen is lehet majd 
repülni) így max. 3 órás az út. Mivel nem Lon-
donban landol a gép, hanem Lutonban (kb. 35 km 
van a városok között), jó lenne időben interneten 
buszjegyet vásárolni, ami majd bevisz a városba 

„Útazási kalauz” - London

kat, repülőket, motorokat láthatunk, a tudomány 
és technika minden teréről vannak képviselők. 
Akit az ilyesmi érdekel, biztos úgy fogja magát 
érezni, akár a paradicsomban. Mindhárom múze-
umban ingyenes a belépés.
 Másnap a hírességeket nézhetik meg: To-
wer of London (börtönként is szolgált, több ki-
végzés helyszíne, itt találhatók a koronaékszerek, 
a belépő 21 Font), Tower Bridge (talán a város 
legismertebb szimbóluma), Big Ben (tulajdon-
képpen az óra neve, nem a toronyé) és Parlament 
(a belépő a parlamentbe 16,50 Font, mindkettő 
nagyon szépen ki van világitva este), West-
minster Abbey (gótikus épület, közel ezer éve itt 
koronázzák a királyokat, ugyanakkor azok közül, 
akik ide vannak temetve megemlítjük: Charles 
Darwin-t, Charles Dickens-t vagy Thomas Har-
dy-t) meg természetesen a London Eye - London 
Szeme, ami nem más mint egy óriáskerék.  Arra 
fel kell készülni, hogy a kerék előtt a sor is óriási, 
legalább egy órás várással kell számolni. A 
helyszínen is lehet jegyet vásárolni (ott egy másik 
sort kell kiállni), de a legjobb, ha már időben az 
internetről megvásároljuk ezt, még így is, ked-
vezménnyel, egy db. 20 font körül forog. Ebben 
az árban benne van egy 10 perces 4D film is, mely 
a kereket mutatja be különböző időszakban, az 
élmény pedig egyszerűen leírhatatlan. A látvány a 
kerékből lenyűgöző, csodálatos képeket lehet 
készíteni a magasból. Egy másik érdekes hely a 
Piccadilly Circus, mely nem más mint egy közle-
kedési csomópont, ami itt különös (persze a tö-
meget leszámítva) az a sok nagy video kijelző.
 Harmadnap a Londontól 30 km-re fekvő 
Windsor várost és kastélyt látogattuk meg (autó-
val kb. 20 perces az út). A királynő hivatalos rezi-

denciája már messziről látszik és azt, hogy jelen-
leg ott tartózkodik, egy zászló jelzi. A belépő egy 
felnőttnek 17,75 font, gyerek és nyugdíjas 16,15-
öt fizet, 5 év alatt ingyenes. A szokatlan ezeknél a 
jegyeknél az, hogy névre szólnak, egy évet 
érvényesek és bármikor újra be lehet menni. 
Nagy része a kastélynak látogatható, egyes ter-
mekben kiállításokat láthatunk (pl. rajzgalériát, 
melyben éppen Károly herceg rajzai voltak kiál-
lítva), melyek időről időre változnak. Fényképez-
ni itt sem lehet, minden teremben őrök vannak, 
bármelyik gyanús mozdulatra reagálnak. Aki már 
járt más kastélyokban is, és meg van szokva a lát-
vánnyal, annak nem lesz olyan nagy meglepetése 
itt. Csodálatosan vannak a szobák/termek beren-
dezve, az angol történelem kiemelkedő képvise-
lői személyes tárgyait láthatjuk. A kastély mellett 
van a Szent György-kápolna, ide van eltemetve 
VIII. Henrik harmadik feleségével Jane Sey-
mour-al, sajnos vasárnap nem lehet meglátogatni, 
ezért csak kintről csodáltuk meg.
 Aki a sztárvilág rajongója, az nem hagy-
hatja ki a híres Madame Tussauds múzeumot és 
garantálom, hogy nagy élményben lesz része. A 
viaszbábuk nagyon élethűek, a színészek közül 
megemlítem a következőket: Brad Pitt, Angelina 
Jolie, Jim Carrey, Tom Cruise, az énekesek pedig 
Robbie Williams, Kylie Minogue, Madonna, 
Britney Spears, Lady Gaga, Elvis, a sportolok 
David Beckham, Tiger Woods, Usain Bolt, Boris 
Becker, a politikusok közül Barack Obama, 
Vladimir Putin, Angela Merkel vagy éppen Hit-
ler. Az itt felsoroltakon kívül sok más híres em-
bert láthatunk, de nem árulok el más neveket, 
mindenki fedezze fel saját kedvencét. A belépő 
igen borsos, a helyszínen 30 font, az interneten Tóth Zoltán



Berlinben és Heidelbergben végezte. Rövid ideig 
Eötvös Loránd tanársegédje volt, ezt követően 
haláláig Németországban élt. Heidelbergben pro-
fesszor lett 1896-1931-ig. 1897-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Ennek 
előfeltétele a magyar állampolgárság volt, csak 
később vált német állampolgárrá. 1894-ben meg-
figyelte, hogy a katódsugarak kiléphetnek a létre-
hozásukra szolgáló csőből, és kisebb távolságot 
megtehetnek a levegőben is. 1905-ben fizikai No-
bel-díjat kapott a katódsugarakkal végzett mun-
kájáért.
 Bárány Róbert  -Róbert Bárány (Bécs 
1876 – Uppsala 1936): édesapja, Bárány Ignác 
Várpalotáról költözött Bécsbe, ahol fia születése 
után, 1877-ben lett osztrák állampolgár. Bárány 
Róbert a Bécsi Egyetemen végzett és ott is dolgo-
zott (1900). Amikor az első világháborúban, kato-
naorvosként orosz hadifogságba került, onnan 
mint frissen kitűntetett Nobel-díjas, a svéd kor-
mány közbenjárására szabadult. Svédországban 
telepedett le, ahol az Uppsalai Egyetemen orvosi 
és fiziológusi katedrát kapott. A család egyik ága 
ma is Magyarországon él. Az orvosi Nobel-díjat 
1914-ben kapta vesztibuláris készülék (azaz az 
egyensúlyszerv) élettanával és kórtanával kap-
csolatos munkáiért. Stockholmban van eltemet-
ve.
 Szent-Györgyi Albert  (Budapest, 1893.-
Woods Hole, 1986.) Budapesten 1917-ben orvos-
doktori diplomát szerzett. Ezután hollandiai, 
németországi, angliai és amerikai egyetemeken 
dolgozott. 1928-ban hívta meg Klebersberg Kunó 
kultuszminiszter a szegedi egyetemre. Itt folytat-
ta korábban megkezdett kutásait a biológiai oxi-
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Számos akadémia tagja lett, így a Magyar 
Tudományos Akadémiának is tagja volt. Az 
Eötvös Társulat tiszteletbeli tagja lett 1977-ben. 
1976 óta többször látogatott Magyarországra. 
Princetonban van eltemetve.
A Magyar Tudományos Akadémia 1999-ben Wi-
gner-díjat alapított a nukleáris energetika és fi-
zika terén elért maradandó eredmények elisme-
résére.
 Gábor Dénes -Dennis Gabor  (Budapest, 
1900. - London, 1979.): magyar származású 
angol elektromérnök, egyetemi tanulmányait a 
Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte, majd Ber-
linben szerzett diplomát. 1933-ig a Siemensnél 
dolgozott, utána 1933-1948-ig a British-Thom-
son Houston cégnél volt kutatómérnök. 1949-től 
nyugalomba vonulásáig a londoni Imperial Col-
lege professzora volt. Az 1971. évi fizikai Nobel-
díjat a holográfia módszerének felfedezéséért és 
fejlesztéséért kapta. Londonban van eltemetve. 
Tiszteletére évente Budapesten nemzetközi és 
magyar Gábor Dénes-díjat osztanak ki.
 Polányi János - John Polanyi  (Berlin, 
1929.): szülei a Budapesten született Polányi Mi-
hály és Kemény Magda voltak. Egyetemi tanul-
mányait Manchesterben végezte, ezt követően 
angliai, amerikai és kanadai egyetemeken dol-
gozott. 1962. óta a Torontói Egyetem profesz-
szora. Az 1986. évi kémiai Nobel-díjat -D.R. Her-
schbach-hal és Yuan T. Lee-vel megosztva- az 
elemi kémiai folyamatok dinamikájával kapcso-
latos felfedezéseiért nyerte el.

legnagyobb büszkeség, hogy kis nemzetünkből 
olyan kiváló személyiségek tűntek ki, akiknek 
köszönhetően elméinket ott találhatjuk minden-
ütt a világ természettudományi fejlődésében, a tu-
dományok legmagasabb emelvényin. És bár egy 
kissé kényelmetlen az a tény, hogy a magyar tu-
dósok zöme hazájából elvándorolva értékesítette 
világra szóló eredményeit, mégis ezek nemze-
tünk tagjai vagy azoknak leszármazottai.
 Nem egyszerű tehát annak a megítélése, 
hogy ki magyar, ki vallja magát magyarnak, illet-
ve magyar származásúnak, de mi közösségünk 
tagjainak tartunk olyanokat is, mint például Car-
leton D. Gajdusek vagy Milton Friedman, bár 
őket nem szokás a magyar származású Nobel-
díjasok közé sorolni, de saját nyilatkozásaikban  
szívesen hangoztatják magyar származásukat.
 A Nobel-díj történetében két olyan eset 
volt, amikor Magyarországból utaztak ki az áta-
dási ceremóniára: Szent-Györgyi Albert (orvosi – 
1937) és Kertész Imre (irodalmi – 2003). Szent-
Györgyi először Szegedre vitte az érmét, majd a 
II. Világháború kezdetén a Magyar Nemzeti Mú-
zeum megvásárolta tőle (a kapott összeget az ak-
kor kitört finn - orosz háború finnországi szenve-
dőinek ajánlotta fel), a plakett a mai napig ott lát-
ható. A többi magyar díjazott nem itthonról uta-
zott a ceremóniára. Összességében, a magyar- 
vagy magyar származású Nobel-díjasok a követ-
kezők:
 Lénárd Fülöp - Philipp Eduard Anton Le-
nard (Pozsony, 1862. - Messelhausen, 1947.),
osztrák származású családból született Pozsony-
ban. Itt járt a magyar nyelvű Királyi Magyar Gim-
náziumba. Egyetemi tanulmányait Budapesten, 

 Alfred Nobel (1833 – 1896) svéd kémi-
kus, többek közt a dinamit feltalálója, az 1895-
ben írt végrendeletében úgy rendelkezett, hogy 
vagyonának kamataiból évente részesedjenek a 
fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, vala-
mint az irodalomban a legjobban kitűnő szemé-
lyek, ezeken felül pedig az a személy is, aki a bé-
kéért tett erőfeszítéseivel a díjat kiérdemli. Ez 
pedig, 1968-ban kiegészült a Közgazdasági 
Alfred Nobel-emlékdíjjal. A Nobel-díj szellemi 
értéke, nemzetközi elismerése, társadalmi meg-
becsülése felülmúlhatatlan, de anyagi értéke is 
jelenleg körülbelül 115 ezer eurót jelent. A díj el-
nyerésére konkrét teljesítmény szükséges, amit 
minden esetben odaítélésének indoklásában le is 
írnak. A díjat csak élő személy kaphatja meg, te-
hát az a személy, aki minden feltételt teljesített 
volna, de odaítélése előtt meghalt, nem kaphatja 
meg. A Nobel-békedíj az egyetlen, amit nem ter-
mészetes személy is megkaphat, a tudomány és 
az irodalom díjazottjai csak magánszemélyek le-
hetnek.
 A Nobel-díjra jelölés évente a szakmai 
szervezetek vezetői, akadémikusok, tudósok fel-
kérése alapján történik. Ezekről tökéletes titok-
tartási kötelezettséget kell vállaljanak, nem csak a 
jelölt személyiségét illetően, hanem saját szemé-
lyük felkéréséről is erre a megbízásra, csak 50 év 
után szabad ezeket nyilvánosságra hozni.
 Ilyen körülmények és szigorú szabályo-
zások után érthető, ha egy-egy nemzetből Nobel-
díjban részesülő személy miért nyeri el a legna-
gyobb nemzetközi elismerést, és ez nemzete 
számára is a legnagyobb büszkeség.
 Bennünket, magyarokat is méltán ér ez a 
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dációs folyamatok mechanizmusával és az általa 
felfedezett C-vitaminnal kapcsolatban (szegedi 
paprika). A biológiai és orvostudományi Nobel-
díjat 1937-ben kapta meg a biológiai égésfolya-
matok, különösképpen a C-vitamin és a fumár-
savkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért.
Zsigmondy Richárd - Richard Zsigmondy  (Bécs, 
1865. - Göttingen, 1929.): szülei mindketten ma-
gyarok voltak, családfájuk Magyarországon 
1630-ig vezethető vissza. A szülők Bécsben tele-
pedtek le, fiúk ott született és tanult. Németül és 
magyarul egyaránt beszélt. Szerves kémiából 
szerzett doktorátust Erlangenben, majd Grazban 
habilitált szilikonkémiából (1899). Göttingenben 
lett professzor. Ő alkotta meg H. Siedentopffal 
közösen az ultramikrosz-kópot. A kémiai Nobel-
díjat 1925-ban kapta, Göttingenben van eltemet-
ve. A holdon egy krátert neveztek el róla. A család 
egyik ága Magyarországon él.
 Hevesy György - George de Hevesy  (Bu-
dapest, 1885. - Freiburg, 1966.) a piarista gimná-
ziumba járt, egyetemi tanulmányait a Budapesti 
Tudományegyetemen kezdte, majd Berlinben 
folytatta, végül Freiburgban doktorált. A Buda-
pesti Tudományegyetem fizika professzora lett, 
de amikor megfosztották egyetemi katedrájától, 
Niels Bohr meghívására Koppenhágába költö-
zött. Itt fedezte fel 1922-ben D. Costerrel a hafni-
umot (a 72. rendszámú elem). 1926-1935 között a 
Freiburgi Egyetem professzora, 1935-től Dániá-
ban, 1943-tól Svédországban, majd az NSZK-
ban élt. Bevezette a radioaktív izotópok alkalma-
zását először az analitikában, majd a biológiai 
vizsgálatokban. Rutherforddal majd Bohr-al dol-
gozott együtt. Magyarként kémiai Nobel-díjat 
kapott 1943-ban a radioaktív izotópok indikátor-

ként való alkalmazásáért. 1946-ban lett svéd ál-
lampolgár. 15 akadémia tagja volt. A rákkutatás 
és más orvosi területen is jelentős eredményeket 
ért el.
 Békésy György -Georg von Békésy   (Bu-
dapest, 1899. - Honolulu, 1972.): középiskolai és 
egyetemi tanulmányait - mint diplomata fia- több 
országban végezte. Budapesten doktorált fiziká-
ból. A hallással kapcsolatos alapvető fontosságú 
különlegesen fontos kisérleteit, a Budapesti Posta 
Kísérleti Állomáson végezte, az általa kifejlesz-
tett módszerekkel. 1939-ben megkapta a Kísér-
leti Természettani Tanszék vezetését, de előző 
munkahelyén is tovább dolgozott. 1946-ban kül-
földre távozott, először Stockholmba, majd a 
Harward Egyetemre. Élete utoló szakaszában a 
Hawaii Egyetemen dolgozott, ott is halt meg. Az 
élettani (orvosi) Nobel-díjat 1961-ben kapta meg, 
a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai me-
chanizmusának felfedezéséért.
 Wigner Jenő - Eugene P. Wiegner  (Buda-
pest, 1902. - Princeton, 1995.): a Fasori Evangé-
likus Gimnáziumban tett érettségi után a Buda-
pesti Műszaki Egyetemre járt vegyészmérnöki 
karra. Utána a berlini Technische Hochschulen 
folytatta vegyészmérnöki tanulmányait. Itt dok-
torált 1925-ben. Rövid időre hazatért Budapestre, 
ahol bőrgyári vegyészmérnökként dolgozott. Ez-
után németországi egyetemeken, 1930-tól pedig 
a Princetoni Egyetem professzoraként működött. 
Ő volt a "világ első reaktor-mérnöke". A Nobel-
díjat 1963-ban -Maria Goeppert Mayerrel és 
J.H.D. Jensennel megosztva- kapta meg az atom-
magok és az elemi részek elmélete terén, különö-
sen pedig az alapvető szimmetriaelvek felfede-
zésével és alkalmazásával elért eredményeiért. 

folytatás a következő oldalon



- kisbusszal biztosítják. 
3.) A Gázipari Iskolaközpontban működő magyar 
szakközépiskolai osztályok profilával nem min-
denki elégedett. Emiatt több szülő dönt úgy, hogy 
gyereke tanulmányait más városban vagy a helyi 
román tannyelvű középiskolákban folytatja. 
4.) Az iskola jóval a törvény által az önálló jogi 
személyiséghez előírt 300 fős létszám alatt mű-
ködik, így önállóságának megőrzése állandóan 
tanfelügyelőségi engedélyhez kötött.
 E oktatási helyzetet bemutattuk a tanács-
kozás résztvevőinek és ebből kiindulva a szülők, 
pedagógusok és R.M.D.SZ. képviselői hozzá-
szólásaiból a következő oktatási jövőképet kör-
vonalaztuk:
1.) A délutáni, napközis program fejlesztése az ál-
talános iskolában tanuló gyerekek számára. 
2.) A nagyon gazdag iskolánkívüli tevékenységek 
és iskolai eredményeik népszerűsítése a médiá-
ban és az iskola web oldalán, esetleg szórólapok-
kal.
3.) A kiskorú (1- 3 éves) gyerekek szüleinek von-
zása a közösségbe: szülői bál és kismama-klub 
szervezése.
4.) A távolabbi negyedekben lakó medgyesi gye-
rekek szállítása (külön buszjárat vagy a Pro Scho-
la Alapítvány közremükődésével)
5.) A Nemzeti Gáz Iskolában a középiskolai osz-
tályok profilját a szülők és végzős diákok kéré-
sére megváltoztatni.

 Kiemelkedett a magyar oktatás fennmara-
dásának a jelentősége a közösségünk életében: 
 Nem igaz az, hogy aki románul tanul, job-
ban boldogul az iskolában és később az életben. 
Ellenkezőleg: tudományosan is igazolták, hogy a 
második nyelven nehezebb az előrehaladás az is-

egészítésének.
 Ezeken a tényleges és komoly Nobel-dí-
jon vagy alternatív Nobel-díjon kívül még létez-
nek más, komolytalan, bolondos díjazások is, 
amit a „díjazottak” a legtöbb esetben át is vesz-
nek. Ilyen az „Ig Nobel-díj” (Ig = ignoble, mél-
tatlan), amit a tudományos élet azon személyei-
nek ítélik, akik értelmetlen, megismételhetetlen, 
vagy érdemtelen kutatásokat végeztek, vagy akik 
bolondos kutatás résztvevői (például: A sör, a tej-
föl és a fokhagyma hatása az orvosi piócák étgyá-
ra című kutatás, vagy éppen egy Kansas államban 
működő bizottság, amely a helyi tantervből 
tudatosan törölte az evolucionista tananyag-részt, 
de hontársaink közt is van, aki ezt megkapta).
 A Nobel-díj magyar részeseinek elisme-
réseként tudományos - vagy kulturális intézmé-
nyeket neveztek el, emlékműveket állítottak ne-
kik vagy műveiknek: az ún. Tudósok fala a West-
End City Center melletti sétányon, az ELTE Ter-
mészettudományi Karának aulájában, az egri 
Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola 
és Kollégium udvarán, a magyar származású 
Nobel-díjasok emlékparkjában. 
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kolában. A magyar nyelven való tanulásnak pedig 
javultak a lehetőségei, lényegesen megnőttek az 
esélyei: folyamatosan bővül a szakoktatás és a 
magyar egyetemi hálózat. Abból pedig senkinek 
nincs hátránya, ha tanulmányait végig anyanyel-
vén folytatja.
 Nem igaz, hogy a magyar nyelv jelenti a 
terhet, egy tantárggyal többet az iskolában, meg-
növelve a heti órák számát, a vizsgák számát. 
Gyermekeink számára ez az a tantárgy, amellyel 
megalapozzák anyanyelvi műveltségüket, min-
den egyéb iskolai tanulásnak az alapja. A ma-
gyarok számára a román nyelv és irodalom jelenti 
a többletet, ezt azonban jó lehetőségnek kell 
tekinteni, és vállalnia kell minden Romániában 
élő magyar gyermeknek, éppen azért, hogy több 
lehessen, hogy semmi ne jelentsen számára aka-
dályt.
 Mi tehát a nyeresége annak, ha gyermeke 
magyar nyelven tanul?
 Teljes értékű ember lehet, megmarad a 
magyar nyelvben és a mi kultúránkban, magyar-
ságában. Tökéletesen megtanulhat románul és 
más idegen nyelveken is. Szakmákat tanulhat, 
egyetemen tanulhat.
 A magyar nyelvet szeretni lehet. A ma-
gyar nyelvet szeretni kell!
 Mi történik, ha a román nyelvű tanulást 
választja?
 Akkor is teljes értékű ember lehet, de szá-
molni kell azzal, hogy eltávolodik a magyar 
nyelvtől, ő vagy gyermekei már könnyebben cse-
rélik fel magyar nyelvüket, vallásukat, nemzeti-
ségüket a többségire, a románra.
 A másik fontos terület, maga az iskolai 
közeg és a minőségi oktatás. Igenis, ki kell mon-
danunk, jobbnak kell lennünk, mint a román isko-
lák. Részt kell vennünk felkészített diákjainkkal a 
versengésben, a vetélkedőkön, a megmérette-
téseken. Be kell bizonyítanunk önmagunknak is, 
a szülőknek és a tanulóknak is, hogy jobbak va-
gyunk, vagy legalább fel tudjuk venni a versenyt 
a szintén jó nevű román vagy német iskolával. És 
a szülőnek látnia kell, meg kell tapasztalnia, hogy 
nemcsak foglalkozik, hanem szereti is gyermekét 
a pedagógus. Ehhez meg  kell teremtenünk a har-
móniát, a szeretetteljes klímát.

vegyértékű szenet ő hozta létre és tartósítani 
tudta. 1994-ben kapott Nobel-díjat a karbo-
kationok kémiájához való hozzájárulásért.
  Harsányi János (Budapest, 1920. V. 29.):  
a Fasori Gimnáziumban érettségizett, gyógysze-
részi oklevelet a Budapesti Tudományegyetemen 
szerzett 1942-ben. 1947-ben filozófiai doktorá-
tust nyert. 1950-ben Ausztráliába ment, a Sidneyi 
Egyetemen közgazdászként végzett. Különbözô 
amerikai és ausztráliai egyetemeken, 1961-tôl 
nyugdíjazásáig a Berkeleyi Egyetemen dolgo-
zott. Az 1994. évi közgazdasági Nobel-díjat "a 
nem-kooperativ játékok elméletében az egyen-
súly elemzés terén végzett úttörő munkásságá-
ért", John Nashsel és Reinhard Seltennel meg-
osztva kapta.
 A fentebb felsorolt Nobel-díjon és az 
abban részesített magyar személyeken kívül 
létezik még egy alternatív Nobel-díj is. Erre azért 
volt szükség, mert Alfred Nobel végrendeletében 
elhanyagoltak néhány olyan szakterületet, ahol 
utólag kiderült, hogy ezek is fontosak. Ilyenek 
például a matematikai, vagy éppen a képzőművé-
szeti tér, de a helyes életmód tere is. És bár a díjat 
osztó alapítvány maga sosem használta az „alter-
natív Nobel-díj” kifejezést, mégis ezt tartják a 
svéd kémikus alapította díj legautentikusabb ki-

 Wiesel Eliézer - Elie Wiesel (Márama-
rossziget, 1928.): erdély-i származású amerikai 
zsidó tudós. Középiskolai tanulmányait ugyan 
magánúton végezte, de Debrecenben érettségi-
zett. Családjából egyedül élte túl a buchenwaldi 
haláltábort. 1945 után Párizsban telepedett le, 
1956 óta New York-ban él. A Bostoni Egyetem 
professzora. Jiddis, francia és angol nyelven ír. A 
"holocaust" szó bevezetése az irodalomban ő tőle 
származik. Munkásságáért béke Nobel-díjat ka-
pott 1986-ban. Romániába és Magyarországra is 
ellátogat.
 Oláh György - George Andrew Olah  (Bu-
dapest, 1927.): a Budapesti Piarista Gimnázium-
ban érettségizett, a Budapesti Műszaki Egyete-
men szerzett vegyészmérnöki diplomát. Itt dok-
torált 1949-ben és lett professzor. Kutatói pályá-
ját Zemplén Géza munkatársaként kezdte el. 
1956-ban először Angliába, Kanadába, majd az 
Egyesült Államokba ment, ahol több egyetemen 
mint vegyészprofeszszor dolgozott. 1970-ben 
amerikai állampolgár lett. Az ő munkái döntötték 
meg a szén négyvegyértékűségének dogmáját, és 
új utakat nyitottak a szénhidrogének előállítá-
sára. Az ólommentes benzinhez szükséges öt- Szatmári Ferenc

A medgyesi magyar oktatás
 A medgyesi magyar oktatás baráti köre 
megszervezte 2014. január 30- án az első tanács-
kozását.  A tanácskozás témája: a medgyesi ma-
gyar oktatás jelene és jövője.
 Mi is tulajdonképpen a medgyesi magyar 
oktatás baráti köre? Minden olyan magyar ember, 
akinek fontos a magyar oktatás fejlődése váro-
sunkban- legyen az pedagógus, lelkész, orvos, 
mérnök vagy munkás.
 Medgyesen 13 óvodába, 10 általános is-
kolába és 5 középiskolába szerveződik a köz-
oktatás, emellett a nagyszebeni Lucian Blaga 
Egyetem kihelyezett főiskolai kart működtet a 
városban. A magyar oktatás 3 óvodai csoport 
(ezek két óvoda keretében működnek) és az önál-
ló, magyar tannyelvű, a Báthory István Általános 
Iskola keretében működik, emellett a Gázipari Is-
kolaközpontban van egy magyar tannyelvű, 
műszaki profilú szak, ahol jelenleg két osztály-
ban (XI–XII.) összesen 16 diák tanul.
 A három magyar óvodai csoport közül 
egy normál (rövid) programú, kettő pedig nap-
közis (hosszabbított programmal működő). A há-
rom csoportban összesen 54 gyerek jár. 
 A jó állapotú, új épületben működő, 
ugyanakkor alacsony diáklétszáma miatt folya-
matosan kiegészítő finanszírozásra szoruló ma-
gyar általános iskola összesen 115 gyerekkel mű-
ködik, évfolyamonként egy-egy osztállyal. Az 
elemi tagozaton 15 előkészítős, 12 elsős, 10 má-
sodikos, 8 harmadikos és 10 negyedikes gyerek 
tanul, a felső tagozaton pedig 13 ötödikes, 17 ha-
todikos, 8 hetedikes és 19 nyolcadikos. Az isko-
lában 19 szakképzett pedagógus oktat.
 A medgyesi magyar oktatásnak jelen pil-
lanatban négy nagyobb problémával kell szembe-
néznie: 
1.) A városban élő, jó magyar nyelvállapotú gye-
rekeknek csak kb. a fele választja a magyar isko-
lát, a többiek német és román tannyelvű iskolát 
választanak. 
2.) A Báthoryban tanuló gyerekek közel negyede 
(24 gyerek) nem medgyesi, hanem a város kör-
nyéki, magyar lakossággal is rendelkező telepü-
lésekről ingázik. (Mihályfalváról 5 fő, Kiskapus-
ról 6 fő, Erzsébetvárosról 8 fő, Küküllőalmásról 2 
fő, Somogyomról 3 fő). Az ingázást három – 
jelentős részben pályázati forrásokkal fenntartott 
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már októbertől babusgatták, pólyázgatta az előa-
dás ötletét és lépésről lépésre, elemről elemre 
sikerült is betanítani  közel 40 gyermeknek és 25 
felnőttnek. Ez nem kis munkát jelent hisz, egy 
ilyen kis közösségben a heti 2 óra próba nem elég, 
összevetve egy profi napi 8 órás próbáival ... de 
szerencsére lelkesedésből volt elég, igaz a ritmus- 
érzék hiánya néha okozott áthidalható akadá-
lyokat, mégis sikerült egy dinamikus, „majdnem” 
hibátlan műsort előadni.

Előadásunk célja az volt, hogy ne rejtsük 
véka alá a Gyöngyvirág néptánccsoport létét, mu-
tassuk meg fejlődésünket a néptánctudományban 
ápolva a hagyományokat. A szülőknek is nagy 
bátorítást jelentett a gyermekek jelenléte a szín-
padon, hisz ők jelentik az alapot a jövő nemzedék 
néptánc őrzőinek.

A hab a tortán, a hagyományőrző jeleggel 
bemutatott, özvegyet boldogító, farsangot bú-
csúztató Farsang Ilyés elhamvasztása volt, ami 
nem kis meglepetést okozott a nézőknek. De eb-
ben az esetben a temetés borújára a derű kereke- 

„Ti őrök- népünk értelmiségi rétege, tanárok, mű-
vészek, alkotók, orvosok, emberfaragók, presbi-
terek, diakónusok, nevelők, hivek-, legyetek ébe-
rek. Vigyázzatok, mert  a városlakók, a közösség 
épsége, megmaradása a ti éberségetektől, figye-
lésetektől, a ti hűségetektől függ!
 3.) A templomtorony a harang hajléka is egyben. 
A harangoknak az a rendeltetésük, hogy kondul-
janak és hívogassák népünket közösségre, hívo-
gassanak mindenkit Hozzá, emlékeztetve min-
denkit a legfontosabbra- az ember arra született, 
hogy az egyedül örök Istennek adjon dicsőséget. 
Ez a gondolat ihlette meg képzőművészünket, 
amikor átgondolta református eleink szép és ma-
gasztos tettét, akik  Medgyesen  1885-1888 kö-
zött kalákával építettek tornyot bástyára épült 
templomunknak.

 Az elkészült  „Templomtorony” tehát jel a 
Mának, jel a Mában élő embernek, hívogatás az 
Isten útjára, azért, hogy senki ne csüggedjen 
küzdelmeiben.

 Jakab Árpád képzőművész „Templomto-
rony”c. alkotása, az áldozatos önköltség és  sok-
oldalú tehetség pillérén nyugszik, a mi magyar 
közösségünknek szánt ajándék, aminek mind-
nyájan örvendünk. Sokadik ajándékát megkö-
szönve neki, mindig Istenre is gondoljunk, mond-
ván, hogy jó az Istem, aki naponta megújítja ke-
gyelmét rajtunk. Köszönjük, művész úr az Ön 
végtelen fáradozását és szeretetét, amivel minket 
folyamatosan gazdagít. Művészi sokoldalúságá-
nak, ami ma újból megnyilatkozott körünkben, 
nagyon örvendünk!

 Végül, a Művész Úrnak és Családjának, 
mindenekelőtt jó egészséget kívánok. Az Erő, az 
Áldás legyen további gondolatain, érzésein, mun-
káin!

                         

ges marad azokhoz, akik hűek Őhozzá. A vívó-
dások, belső harcok, kételyek legyőzése kötelező 
volt, amit azért kell méltatnunk az ő esetében, 
mivel Jakab Árpád az álmát úgy valósította meg, 
hogy közben folyamatosan úrrá kellett lennie 
önmaga nehézségein. Mindez azért, hogy  művé-
szi látása Isten előtt neki tetsző módon, színben, 
formában, hangban, ezek összhangjában egy 2 és 
félméter magas fakészítmény mintájában érvé-
nyesüljön.

 Mint a közösséget, templomot támogató 
lelkes képzőművész, Jakab Árpád jelenlegi mun-
kája is, néhány a templomtoronnyal kapcsolatos 
erkölcsi, hitbeli üzenetet fogalmaz meg.
 1.) A torony az az épületrész, amely alapterületé-
hez képest magasabb. A torony mindig egyenesen 
áll!
       Az első üzenet : amiként a torony a magasba 
emelkedik, igyekezzünk mi is a magasabb szel-
lemi-lelki szinteken működni. Így kerülünk Is-
tenhez is közelebb. Így tanulunk meg egyenesen 
állni!
 2.) Minden torony-így a templomtorony is,-
őrtorony egyben, a biztonságot szolgálja. Olyan 
hely, ahonnan az őr messze ellát és tudtul adja a 
városlakóknak a közeledő veszélyt.
A második üzenet -az őrökről és az őröknek szól:

 

Jakab Árpád medgyesi képzőművészünk 
neve jól ismert Medgyes magyarsága körében. 
Van aki több évtizede ismeri őt és munkáit, én 
azok közé tartozom, aki néhány éve kerültem vele 
kapcsolatba.

Az utóbbi évek gyönyörű festménykiállítá-
sai és tárlatai után, amelyekben, mint kezdemé-
nyező és gyakorlati kivitelezője egyszerre volt 
jelen, Jakab Árpád képzőművész ma egy újszerű 
alkotással lepi meg közösségünket: egy  belső ve-
zéreltetésű elektronikus templomtorony szerke-
zettel, amit a Medgyesi Református Templom hű 
másaként készített.

 A templomtorony építésének a gondolatát a 
képzőművész több hónapja, szinte a 2013-as év 
egészében érlelte magában. Az ő álma arról szólt, 
hogy legyen a helyi református közösségnek egy 
belső használatra szánt templomtornya, ami a je-
les alkalmak idején támpontul, kiindulópontul 
szolgálhat a közösségnek. A születendő kép idő-
vel aztán bővült a képzőművész szemléletében. 
Mondotta, hogy jó volna a gondos igényességgel 
megfestett toronyba egy ingás órát is beépíteni, 
ami, ha bonyolult rendszert feltételez is, de meg-
adja a lehetőséget, hogy a torony minden órában 
45 másodpercig a templom hangján harangoz-
zon.

 Jakab Árpád művész a munkának nagy len-
dülettel fogott neki, szószerint éjjel- nappal töp-
rengett, mért, számított, mérnöki pontossággal 
jegyzett, figyelt, mindent elő akart készíteni szép 
terve megvalósításához. Gyakorlatilag a 2013-as 
esztendő így telt el, kitartó munkával és kitartó 
imádsággal. Néha azért volt nehéz, mert egész-
ségi állapota gyengülni kezdett. Közben egyéb 
munkái is megszülettek, például a Szeben megyei 
Református Templomok c. festménysorozat, ami 
egyedi sorozat Erdélyben. Isten azt bizonyította 
be az ő 2013-as évi előmenetelével, hogy Ő hűsé-
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Kerge farsang
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"A farsang az európai és a magyar népha-
gyományban a karácsony és a húsvét közötti időt, 
vagyis vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó idő-
szakot nevezi meg.
     Farsang szavunk bajor-osztrák jövevényszó és 
eredetileg a húsvéti nagyböjtöt megelőző éjsza-
kát jelölte, vagyis a húshagyó kedd estéjét, de ké-
sőbb jelentése kiterjedt az egész ünnepi periódus-
ra. E német szó a Faste-böjt és (Aus)schank-ki-
mérés elemekből épült fel, tehát eredetileg a böjt 
(előtt)i italok kimérését jelentette.
      A farsangi hagyományok, szokások egyik 
rétege a középkortól kezdődően nyugatról terjedt 
el a magyar nép körében. Erre utal a farsang mel-
lett az olasz eredetű maskara, maszkura és karne-
vál szavunk is. A karnevál, vagyis az “ég veled 
hús”, szó a magyar nyelvben csak későn, a 18–19. 
században kezdett elterjedni és nem időszakot, 
hanem elsősorban olyan ünnepséget jelölt, 
amelynek fő jellemzője a jelmezes felvonulás és 
az álarcosbál. Az újlatin nyelvekben már ezt a 
“carneval” szót használják a farsang megjelölé-
sére.
       Az ünnepkör abban is különbözött az esz-

tendő kalendáriumi rendjében lévő többi 
ünneptől, hogy a farsangon végig, de különösen 
az utolsó napjaiban fellazultak, fellazulhattak a 
falusi és városi kisközösségek merev, szigorú er-
kölcsi és kommunikációs szabályai, vagy éppen-
séggel a visszájukra fordultak, egy „Felfordult vi-
lág” jött létre, a játék és a szabadság világa.
      A fonók és egyéb társas összejövetelek, a 
lakodalmak, a farsangi népi színjátékok keretéül, 
színpadaként is szolgáltak. A farsang elteltével a 
fonókat is befejezték. Kezdődött a tavaszi mezei 
munkák időszaka, az egyházi év rendjében pedig 
a húsvéti böjti idő " - írja Barabás László okle-
veles magyar nyelv- és irodalom szakos tanár 
doktori értekezésében.
       A medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoport-
nak is sikerült február 22-én "Felfordítani a vilá-
got", a medgyesi Traube terem színpadán a kükül-
lőmenti gyorscsárdásból, szegényesből, szagga-
tott verbunkból, válaszúti lassú magyar legényes 
és verbunkból, felcsíki gyermektáncokból, mező-
ségi és széki rocknéptáncokból álló előadásuk-
kal.
        Lukács Gyöngyi és Levente néptáncoktatók 
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