
Elfogadta a megbízást, mert úgy vélte, hogy újat hozhat, és valamivel ki tudja egészíteni 
mindazt, amit eddig szervezetünk megvalósított. Úgy véli, hogy a helyi tanácsban a város polgárainak 
érdekei  érvényesítésében különös gondot fordíthat a helyi magyarság és annak különböző 
szervezetei valamint egyházaink specifikus érdekeinek képviseletére, azért hogy megmaradjunk, 
láthatók legyünk, és itthon érezzük magunkat szülővárosunkban. 

Nem utolsó sorban nőként megpróbál majd olyan szempontokat is érvényesíteni a közjó 
érdekében, amiket talán másképp lát a férfitársadalom. 

“Az Önök szavazata, mellyel 2012-ben bizalmat szavaztak az RMDSZ listájára, lekötelez. 
Remélem hogy munkásságommal a város fellendülését szolgálhatom és tiszteletet vívhatok ki a 
közösségünk számára” - mondta megkérdezésünkre az újonnan létrejött RMDSZ Női szervezetének 
medgyesi elnöke és egyben az RMDSZ Női szervezetének Szeben megyei alelnöke, Bordi Magdolna.

Végül, a magam nevében,  meg szeretném köszönni mindazoknak a medgyesi magyaroknak, 
akik szívükön viselik városunk és közösségünk sorsát, s akik   szavazatukkal elősegítették a medgyesi 
magyarság megfelelő képviseletét a városi tanácsban.
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Amint  a múlt számunkban értesültek olva-
sóink, Orosz Csaba, az RMDSZ medgyesi szerve-
zetének elnöke megnyerte a medgyesi Polgármes-
teri Hivatal által kihirdetett versenyvizsgát, a 
városmenedzseri funkció betöltésére. Ezt követően, 
az összeférhetetlenségi törvény értelmében, le kel-
lett mondania városi tanácsosi tisztségéről, s a vá-
lasztási törvény előírásainak megfelelően helyét  az 
RMDSZ listáján soron következő jelölt, Bordi Mag-
dolna veszi át. A felkérésnek eleget téve Bordi Mag-
dolna, aki már hosszú évek óta fontos szerepet tölt 
be a szervezeten belül, vállalta a megbízást.

Röviden bemutatnám szövetségünk új képvi-
selőjét a tanácsban, aki a december 19-i helyi tanács 
ülésén átveszi Orosz Csabától a stafétát, egy fontos 
szerepet töltvén be nemcsak közösségünk érdeke-
inek képviselésében, hanem a város jövőjének alakí-
tásában is.

Bordi Magdolna tervezőként dolgozik és 
hosszú évek óta már az RMDSZ Szeben megyei 
szervezetén belül tevékenykedik. A 2012-es helyha-
tósági választások alkalmával a medgyesi RMDSZ 
választási listáján szerepelt negyedikként. Együtt 
indult egy 21 tagú csapat, melyből a medgyesi vá-
lasztópolgárok bizalmi szavazata alapján két képvi-
selőnk kapott helyet a városi tanácsban. 



zódik. Szórványlétünk meghatározója a gyen-
gülő, széthulló közösség. Ez ellen tudunk mi, nők 
rentgeteget tenni, hiszen, lássuk be, a társadalom, 
a család kovásza mi vagyunk.
 Olyan tevékenységeket szervezhetünk, 
most már támogatásra is igényt tartva, ami ben-
nünket érdekel, érint. Besegíthetünk a közössé-
günk már meglévő tevékenységeibe, sőt, talán 
híd is lehetnénk a többi magyar szervezet között 
(EMKE, egyházak női szervezetei,vstb.) között, 
nem versengve velük, de kiegészítve őket.
 Az alakuló ülésen jó ötletek születtek. Sz-
eretnénk konkrét tevékenységeket szervezni, ami 
a közösségünk nőtagjainak igényeire épüljenek. 
Éppen ezért az elkövetkező időszakban igényfel-
mérést fogunk végezni, és ennek alapján építe-
nénk fel a jövő évi tevékenységünket. 
 A Nőszövetség működési szabályzata le-
hetővé teszi a rendes tagok (akik RMDSZ tagok), 
valamint társult tagok (nem RMDSZ tagok) fel-
vételét is. Azok a nők, akik nem tagjai az 
RMDSZ-nek, de szeretnénenk részt vállalni a 
Nőszövetség munkájából, tevékenységeiből, tár-
sult tagokként megtehetik. 
 Szeretettel várunk minden Medgyes és 
környékbeli magyar nőt. 
 

Információkat a Millenium-házban 
kaphatnak, hétfőtől-péntekig.

sági Hatóság az „Ifjúsági szervetek gáláján” 
2013. december 13-án kitüntette a Medgyesi 
MADISZ-t „A legjobb rendezvény” kategóriá-
ban, melyen a „Kisebbségek Európája” című pro-
jektjével vett részt.

 Az est  meglepetése a medgyesi Gyöngy-
virág Néptánccsoport karácsonyi kántálása volt.

Mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk sok szeretettel!

vezetet létrehozni ezért. 
 Mi is átgondoltuk ezt, és arra a meggyő-
ződésre jutottunk hogy,  a női szervezet egy olyan 
fontos keretet ad hozzá a Szövetséghez, olyan 
szemléletet hoz a Szövetségbe, ami ma csorbulni 
látszik: a kompromisszumkészséget. Mert szá-
mos érdekkülönbség dacára együtt kell tartani a 
közösséget, hiszen külön-külön sem egyéni, sem 
közös céljainkat nem tudjuk megvalósítani. Ez a 
Nőszervezet nem egy politikai párt, hanem egy 
érdekvédelmi szövetség nőszervezete. Mert az 
RMDSZ érdekvédelmi szövetség, melynek alap-
szabályzata lehetővé teszi, hogy a szűken vett 
politikai munka mellett - ami elengedhetetlen 
ahhoz, hogy képviseltethessük magunkat a dön-
téshozó fórumokon - erőteljesen foglalkozzék a 
társadalomszervezéssel, az önálló közösségi élet 
megteremtésével. És vannak olyan tevékenységi 
területek (a szociális kérdésektől, a kimondottan 
nőket érintő kérdésekig), amelyek nincsenek le-
fedve, de meghatározzák a romániai magyarok 
mindennapjait, és az RMDSZ-nek ezeknek a kér-
déseknek a megoldásában is részt kell vennie. 
Ebben pedig fontos szerepet vállalhat a Nőszer-
vezet. 
 Végül, de nem utolsó sorban, ezáltal a nők 
láthatóbbakká válnak a szervezet életében, mun-
kájuk elismertséget nyer, és ezzel remélhetőleg 
több nőt be lehetne vonni a tevékenységekbe, vé-
leménnyilvánításukat is támogatva.
 Helyi értelemben a Nőszervezetnek min-
denképpen a közösségépítő szerepe hangsúlyo-

 Lehet hogy Önök közül már sokan tudo-
mást szereztek a központi sajtóból, hogy idén má-
jusban az RMDSZ Kongresszusán döntöttek az 
RMDSZ női szervezetének a megalakításáról. 
Központilag döntöttek, mert azt gondolták hogy a 
már meglévő helyi női kezdeményezéseket jó 
lenne egy csokorba fogni, és lehetőleg egy orszá-
gos hálózatot kialakítani. Kezdeményező bizott-
ságok alakultak, amelyek segítettek a megyei női 
szervezetek megalakulásában. Sorra alakultak a 
megyei női szervezetek, így az RMDSZ Szeben 
Megyei Nők Szervezete is. November végén a 
Medgyes és Környéke Nők Szervezetét is sikerült 
megalakítani. A környékbeli települések jellegze-
tességeit figyelembe véve, a megyei Nőszerve-
zet alelnöksége úgy döntött hogy egyelőre a helyi 
Nőszervezet megalakítása helyett körzeti Nő-
szervezet megalakításában lenne jó gondolkozni, 
hogy bevonhassuk a munkánkba a tenni akaró 
környékbeli települések nőit is, és tevékenysé-
günkkel az ők fejlődésüket is segítsük. Ha pedig 
idővel úgy látják, hogy életképes helyi Nőszer-
vezetet alakíthatnak, ebben is segíthetünk nekik. 
 A Körzeti Nőszervezet elnöksége a kö-
vetkező lett: elnök: Bordi Magdolna Medgyesről, 
alelnökök Márkos-Mátyás Zita Medgyesről, 
valamint Dózsa Csilla és Miklósi Székely Zsófia 
Erzsébetvárosról.
 Biztosan vannak olyanok akik megkérdő-
jelezik ezen Nőszervezet szükségességét mert-
hogy a nők eddig is mindenütt ott voltak és tevé-
kenykedtek, nem kell feltétlenül egy újabb szer-

Nagy-Küküllő2.

Megalakult az RMDSZ  Medgyes és 
Környéke körzeti Női Szervezete

Ülésezett az RMDSZ Szeben megyei 
Választmánya

 December 13-án tartotta meg az RMDSZ 
Szeben Megyei Szervezetének Választmánya év-
záró gyűlését. A gyűlés kötetlen formában zajlott, 
a hangsúly inkább az elért eredmények megbe-
szélése és kiértékelése, a folyamatban lévő pro-
jektek és tervek áttekintése, a jövő évi tennivalók 
megvitatása volt.

 Dr. Balázs Béla Attila, a megyei Szerve-
zet elnöke így vélekedett: „alappilléreink ugyan-
azok maradtak, mint most egy éve, tíz vagy akár 
24 éve: ,,Templom és Iskola,,. A szövetség ezután 
is prioritásként fogja kezelni anyanyelvű  iskola-
rendszerünket. Ugyanakkor nem szabad elfeled-

nünk azt, hogy egy Szövetség képviselői va-
gyunk, nem pedig egy politikai párté, így a 
politizálás mellé, amit felvállaltunk közösségünk 
érdekképviselete érdekében, kötelezőleg mindig 
mellé kell rendelnünk azt, ami meghatározza az 
RMDSZ-t, éspedig a közösségépítő szerepünket. 
Itt pedig fő célunk iskoláink és egyházaink tá-
mogatása, viszont nem szabad elhanyagolnunk a 
kulturális, hagyományőrző rendezvényeinket 
sem.  

 Az ifjúságot képviselő választmányi 
tagok évi tevékenységüket és elért eredményeiket 
egy oklevéllel támasztották alá. A Megyei Ifjú- Fazekas Attila

Bordi Magdolna



zésű projekt, amelyet idén harmadik alkalommal 
szervezhettünk meg. Szeben megye hét települé-
séről érkeztek jelentkezők (Medgyes, Nagysze-
ben, Erzsébetváros, Kiskapus, Mihályfalva, 
Nagyselyk, Szentágota) valamint az Összetarto-
zunk Székely-Szórvány közösségépítő progra-
mon keresztül Kovászna és Hargita megyéből is 
részt vettek fiatalok. A projekten belül megszer-
vezésre kerülő Úszótáborban minden résztvevő 
kikapcsolódhatott a hétköznapokból és a nyári 
vakáció egy hetét egy érdekes és dinamikus tár-
saságban tölthette. A tábor ideje alatt a fiatalok 
különböző kulturális, sport és szabadidős tevé-
kenységeken vehetnek részt. Mindezek mellett a 
tábor lehetőséget nyújt az úszni még nem tudó 
fiataloknak, hogy leküzdve félelmeiket megta-
nulhassák az alapokat, valamint akik már ezzel a 
képességgel rendelkeznek, a hét folyamán elsajá-
títhattak egyet az öt úszási stílus közül.

 2013. március 15-én sikeres előadással 
kedveskedtünk az 1848-49-es forradalom és sza-

önkormányzat szervezi immár hetedik alkalom-
mal.
 Az év folyamán ifjúsági szervezetünk be-
segített, részt vett a szervezésben a XI. Vándor-
csizma Néptáncfesztiválon, amelyre Medgyesen 
és Szeben megye különböző településein került 
sor. A néptánc fesztiválon 12 néptánccsoport és 
együttes lépett fel Szeben, Hunyad, Kovászna 
megyéből és Sopronból (HU).
 Szeben megye egyik legnagyobb és legát-
fogóbb rendezvénysorozatának a megszervezé-
sében is részt vállaltunk, a XV. Szeben Megyei 
Magyar Napokon. A rendezvénysorozat me-
gyénk 6 településén, 10 napot tartott és közel 30 
eseményre, kulturális és szabadidős programra 
került sor. A Magyar Napok alatt a fiatalok helyi 
szinten jégtörőkként meglepetést szerveztek a 
város lakóinak két helyszínen is, egy flashmob-
bal.
 A karácsonyi ünnepeket a fiatalok egy 
ökumenikus pásztorjátékkal ünneplik meg, me-
lyet karácsony szent estéjén adnak elő majd a 
medgyesi „Római Katolikus Szeplőtelen Fogan-
tatás” templomban, majd másnap Erzsébetváro-
son.
 Az évet az önkénteseinkkel közösen egy 
MADISZ Sítáborral zárjuk, mely által meg sze-
retnénk köszönni mindazoknak, akik besegítet-
tek, részt vettek a projektjeinken. 
 Ezúton is meg szeretnénk köszönni part-
nereinknek, támogatóinknak a segítséget, mely 
nélkül nem sikerült volna mindezeket megszer-
veznünk.

vezni a MADISZ Sporthétvégeket, ahol a fiata-
lokat az egészséges szabadidőeltöltésére késztet-
tük a sport által, ezeken a hétvégéken, foci-, ko-
sárlabda-, asztalitenisz-, méta bajnokságokat 
szerveztünk. 
 A heti és havi rendszerességgel megszer-
vezett eseményeknek fontos szerepe van a fiata-
lok non-formális nevelésében, oktatásában, ame-
lyek elsődleges célja az volt, hogy elszakítsuk a 
fiatalokat a számítógép világából, a házból és 
megmutassuk nekik, hogy szabadidejüket hasz-
nos, de ugyanakkor szórakoztató módon is tölt-
hetik, kilépve a mindennapok monotonságából.
 Az egyik legnagyobb projektünk a Nagy-
Küküllő havilap működtetése, megjelentetése és 
házhozszállítása volt. 2000 példányt nyomtatunk 
és juttatunk el a megye magyarságához havi rend-
szerességgel. Ami nagy munkát feltételez a cik-
kek, rovatok beszerzéséről, megírásától, ezek be-
tördelésén át, a javításán túlmenően, míg a nyom-
dába kerül, és még itt sem áll le a munka, hisz 
minden medgyesi magyar lakásra házhoz szállít-
juk, a környező településeken pedig a templo-
mokban vehetik el az érdeklődők, viszont vannak 
települések, ahol házhoz szállítják. Önkéntes és 
önzetlen munkával, idővel sikerült idén is megva-
lósítani és napvilágra hozni a Nagy-Küküllő 
különböző számait.
 Az év folyamán szervezetünk nagyobb 
projektekben is részt vett úgy, mint, főszervező, 
szervező, partner vagy támogató. 
 Legsikeresebb projektünkként elkönyvelt 
eseménysorozat a Kisebbségek Európája elneve-

 A Medgyesi MADISZ szerves része akar 
maradni a helyi, megyei és országos közösségek-
nek, 2013-ban is megállta a helyét, mint a megye 
legaktívabb civil szervezete. Az évet tervezéssel 
kezdtük, célokat tűztünk ki magunk elé. Eltervez-
tük, hogy folytatni fogunk minden olyan projek-
tet, amely sikeres volt az előző években, és emel-
lett több kisebb projektet valósítunk meg a med-
gyesi fiatalokkal és fiataloknak.
 A Medgyesi MADISZ céljai közé tartoz-
nak a közösségépítő, és közösségfejlesztő esemé-
nyek, a különböző rendezvények megszervezé-
se, melyek által a fiatalokat közelebb hozhatjuk 
egymáshoz, olyan lehetőségek és körülmények 
megteremtése a medgyesi fiataloknak, melyeket 
máshol vagy mások nem tudnak megteremteni, 
mindezt pedig úgy, hogy közben a magyar öntu-
datot is erősítsük meg bennük. Így született meg 
pár évvel ezelőtt a filmestek, játékestek és ifjúsá-
gi estek gondolata, melyeket idén is heti valamint 
havi rendszerességgel megszerveztünk a med-
gyesi Millennium-Házban. 

 Fontosnak tartottuk 2013-ban is megszer-

Visszatekintő

badságharc megemlékezése alkalmából, felele-
venítvén a forradalom első pillanatait a Medgyesi 
MADISZ önkéntesei segítségével.
 Nem feledkeztünk meg a kicsikről sem, 
idén is megszerveztük a Gyöngyvirág Néptánc-
csoporttal a húsvéti tojásfestést, hagyományos 
módra, viasz és kesice használatával.   
 Ugyanakkor megszerveztük a Törpe 
Klub-ot, melyen a legkisebbek is jól érezhették 
magukat játék, jókedv, rajzfilmvetítés és kézi-
munka által.

 A nyár folyamán nem maradtunk ki a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) által megszer-
vezett X. EU Tábor-ból sem. Fiataljaink több csa-
patban is részt vettek a különböző vetélkedőkön, 
előadásokon. Négy közülük a tábor győztes 
csapatában bizonyíthatott, amelynek fő díja egy 
három napos Brüsszel-i látogatás volt.
 2013. november 8-10. között került meg-
szervezésre Medgyesen a MIÉRT és a Medgyesi 
MADISZ által szervezett Energetikai Konfe-

rencia. A rendezvény célja a fiatalok tájékozta-
tása a romániai és európai energetikai rendsze-
rekről. A konferencia keretében bemutatásra ke-
rült a földgáz és palagáz kitermelése, terítéken 
voltak a különféle fémek kibányászási módszerei 
és ezek használata a mindennapokban. A résztve-
vők felvilágosítást kaptak arról is, hogy miért drá-
gul a gáz és a villamos energia, melyek a villamos 
energia különféle előállítási módszerei, valamint 
választ kaptak arra a kérdésre, hogy mennyire 
zöld a zöld energia. Az eseményen lehetőség adó-
dott feltárni az energetikai rendszer „titkait”, va-
lamint egy olyan szakmai fórum jöhetett létre 
ezen a konferencián, amelyen a fiatalok belátást 
nyertek a gázkitermelés rejtelmeibe.

 2013 novemberétől a Medgyesi MADISZ 
partnere a „Táplálj egy mosolyt!” név alatt futó 
karitábilis akciónak, amelynek célja az, hogy 
Medgyes különböző bevásárló központjaiban el-
helyezett kosarakban adományozzanak a vásár-
lók nem romlandó élelmiszert, amely majd a rá-
szorulóknak lesz ajándékozva. Az akciót a med-
gyesi polgármesteri hivatal és a medgyesi diák- Balázs Botond



végre 1843-ban magába szállt, elment apjához őt 
kiengesztelni, de rövid két hét után ismét össze-
kaptak, és János újra kiment Domáldra. 1846-ban 
végleg beköltözött Marosvásárhelyre, ott lakott, 
elvonultan a világtól s elveszve a tudomány szá-
mára. 
 1848-ban a Magyar Hadügyminisztérium 
felkérte a szolgálaton kívüli katonatiszteket, hogy 
lépjenek be a honvédségbe, a közvélemény is ezt 
akarta Bolyaitól, aki azonban, betegsége miatt 
nem vállalta az aktív katonai szolgálatot. 
 1849 májusában házasságra lépett Orbán 
Rozáliával, majd júniusban levelet írt Kossuth-
nak, felajánlva szolgálatait a kormánynak, de le-
het, hogy a levelet el sem küldte, mert többé nem 
állt katonai szolgálatba. 
 1850-ben elkezdte egy alapigazságokra 
alapuló mértani rendszer kidolgozását, ami azon-
ban befejezetlen maradt. Ebben Bolyai egy fél év-
századdal előzte meg a topológia tudományát 
(megközelítő értelme: a térben pontok sokaságá-
val kifejezett részek összessége).
 1852-ben elvált feleségétől, és egy sze-
rény bérlakásba költözött.
 Hosszasan betegeskedett, betegsége sú-
lyosbodott, 1860-ban tüdőgyulladást és agyhár-
tya gyulladást kapott, amibe aztán 1860 január-
jában bele is halt. Két nap múlva, tiszti egyen-
ruhájában, jelöletlen sírba temették. Temetésén a 
katonai kiküldötteken kívül mindössze három 
vásárhelyi polgári személy volt jelen. Sírja 34 
éven keresztül jelöletlen maradt, mígnem Szily 
Kálmán (természettudományi és nyelvészeti író, 
tanár, szerkesztő, nyelvművelő, akadémikus, a 
Matematikai és Phisikai Társulat alapítója) javas-
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lyainak Magyarország a külföldi megbecsülé-
sében többet köszönhet, mint mondjuk egy egész 
raj politikusnak”.
 Emléke, még ha későre is, de megbecsü-
lését elérte: 
1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia Bo-
lyai-díjat alapított.
1957 óta Marosvásárhelyen szobor őrzi a két Bo-
lyai (Farkas és János) emlékét, itt készült a tudós 
születésének 200. évfordulójára a „Pszeudosz-
féra”- szobor.  Szobor méltatja emlékét Temesvá-
ron, a kolozsvári (elején csak Bolyai nevet viselő) 
tudományegyetem belső udvarán, emléktábla 
jelöli a kolozsvári szülőházat, illetve életének és 
munkásságának több bel- és külföldi városában 
az illető házakat. Sajnos azonban, hogy a tudo-
mánytörténet mai álláspontja szerint nem maradt 
fenn hitelesnek tekinthető kép Bolyai Jánosról. 
Állítólag létezett két festmény, de az egyiket  sa-
ját maga pusztította el, a másik pedig elkallódott. 
 Bolyai Jánosról számos oktatási intéz-
ményt neveztek el világszerte, többek között Bu-
dapesten, Kecskeméten, Mosonmogyoróváron, 
Érden, Nagykanizsán, Salgótarjánban, Szeren-
csen, Szombathelyen, Tatabányán, stb, de ka-
tonai oktatóintézményeknek is többszörös néva-
dója. Hasonlóan, több matematikai és fizikai tár-
sulat viseli a Bolyai nevet Magyarországon és Er-
délyben.
 De a Bolyai név a Földön kívül is ismert, 
ugyanis a Holdon egy krátert neveztek el róla. 
 A két Bolyairól, de többnyire Jánosról 
több irodalmi és drámai alkotás született, ame-
lyekben életét szegénység, betegség, apjával bo-
nyolult viszonyát dolgozták fel.

párbajai voltak, több közülük halálos, de ő maradt 
mindig a győztes. 
 1826-ban átadta felfedezéseit német nyel-
vű kéziratban akkori katonai parancsnokának, 
azonban nem lehet tudni, milyen okból, ennek a 
kéziratnak nyoma veszett. Ebben a kéziratban tu-
dományos felfedezéseinek összefoglalása volt, és 
– bár nyoma veszett – azokat Bolyai János, apjá-
nak Tentamen kötetének függellékeként, 1832-
ben Appendix címen jelentette meg latinul, 
melyet aztán francia és német nyelvre fordítottak 
le. Matematikai felfedezéseivel kapcsolatban, azt 
írta édesapjának, hogy „Semmiből egy új más 
világot teremtettem”.
 1826-tól az aradi erődítési igazgatóságon 
dolgozott, ott léptették elő 1827-ben főhadnagy-
gyá.
 1827 végén, 1828 elején megbetegedett, 
sokat szenvedett a maláriától. 1828-ban Nagyvá-
radon, 1829-ben Szegeden dolgozott a katona-
ságnak, majd 1832-ben Olmützbe (Olomouc – 
akkor az Osztrák-Magyar birodalom, ma Csehor-
szág területén) utazása közben balesetet szenve-
dett, több mint egy hónapig kezelték agyrázkó-
dással. Ilyen helyzetben, 1833-ban betegsége 
miatt, 1833-ban nyugdíjazását kérte és kapta 
meg, azzal a hozzáadással, hogy amikor tetszik, 
visszatérhet. Apjához költözött Marosvásárhely-
re, akivel közös háztartásban töltött egy évet, 
folytonos viszálykodásban, még párbajra is ki-
hívta, mire apja kipirongatta és elűzte a házától. 
Még egy ideig Marosvásárhelyen lakott, míg vég-
re apja megengedte neki, hogy a domáldi birto-
kára menjen gazdálkodni. Itt teljes elvonultság-
ban élt tíz évet, nem is találkozott apjával, míg 

 Bolyai Farkas és Benkő Zsuzsanna első 
gyermekeként született Kolozsváron, 1802. de-
cember 15-én. Később született egyetlen húga 
már kisgyerek korában meghalt, így egyetlen 
gyermekként nőtt fel.
 Valóságos csodagyerek volt, már 9 éves 
korában rendkívüli tehetséggel rendelkezett, ta-
nult németül meg hegedülni, majd 1814-ben írat-
ták be a kollégiumba, ahol azonnal a negyedik 
osztályba kerül, 1817-ben pedig évfolyamelső-
ként tette le a záróvizsgát. 15 éves korában ment 
fel Bécsbe, a genie-akadémiára, ahol az öt évi 
tanulmányát kitűnő sikerrel végezte, 21 éves ko-
rában hadnagy. Ezt követően mérnökkari tiszt-
jelöltként még egy évig a katonai építészmérnöki 
szaktantárgyat tanulta. 
 1820 és 1823 között dolgozta ki és írta 
meg a nem-euklideszi mértant, amelyet akkor 
abszolút, illetve hiperbolikus geometriának ne-
veztek híres kortársai. Ez tömören fogalmazva 
abból állt, hogy míg az euklédeszi mértanban egy 
adott ponton keresztül egy adott egyeneshez csak 
egy párhuzamos egyenes húzható, Bolyai János, 
Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkyjel egyidejű-
leg, de ettől függetlenül, megalapították a nem-
euklideszi mértant, ami elvileg úgy szól, hogy 
egy adott ponton keresztül egy adott egyenessel 2 
párhuzamos egyenes húzható. (A teljes és helyes, 
tudományos megnevezés bonyolultabb). Ezzel az 
elmélettel gyakorlatilag több matematikai meg 
fizikai elméletet változtattak meg, illetve fogal-
maztak újra. 
 22 éves korában főhadnagy, 24 évesen ka-
pitány lett. A hadseregben első matematikus lett, 
első virtuóz-hegedűs, és első vívó is, folytonosan 

Bolyai János – a magyar nép géniusza

latára 1894-ben emlékkövet állítottak. 
 A marosvásárhelyi református egyház ha-
lotti anyakönyvébe ez van bejegyezve: „Bolyai 
János, nyugalm. Ingeneur kapitány – meghalt 
agy- és tüdőgyulladásban. - Híres, nagy elméjű 
matematikus volt, az elsők között is első. Kár, 
hogy nagy talentuma használatlanul ásatott el”. 
 Bolyai János hamvait 1911-ben Marosvá-
sárhelyen exhumálták és nagy ünnepélyességgel 
apja hamvaival együtt közös sírba helyezték.
 Bolyai János, munkássága szempontjából 
pontosan az volt, amit egy korunkbeli drámában 
Kocsi István (1972) úgy jellemezte, mint a magá-
nyos tudóst, aki azonban még élete alkonyán is 
erkölcsi például tud szolgálni: „Az ember akkor 
ember, ha összes lehetőségei közül mindig a leg-
nehezebbet választja”, vagy ahogy Szentágothai 
János jellemezte: „A magyar nép géniusza a tudo-
mány területén legmagasabb fokon Bolyai János-
ban öltött testet”.
 De Bolyai János – bár első sorban mértani 
felfedezéseinek köszönhetően volt világhírű, 
sokat foglalkozott az algebrai egyenletekkel is. 
Már fiatal tiszti korától foglalkozott a harmadfo-
kú egyenletek megoldásának módszereivel, éve-
kig dolgozott a négynél magasabb fokú egyenle-
tek megoldásán, mígnem nagy későre ő is arra a 
következtetésre jutott, hogy y négynél magasabb 
fokú általános algebrai egyenleteknek nincs meg-
oldó képlet, két bizonyítékot is találva erre.
 Zenei téren is jelentős tanulmányai van-
nak, első „zenei szerelme”, a hegedű, végig kísér-
te életén, mind nagyobb tökélyre jutva. Már 12 é-
vesen Marosvásárhelyen nagy sikerrel helyettesí-
tette egy alkalommal az első hegedűst. Azonban 
inkább tehetségének köszönhette zenei sikereit, 

mint a gyakorlásnak, amire kevés ideje volt. Több 
zenei elmélete született, legtöbbször számrend-
szereket vezetett be, foglakozott a hangok jelölé-
sével, hangjegyírással is. Saját vallomása szerint, 
a hegedűt azért szerette (bár a zongorának a leg-
nagyobb a hangterjedelme, alkalmasabb az ak-
kordokra, a klarinét pedig egyszerűbben tanul-
ható), mert a hegedű kifejező ereje mellett a leg-
technikásabb is. Minden hangszerrel szemben 
azonban az emberi énekhangot tartotta a legter-
mészetesebbnek. 

 Bolyai János életművének jelentőségét – 
visszavonultsága és a tudományos világtól való 
elszigeteltsége miatt – csak halála után értékelték. 
És mint több más híres személyiség műveit, elő-
ször külföldön fejezték ki, először az 1860-as 
években, a latin nyelven írt Appendix lefordításá-
val és közzétételével olasz, francia és angol nyel-
vekre, csak ezek után magyarra. Egyik korabeli 
lap, a XIX. század végén ezt írta: „Ennek a Bo- Szatmári Ferenc



az időt, megismertük a szabályokat és megkezdő-
dött a verseny. Sokkal nehezebb kérdésekre vár-
tunk. Mivel, jól fel voltunk készülve, egy másod-
perc alatt válaszoltunk szinte minden kérdésre. 
Részünk volt egy kis sportban is, mert az egész 
központot körbejártuk. A kilenc, helyesen megol-
dott válasz után, a múzeum udvarába jutottunk, itt 
volt a végpont. Ekkorra már az összes diák izgul-
va várta a díjkiosztást. Minden csapat az első 
helyre vágyott, mert az első díj nyereménye há-
rom táblagép volt.
 Rövid várakozás után megkezdődött a zá-
róünnepség és a díjkiosztás. Nagy meglepetés 
volt számunkra, amikor meghallottuk, hogy az el-
ső helyen mi szerepelünk.
 Óriási örömben részesültünk, mikor át-
vettük a három táblagépet és a kupát.
 Sok közös kép után elmentünk hárman 
megünnepelni sikerünket, és lejárt ez a gyönyörű 
nap is. Örömmel vettünk részt ezen  a versenyen, 
hisz nem csak a nyereménnyel maradtunk, hanem 
egy életre szóló, kellemes élménnyel is.”
Köszönjük egyaránt a három ügyes és tehetséges 
fiatalnak és a fáradságot nem ismerő tanárnőnek, 
Seicean Ildikónak is, hogy újból “győzelmet arat-
tak” iskolánk nevében.
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szimbóluma gyakran kapcsolódik a különböző 
ünnepek népszokásaihoz, így a téli napforduló-
hoz és a karácsonyhoz is. A karácsonyi életfa ága-
it a népszokás szerint Katalin vagy Borbála nap-
ján állították vízbe, és az az ünnepre kizöldült, ez-
zel is az élet diadalát hirdetve a sötétség és a halál 
felett. Ezeknek a termőágaknak utódaként jelent 
meg később a karácsonyfa is.
 A szó eredete két évszázada még a földes-
úr részére karácsonyi adóként beszolgáltatott 
tűzifát jelentette. A német "Weihnachtsbaum" szó 
tükörfordításaként megjelenő karácsonyfa szo-
kása protestáns, evangélikus gyakorlatból ered a 
Rajna felső szakasza vidékéről. A 16-17. század-
ban már karácsonyi májusfák állítását említik 
ezen a helyen, ám ezt is komoly rendeletekkel 
szabályozták, melybe például azt is belefoglal-
ták, hogy egy személy csak egy fát állíthatott. A 
szokás azonban továbbterjedt, és a 18. századra 
egész Németországban elterjedt. Ekkor már 
gyertyával feldíszített karácsonyfákat állítottak.
 A szokás Berlinből került át Bécsbe, ahol 
a 19. század első évtizedeiben az arisztokrata csa-
ládok és a művészek körében gyorsan elterjedt. A 
század közepén már a polgárcsaládok körében is 
megünnepelték ezt a napot, így külön érdekesség, 
hogy amikor 1860 karácsonyakor Erzsébet ki-
rályné Madeira szigetén volt gyógykezelésen, 
Ferenc József e távoli helyre is küldött neki feldí-
szített fenyőfát. A német területen kialakult szo-
kás egész Európában elterjedt, kivándorlók révén 
a tengerentúli területekre is eljutott.
 A szoros német és osztrák rokoni kapcso-
latokkal rendelkező arisztokrata családok ko-
moly szerepet játszottak Magyarországon a kará-
csonyfa szokásának elterjesztésében. Pesten az 
első karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz 
grófnő állította 1824-ben. Az új szokás a városok-
ban viszonylag gyorsan meghonosodott.

aznap elkezdtük tanulmányozni Medgyes bonyo-
lult, de érdekes történelmét. 

 Két hét folyamán, intenzív tanulás után 
elérkezett a verseny ideje is. Egy hűvös szombati 
reggelen, találkoztunk a központban, és megis-
merkedtünk a szervezőkkel. Nem húztuk tovább 

 Október 26-án zajlott le a medgyesi “Ro-
taract Club” által szervezett történelmi vetélkedő, 
amelynek célja  városunk történelmének az elsa-
játítása volt a kisiskolások körében. A versenyen 
részt vett mind a tíz medgyesi általános iskola. A 
verseny  során iskolánk diákjai újból bebizonyí-
tották, hogy nem a sor végén kullognak, hanem 
képesek az első díjat megszerezni. Úgy vélem, 
hogy ez nem csak egy egyszerű verseny volt, ha-
nem egy újabb kihívás, úgy a Báthorys diákok 
számára, mint tanáraik számára is egyaránt. Ez 
alkalommal is bizonyosságot nyert az, hogy a ma-
gyar oktatás városunkban egyáltalán nem ala-
csony szintű, erre utalnak egyébként az elmúlt 
évek során a diákok által elért eredmények a ké-
pesítési vizsgákon, valamint a számos vetélkedő, 
melynek városi, megyei és akár országos szaka-
szain a magyar diákok jeles eredményeket értek 
el.
 A versenyről a következőképpen számolt 
be a három résztvevő diák ,Pelger Ivett Petra, Já-
nos Kinga és Vinczi Richárd: 
 „Egy szokványos iskolai napon, Seician 
Ildikó történelem szakos tanárnő egy jó hírrel 
dobta fel a napunkat. A „Descoperă Mediasul” 
versenyt mutatta be nekünk és első pillanattól 
megtetszett az ötlet. Három diák vehetett részt, és 
jómagunk neveztünk be erre a versenyre. Már 
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Karácsony ünnepe
 A karácsony az év egyik legnagyobb ke-
resztény ünnepe. Jézus születésének a napja. 
Közismert jelképe a feldíszített fenyőfa. Változ-
nak az ünnepi szokások, akárcsak hétköznap-
jaink, és velük együtt az ünnepre való készülődés 
is. Hagyományőrző a templomokban, köztere-
ken, hivatalokban, üzletekben, pályaudvarokon 
felállított karácsonyfa. Az utcai forgatag, a díszes 
kirakatok, a kivilágított utcák, árkádok, a sátoro-
sok portékái, mind az ünnep közeledtét jelzik a 
városokban. A karácsonyt nemcsak a hívő embe-
rek körében nevezik a szeretet ünnepének, hiszen 
a karácsonyfa állítása, a karácsony megünneplése 
az egész világon jelképpé vált. A karácsony köré 
egész ünnepkör épül, kezdve az adventtől egé-
szen vízkeresztig (január 6.). Magában foglalja 
Miklós, Luca, Ádám és Éva napját, karácsony 
után pedig Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és az 
újévet.
 A Magyar Katolikus Lexikon szerint ka-
rácsony, december 25.: Isten Fia, Jézus Krisztus 
földi születésének ünnepnapja. Az ünnep tárgya a 
megtestestült Ige földi születése a Boldogságos 
Szűz Máriától Betlehemben. E születés az üdv-
történet központi eseménye, mert aki született, 
nemcsak az ember fia, egy az emberek közül, ha-
nem Ő az Atyától születő Fiú. Születése mindenki 
számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lel-
kében a kegyelem által megszülethessék az 
üdvözítő Jézus. Az üdvtörténetben Jézus születé-
sének fókusz és tengely jellege van: az előtte tör-
téntek rá irányulnak, az utána történtek belőle 
következnek, és az emberi történelem Jézusért 
van. E születés történetisége komolyan nem von-
ható kétségbe, időpontja az egész földkerekségen 
általánosan elfogadott időszámítás kezdőpontja.
 Krisztus születésének megünneplése csak 
később, a kereszténység térhódításával került 
előtérbe, ám ezután fokozatosan egybekapcsoló-
dott a téli napforduló pogány ünnepével. Tény-
legesen Nagy Konstantin egyházi reformja, és a 

kereszténység államvallásként való bevezetése 
után, és a niceai zsinat intézkedései kapcsán 325 
került sor az ünnep elismerésére. Az ünnep nap-
jának megválasztása nem volt egyértelmű, mert 
Jézus születése napjával kapcsolatban a sok 
uralkodó elmélet közül a téli napforduló csak az 
egyik időpont volt.
 Egyes vélemények szerint Jézus decem-
ber 20-án született, ám mások szerint április 18-
19-én, míg megint mások szerint november 25-
én, sőt egyes elméletek szerint Vízkeresztkor, az-
az január hatodikán látta meg a napvilágot. A zsi-
nat után a határozat december 25-ét jelölte meg az 
ünnep napjának, hogy ezzel a "Sol Invictus"-t, a 
Győzedelmes Nap-ot ellensúlyozzák, és a po-
gány ünnepet új formában a keresztény ünnep-
napok és szokások részévé tegyék. Így lett "Sol 
Invictus" napjából "Sol Salutis" (az üdvösség 
napja), amely már a Megváltó születését ünnepel-
te. A korábbi születésnap, amely Vízkereszt 
néven a karácsony utáni tizenkettedik nap, Jézus 
megkeresztelésének napja lett, és végül a húsvéti 
böjthöz hasonlóan előkészületi napokat, adventet 
(advenio - eljön) csatoltak az ünnep elé.
 Az ünnep minden nyelven saját nevet ka-
pott, amely azt tükrözi, hogy ennek mindenhol 
különleges jelentősége van. A karácsony szó gyö-
kere vélemények szerint a latin incarnatio. Mások 
szerint szláv jövevényszavaink legősibb rétegé-
ből származik: a korcun, 'átlépő' (a téli napfordu-
lóra utal). A magyarokon kívül csak a keleti szlo-
vákok, máramarosi ruszinok, valamint a huculok 
jelölik e szóval az ünnepet, más szláv népeknél a 
bozié, “Istenfia” él. A kutatás sokáig a román 
crăcium átvételének tartotta a karácsony szót.
 Mára az ünnep egyik legfontosabb jelké-
pe a karácsonyfa lett, mely azonban jóval ősibb 
szimbolikával bír, mint a keresztény ünnep maga. 
A fa az Ószövetségben is a kozmikus életerőt 
szimbolizálja, a pogány hitvilágokban gyakran az 
istenek lakhelye. Az életfa vagy a zöld ág élet- folytatás a következő oldalon



 A Medgyesi MADISZ is részt vesz a "Táp-
lálj egy mosolyt" elnevezésű jótékonysági ak-
ción. 2013. december 11-én a Medgyesi MADISZ 
önkéntesei nem romlandó élelmiszereket vásá-
roltak, és helyeztek el egy medgyesi bevásárló-
központban levő gyűjtőkosárban.
 "Része vagyunk a helyi közösségnek és 
kötelességünknek érezzük, hogy segítsünk azo-
kon, akik rászorulnak. A medgyesi Polgármesteri 
Hivatal, a medgyesi diákönkormányzattal közö-
sen kigondolták ezt az akciót hét évvel ezelőtt, és 
idéntől bekapcsolódtunk mi is a szervezésbe, az 
akció hirdetésébe. Ezúton is felkérünk minden 
medgyesit, hogy a közelgő szent ünnepek alkal-
mával mosolyt hozzanak a rászorulók arcára egy 
kis figyelmességgel, hisz nem kell vagyonokat 
költeni, adományozni, elég ha a mindennapi be-
vásárlásaink közé egy-két nem romlandó termé-
ket helyezünk el a kosárba, melyet másoknak 
ajándékozunk”

gatását.  Így kíván emlékeztetni bennünket a ka-
rácsony ünnepének igazi jelentésére, a történe-
lembe lépő, az emberrel közösségét kijelentő iste-
ni jelenlétre.
 A „szeretet ünnepe”. A karácsony az 
egyetlen ünnep, melyet valamilyen formában a 
Föld minden részén szinte mindenki megtart. A 
20. század végére a karácsony azonban pusztán a 
„szeretet ünnepe” lett, ami nagyon sok ember szá-
mára kiiktatja az ünnep természetfölötti vonatko-
zásait. Szimbólumait kizárólag a re szeretet
visszavezetve magyarázzák. A karácsony azon-
ban a szó valós értelmében csak akkor a szeretet 
ünnepe, ha az ünneplő számára a szeretet:- Isten, 
illetve az Ő Fia. Az ember a szeretetet azáltal is-
meri meg, hogy Isten szeretetből ajándékozta ne-
künk a Fiát. A Fiúisten az Atya és az irántunk való 
szeretetből lett emberré, vállalta az emberség 
minden terhét és szenvedését, egészen a kereszt-
halálig. Megtestesülésének egyetlen oka a szere-
tet volt. Ha a szeretetet nem innen értelmezve ün-
nepeljük, akkor a karácsony a szeretet fogalmá-
nak torzulásai miatt emberi jócselekedetek és 
ajándékozások kiváltságos ideje csupán, hatal-
mas, karitatív célú lelkesültség, fölbuzdulás, az 
ünnep (Istennel való találkozás) misztériumában 
való részesedés nélkül. Jelképeinek önkényes, 
szubjektív magyarázata zavaros és ellentmondá-
sos lesz: a karácsony csupán fenyőfa-ünnep, az 
ajándékokat a Kis Jézus helyett a Szt Miklós nap-
járól ide tévedt télapó hozza, az karácsonyi éne-
kek közül kivesznek a Kisdedről és Máriáról szó-
ló ősrégi, önmagukban is értéket képviselő gyer-
mekdalok, s helyettük legfeljebb a fenyőfáról, a 
karácsonyi cipóról és kiscsizmáról szól az ének. 
Az ajándékozás kimerítő kötelezettség lesz a piac 
és a kereskedelem által manipulálva. Az öröm 
oka a bőséges étel és ital, melynek az előállítá-
sával járó idegeskedés és feszültség általában az 
ünnep estéjén robban, s teszi tönkre a család kará-
csonyát. A csak anyagi javakban megélt bőség és 
több napos tobzódás után kiábrándultság, fáradt-
ság és belső üresség marad vissza. Mindez épp 
ellenkezője annak, amit a karácsony, Isten Aján-
dékának befogadása adhat az embernek. 

Minden kedves olvasónak Áldott, Békés, 
Kegyelmekben gazdag  Karácsonyt!

ma a jászol, melynek története hosszú évekre 
nyúlik vissza.
 A ferences rend megalapítója, Assisi 
Szent Ferenc 1222 karácsonyán Betlehembe járt. 
Olyan nagy hatással volt a karácsonyi liturgia, 
hogy hazatérvén a pápához fordult engedélyért, 
hogy a következő esztendőben ő is hasonlókép-
pen ünnepelhesse meg a karácsonyt. Szent Fe-
renc egy barlangot béleltetett ki szalmával, ahová 
jászlat állított, élő állatokkal és ott tartotta 
prédikációját a híveknek.
  Az első igazi jászlat azonban Arnolfo di 
Cambio készítette 1283-ban Rómában a Santa 
Maria Maggiore bazilikában.
 Az ötlet aztán gyorsan terjedt az európai 
városokban. Sok jászol a főszereplőket kiegészít-
ve hétköznapi jeleneteket, mesterségeket is 
bemutatott. A hagyományos betlehemben a Szent 
Családon kívül a pásztorok, a háromkirályok és 
az angyalok is jelen vannak
 Mintája az a ma is élő középkori eredetű 
egyházi hagyomány, hogy karácsonytól vízke-
reszt ünnepéig a templomokban nagyobb, szinte 
színpadi hatást elérő szoboregyüttest állítanak fel 
a születés barlangját, vagy istállót ábrázoló háttér 
elé. Ez a szokás a liturgikus vagy bibliai témájú 
színpadi játékokra vezethető vissza.
 A jelenet szereplői a kisded Jézus, anyja 
Mária és Szent József.  Az őket elsőként felkereső 
pásztorok, az emberiség első képviselői, akik Lu-
kács evangéliumában leírt hagyomány szerint 
láthatták és megvallhatták Krisztust. 
 A napkeleti bölcsek történetét csak Máté 
evangélista beszéli el. A csillag követése miatt 
mágusokként is őrzi őket az emlékezet. Királyok-
ká azáltal lettek, hogy ószövetségi jövendölé-
seket vonatkoztattak rájuk: “Népek jönnek vilá-
gosságodhoz, és királyok a benned támadt fé-
nyességhez”. Szent Ágoston szerint ők voltak az 
első pogányok (ahogy a pásztorok voltak az első 
zsidók), akiknek megnyilatkozott a gyermek is-
tenmivolta. Nevüket Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár csak a 9. század óta említik, ennek a hagyo-
mánynak az eredete bizonytalan. Személyüket 
hol a három életkor, hol az akkor ismert földré-
szek (Ázsia, Európa, Afrika) képviselőinek tar-
tották, ezért ábrázolták az egyiket mórnak vagy 
szerecsennek.
 A betlehemi jelenet egy képben ábrázolja 
tehát a három evangéliumi eseményt: Jézus szü-
letését, a pásztorok és a napkeleti bölcsek láto-

Az 1840-es években már a polgárcsaládok kará-
csonyához az örökzöld fenyő is hozzátartozott. A 
'60-as években, adventi időszakban, Pesten feny-
ővásárok voltak. Az aradi Alföld című újság 
1862-ben arról számolt be, hogy egy nőnevelő-
intézet növendékei Deák Ferencnek karácsonyfát 
állítottak, melynek minden ágán egy-egy általuk 
készített kézimunka függött. A magyar szépiro-
dalomban a karácsonyfa 1866-ban, Jókai Mór A 
koldusgyermek című karácsonyi tárgyú elbeszé-
lésében jelent meg először.
 A karácsonyfát kezdetben almával, dió-
val, ostyával, mézespogácsa-alakokkal és cukor-
ral díszítették. A díszek készítésekor fő szempont 
volt az ehetőség, a gyerekek fabontásakor nya-
lánkságként megették. Már az első karácsonyfá-
kon hajlított dróttal rögzített gyertyák égtek. A 
XIX. század vége felé már a csillogó díszek vál-
tak a karácsonyfák összképének meghatározóivá. 
Üvegdíszek gyártására vonatkozóan 1848-ból 
származik az első adat, nagybani előállítása Né-
metországban már a század végén elkezdődött.
 A római világban a napfordulókor ünne-
pelt Saturnalia (dec. 17.) a vidámság és az ajándé-
kozás napja volt, a római újévkor (jan. 1.) pedig a 
házakat zöld növényekkel és lámpákkal díszítet-
ték, a gyerekeknek és a szegényeknek pedig aján-
dékot adtak. A niceai zsinat után ez meglévő szo-
kás is keresztény köntösbe öltözött, és amikor 
Szent Miklós napja is az ünnepkörhöz került, az 
ajándékozás szokása is egy keresztény szent neve 
alatt folytatódott tovább (bár nem kevés ország-
ban - így nálunk is - az ajándékozás karácsonyi 
szokása csak áttételesen köthető Szent Miklós 
napjához).
 Közép-Európa katolikus vidékein régóta 
elterjedt szokás, hogy a karácsonyfa-állítás mel-
lett Jézus születését, a pásztorok és a három kirá-
lyok látogatását ábrázoló, kis figurákkal berende-
zett jelenetet helyeznek a karácsonyfa mellé. A 
karácsonyi esemény legbeszédesebb szimbólu-
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 Nem is tudom mióta, nem volt Medgye-
sen egy olyan képkiállítás, amit a gyerekek készí-
tettek. Hát nem gyakran volt ilyen szervezve. Így 
a Báthory István Általános Iskola és a Nemzeti 
Gáz Iskola magyar tagozatának a történelem 
szakos tanárnője, Seicean Ildikó avval az ötlettel 
jött, hogy mi lenne ha összehoznánk egy fotoki-
állítást, ami az 5-8. osztályos diákok fotóit tartal-
mazná. 

 

 Ez meg is valósult, és két héttel a projekt 
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tan különlegeseknek is nevezhetük. E művek 
tulajdonosa Ilica Hatt C. Iulia XI. osztályos, 
magyar szakos diák. Ezeket, nem hagyományos 
kellékekkel festette, nem mindennapi témákat 
tárt fel, hanem egy fiktív, elképzelt világot. A 
technika neve Spray Art és spray-ekkel vannak 
készítve. 

 A kiállítás igazán sikeresnek bizonyult. A 
gyerekek jól érezték magukat, egyesekben talán a 
fotozás iránti érdeklődést is felkeltette. 

kihirdetése után a gyerekek hozták is kreáció-
jukat. Három témakörük volt : arckép, tájkép és 
egy számukra érdekes valami. Miután megvoltak 
a képek, mi, a XI-es magyar szakos diákok kicsit 
másképp rendeztük a kiállítást, amire 2013. no-
vember 28-án került sor, a Millennium-Házban. 
Meglepően sokatmondó, érdekes képeket készí-
tettek. 

 De a gyerekek által készített képek között 
találtunk olyan festményeket is, amiket nyugod- Buryán Tünde

Kreatív képkiállítás
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