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Ökumenikus Karácsonyi
Pásztorjáték a Medgyesi MADISZ
és a Medgyesi Római Katolikus
Plébánia előadásában
2014. végén a Medgyesi MADISZ és a Medgyesi Római Katolikus Plébánia harmadik alkalommal szervezte megaz Ökumenikus Karácsonyi Pásztorjátékot. 35 fiatal, kicsitől nagyig, valamint
két egyház képviselője adtak életet a jól ismert szövegeknek.
Hogy miért volt sikeres az előadás? Talán mert az együttlét, a sok kicsi és nagy gyerek öröme és
a szeretteik arcára csalt mosoly magabiztosságot adott a szereplőknek. November végén kezdődtek a
próbák, és bár nem volt egyszerű a kis betlehemi boldogságot újjáteremteni, úgy gondoljuk az eredmény nagyszerű lett.
A történetet egy édesanya mesélte gyerekeinek, és eközben az édesanya szavait életre keltették
a szereplők. Ott volt Zakariás, Erzsébet, Gábriel, az angyalok, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, Heródes és persze nem utolsó sorban József, Mária és a Jézuska. Képek tanúskodnak arról, hogy az
öltözet, a közönség, a Szenteste, a hangulat és az együttlét milyen nagy örömöt és boldogságot szerez
úgy a közönségnek, mint a fellépőknek. A Pásztorjátékot három helyen sikerült előadni: Szenteste,
Medgyesen a Római Katolikus Plébánia Templomban léptek fel az ifjak, majd Karácsony napján a
Kiskapusi Római Katolikus Templomban, és végül Erzsébetvároson az Örmény Katolikus Templomban. A fellépéseknek köszönhetően a helyi ifjúság együtt töltötte a Karácsonyt, és a legnagyobb
ajándék az volt számukra, hogy előadásukkal családjuk mellett mások életébe is belophattak egy kis
boldogságot. Egy résztvevő az előadás után nagyon szép szavakkal illette a fáradságos munkát:
„Köszönjük a fiataloknak ezt a csodálatos előadást, a sok munkát, nagyon szép volt.
Íme, idén is közelebb került hozzánk kis Jézuska születésének híre, öröme, és majd
amikor a fiatalok olyan öregek
lesznek, mint én, emlékezni fognak erre a csodálatos eseményre, és akkor fogják majd igazán
érezni, hogy nem éltek hiába,
tettek valamit a közösségért”. A
Karácsony mindenki ünnepe,
függetlenül mindentől. Ez volt
a Medgyesi fiatalság ajándéka.
Reméljük örömöt és mosolyt hoztunk mindenki szívébe, mert ez volt a célunk.

Buryán Tünde
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Kelemen Hunor: Választások előtt
megújulásra készül az RMDSZ
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos elnöke a Szatmári
Friss Újság fennállása 25. évfordulójának alkalmából szervezett ünnepi fogadáson nyilatkozott
az érdekvédelmi szervezet megújítását célzó
szándék lehetőségeiről.
- Az RMDSZ az elnökválasztás előtt ragaszkodott a kormányzáshoz, miután Victor Ponta elvesztette az elnökválasztást, ellenzékbe vonult.
Mi ennek a valódi oka?
- Miért döntöttünk úgy, hogy kilépünk a kormányból az elnökválasztás második fordulója
után? Ennek oka pontosan az a felismerés volt,
hogy 2016 sokkal fontosabb, mint néhány hónap
kormányzás. Ugyanis az látszott, hogy a második
fordulóban leadott szavazatoknak a jelentős része
proteszt-szavazat volt. Nem Iohannisra szavaztak
az emberek, hanem Ponta ellen. A választások
után megkérdeztük a választóinkat, és azt tapasztaltuk, hogy a kormányról, Pontáról rossz véleményük alakult ki: nem kormányoz jól, hogy magyarellenes, nem hatékony stb. Azt láttuk, hogy
ilyen körülmények között nekünk azt a kérdést
kell jól megválaszolni, hogy mi a fontosabb: egy
gyenge kormányzás 2015-ben addig, amíg megbukik a kormány, vagy azt mondjuk, hogy a kormányzás egy fontos eszköz, de nem a legfontosabb, nem kell mindenáron ragaszkodni hozzá.
- Hogyan készül a szervezet a 2016-os választásokra?
- 2016-ban helyhatósági választások lesznek,
melyről véleményem szerint nem kell különöseb-

ben nagy aggodalommal beszélnünk, összességében lesznek helyek, amelyeket megnyerünk, lesznek helyek, amelyeket elveszítünk, de összességében ugyanazt a polgármesterszámot, tanácsosszámot fogjuk hozni. A szintén 2016-os parlamenti választások tekintetében én úgy látom,
hogy ki kell találnunk valamit, hogy a mi kemény
magunk mellé vissza tudjuk hozni azokat a választókat, akik úgy mentek el szavazni a második
fordulóban, hogy senki nem mozgósította őket.
Ezek a szavazók általában a nagyvárosokban
vannak, Szatmárnémetitől Brassóig. Az én
meggyőződésem az, hogy több módszerrel, több
eszközzel kell megpróbálni ezeket a szavazatokat
visszahozni, másrészt a felnövekvő nemzedékeket meggyőzni. Ők nem fordultak el a politikától,
mert még nem fordultak a politika felé, de hatalmas tartalékot jelentenek azok, akik 1989 után
születtek. Őket kell meggyőzze a szövetség, hogy
a kisebbségi politikai érdekképviseletnek van
értelme, van jövője. A szervezetet, a szövetséget
szerethetőbbé kell tenni, és bizalmat kell tudjunk
sugározni. Ez elsősorban nem kommunikációs
kérdés. Sokan mondják, hogy a kommunikáción
kell változtatni. Olyan közpolitikai megoldásokat
kell javasolni azokra a problémákra, amelyek a
társadalomnak, a mi közösségünknek a nagy részét foglalkoztatják, amelyek hitelesek és amelyekről elhiszik, hogy gyakorlatba ültethetőek, és
azok az ő életüket jobbá teszik. Ez a munkahelyekre, a gazdaságra, az egészségügyre, tanügyre,
a szociális szolgáltatásokra vonatkozik és természetesen a kisebbségi jogokra, de az egy teljesen

külön fejezet.
- Elég rég beszélünk a megújulás fontosságáról,
de látható lépések nem igazán történnek.
- Megújulásra is szükség van, üzenetekben, közpolitikában, magatartásbeli és viselkedési megújulásra, ugyanis politikusaink között vannak
olyanok is, akik a közösségtől eltávolodtak, akik
nem képviselik a közösséget, arrogánsak. Soksok típusú párbeszédre van szükség, és természetesen azokat a párbeszédeket, amelyeket elkezdtünk a Magyar Polgári Párttal, 2016 perspektívájában folytatni kell, mert azt láttuk, hogy ahol velük az együttműködés az elmúlt évben jó volt, ott
az emberek azt értékelték, azt soha nem kifogásolták, ezért volt butaság az elnökválasztáson a
Néppárt részéről versenyhelyzetet teremteni,
mert csak annyit tudtak bebizonyítani, hogy a
verseny nem mozgósít. Annyit tudtak bebizonyítani, hogy a több mint kétszázezer aláírásból csak
ötvenkétezer szavazat lett. El kellene számolniuk
a több mint százezer aláírással, mert nem lehet

ilyen nagy különbség az aláírók és a szavazók
között.
- Továbbra is megmarad az MPP és az EMNP.
Ezek a pártok mindig rosszul szerepelnek a választásokon, de mindig úja megmérettetnek.
2016-ban nem jelenthet gondot az RMDSZ számára az az akár egy százalék is, amit elvisznek?
- Már régóta megtapasztaltuk azt, hogy kisebbségi helyzetben, főleg amikor országos választásról
van szó, tömbben még elképzelhető, hogy helyi
választáson mozgósít egy kicsit a verseny, de
tömbön kívül nem, országos választáson egyáltalán nem mozgósít sehol. El kell kerülni azt, hogy
2016-ban a parlamenti választáson az emberek
azt érezzék, hogy bár értelme nincsen, de verseny
van. Ezért mi azt mondtuk, hogy a Magyar Polgári Párttal felújítjuk ezt a stratégiai együttműködést, hogy mindazoknak, akiknek mondanivalójuk van az erdélyi magyar politikában, azok meg
tudják találni velünk azt a fajta közös hangot, azt a
fajta közös cselekvést is akár, amely szükséges.
Hogy ennek milyen fajta formái lehetnek, nem
tudom ebben a pillanatban, de nyilván azt látni
kell, hogy csakis az eddigi támogatottságoknak a
mértékében lehet elgondolni azt, hogy az eddigi
együttműködés felújuljon. Azt nem lehet elgondolni, hogy valaki megpróbál erőszakkal diktálva
bárkit térdre kényszeríteni és zsarolni, mert az
nem működik a mi életünkben sem. Nekünk a közösség dolgaival kell foglalkoznunk, és ott ahol
szükség van arra, hogy egységesen fellépjünk, ott
meg kell mutatni, hogy képesek vagyunk együttműködni.
- Mi az RMDSZ legfőbb feladata 2015-ben?
- Vannak olyan dolgok 2015-ben, amelyek ugyan

a választókat közvetlenül nem érintik, de 2016-ot
nagyon nagy mértékben. Az, hogy 2016-ban lesze parlamenti képviseletünk és milyen lesz a parlamenti képviseletünk, azt befolyásolják. És milyen lesz 2016 politikai szempontból, ez az egyik
nagy kihívása 2015-nek. Fontos, hogy miként
alakul a választójogi rendszer. Erre vonatkozóan
a bizottságban már elkezdődött a munka és nem
mindegy, hogy milyen lesz az önkormányzati választásokról a törvény, a polgármestereket egyvagy kétfordulós választáson fogják megválasztani. Nem mindegy, hogy a megyei elnököket hogyan fogják megválasztani. Én ebben a pillanatban annak vagyok a híve, hogy a megyei elnököknél vissza lehet térni a 2008 előtti állapotokhoz,
vagyis a tanács válassza az elnököt, a polgármestereknél pedig meg kell tartani az egyfordulós
rendszert. A parlamenti választásoknál a dolog
ennél sokkal bonyolultabb. Mi ezt 2007-ben már
jeleztük, hogy a mostani rendszer egy olyan helyzetet teremthet, hogy a parlament akár kétszáz fővel is megnő. Akkor azt mondták, hogy matematikailag igaz, amit mondunk, de az élet ilyet soha
nem produkál. 2012-ben ez megtörtént. Minőségileg nem jobb ez a parlament, mint a korábbiak,
viszont olyan típusú változásokat hozott, amelyek nem a minőséget favorizálják, hanem azt,
aki be tud fektetni a politikába. Mi azt mondjuk,
hogy arányos rendszert kell továbbra is fenntartani. Ezt kétféleképpen lehet: vagy visszahozzuk
a megyei listás rendszert, vagy a német mintához
hasonló vegyes rendszert vezetünk be, ami azt jelenti, hogy a mandátumok egy része egyéni választókerületekből jön be, a másik része pedig
egy országos listáról kiegyenlíti a mandátumo-

kat. Olyan más nagy horderejű kérdések is felmerülnek, amelyek a magyarságot is érdeklik ezeket az élet is produkálja -, februárban fogjuk
szorgalmazni azt a törvénytervezetet, amely a
svájci frankban felvett hitelekkel kapcsolatos
kérdést hivatott rendezni. Az RMDSZ javaslata
az, hogy a tartozást a hitel felvételének árfolyamában rögzítsék, és azt a pluszt, ami az árfolyamingadozásból adódott, azt a bank vállalja magára.
Ezen lehet korrekciókat végrehajtani, erre is van
javaslatunk. Ennek az árfolyam-növekedésből adódó résznek egyharmadát vállalja magára a
bank, egyharmadát az állam és egyharmadát az,
aki felvette a hitelt. Ez a kérdés több mint százharmincezer embert érint.
- Ha csökkenni fog a parlament létszáma, akkor
az a magyarság arányát hogyan változtatja meg?
- Szó van arról, hogy háromszáz plusz tizennyolc
(ez utóbbi: nemzeti kisebbségek) fős parlament
legyen, ami egy jó változat a képviselőháznál, a
szenátusnál viszont van egy nagy gond. Ha ott lecsökkentjük a szenátorok számát száz főre, akkor
nem lehet betartani az arányossági elvet, mert
óriási a különbség a nagy és a kis megyék között.
A jó megoldás az lenne, hogy minden megyének
legyen két szenátora, de ezt a nagy megyék nem
tudják elfogadni. Ezek a problémák az átlag választópolgárt most nem érdeklik, de ettől függ,
hogy milyen lesz a jövő parlamentje. Nekünk ez
azért fontos, mert a huszonöt éve fenntartott és
megőrzött parlamenti politikai képviseletnek a
jövője foroghat kockán.

Szatmári Friss Újság
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Ülésezett a Szeben megyei RMDSZ
választmánya
December 16-án tartotta az RMDSZ Szeben megyei szervezetének választmánya évzáró
gyűlését. A gyűlés kötetlen formában zajlott, a
hangsúly az elért eredmények megbeszélésére és
kiértékelésére, a folyamatban lévő projektek és
tervek áttekintésére, a jövő évi tennivalók megvitatására került.
Dr. Balázs Béla Attila, a megyei Szervezet elnöke így vélekedett: „Alappilléreink ugyanazok maradtak, mint most egy, tíz vagy akár 25
éve: templom és iskola. A Szövetség ezután is prioritásként fogja kezelni anyanyelvű iskolarendszerünket. Ugyanakkor nem szabad elfelednünk,
egy szövetség képviselői vagyunk, nem pedig
egy politikai párté, így a politizálás mellé, amit
felvállaltunk közösségünk érdekképviselete kapcsán, mindig mellé kell rendelnünk azt, amely
meghatározza az RMDSZ-t, vagyis a közösségépítő szerepünket. Fő célunk iskoláink és egyházaink támogatása, viszont nem szabad elhanyagolnunk a kulturális, hagyományőrző rendezvényeinket sem”. Ezután bemutatta az elkövetkezendő két év terveit, amelyekben közösségépítő
és fejlesztő munka vár a Szövetség Szeben megyei szervezeteire. Tisztújítások elé nézünk, és
fel kell készülnünk a 2016-os önkormányzati és
parlamenti választásokra.
Az ifjúságot képviselő választmányi tagok évi tevékenységüket és elért eredményeiket
oklevéllel díjazták. A Szeben Megyei Ifjúsági és
Sport Hatóság a Szeben Megyei Ifjúság Gáláján,
2014. december 10-én kitüntette a Medgyesi
MADISZ-t az asszociativitás fejlesztéséről szóló

kategóriában, amelyen a Kisebbségek Európája
című projektjével vett részt.
A Szeben megyei Női Szervezet is bemutatta évi tevékenységét: beszéltek különböző rendezvényeikről, amelyekkel gazdagították és szí-

nesítették a hétköznapokat.
Mindenkinek boldog új évet kívánunk!

Kémeri Ferenc Attila

A MIÉRT elnöksége üdvözli a Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság (ASF) döntését
A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)
elnöksége üdvözli a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) döntését, miszerint újragondolják a
fiatalokat érintő kötelező autó-biztosítási rendszert, és február végéig részletesen elemezve a
helyzetet, elfogadható megoldást igyekeznek kidolgozni a fiatal gépjárművezetők számára. „A

Magyar Ifjúsági Értekezlet hangot adva a fiatal
gépjárműtulajdonosoknak 2014. december 10-én
Gyorshajtásért büntess, ne a korom miatt! szlogennel indított figyelemfelkeltő kampányt,
valamint juttatta el magyar és román nyelvű határozatát az illetékes szerveknek” – fejtette ki Balázs Botond, a MIÉRT elnökség tagja, a szervezet

figyelemfelkeltő kampányának és határozatának
kidolgozója. A gépjárművek kötelező biztosítási
árának csökkentése és stabilizálása érdekében a
következőket kérte a szervezet: a kockázati osztályokba sorolás szabályainak világos és átlátható
meghatározását annak érdekében, hogy minden
sofőr azonnal értesülhessen az őt érintő besorolásról, a biztosítási díj megállapításában azok a
kritériumok legyenek meghatározóak, hogy volte az illetőnek balesete vagy sem, és büntették-e
már meg vagy sem, valamint csökkentsék a korhoz kötött megkülönböztető előírásokat, szükséges elemezni a kötelező járműbiztosítási árak felső határának rögzítési lehetőségét is, hogy elérhető és kifizethető legyen az a fiatalok számára is.
„Dicséretes, hogy az ASF előtérbe helyezi a fiatalokat érintő helyzetet, és úgy vélem, a
kor önmagában nem elegendő ok a biztosítás
magas árára. Bízom abban, hogy elérhetővé válik
a korosztályunk számára a díj kifizetése, és nem
kell kiskapukat keresniük a fiataloknak a biztosítás kifizetésére” – összegezte Balázs Botond.

MIÉRT sajtóiroda

4.

Nagy-Küküllő

A Medgyesi MADISZ 2014-ben
A 2014-es év a medgyesi magyar fiatalság
szempontjából eseménydús volt, és azt mutatja,
hogy vannak Medgyesen is olyan fiatalok, akik
szülőföldjükön akarnak boldogulni. A Medgyesi
MADISZ szerves része akar maradni a helyi, megyei és országos közösségeknek, 2014-ben is
megállta a helyét, mint a megye legaktívabb civil
szervezete. Az évet tervezéssel kezdtük, célokat
tűztünk ki magunk elé. Elterveztük, hogy folytatni fogunk minden olyan projektet, amely sikeres volt az előző években, és emellett több kisebb
projektet valósítunk meg a medgyesi fiatalokkal
és fiataloknak.
A Medgyesi MADISZ céljai közé tartoznak a közösségépítő és közösségfejlesztő események, a különböző rendezvények megszervezése, melyek által a fiatalokat közelebb hozhatjuk
egymáshoz, olyan lehetőségek és körülmények
megteremtése a medgyesi fiataloknak, melyeket
máshol vagy mások nem tudnak megteremteni,

lommal szerveztünk meg. Több mint 60. személy vett részt a táborban, Szeben megye különböző településeiről (Medgyes, Nagyszeben,
Szentágota, Mihályfalva, Nagyselyk, Erzsébetváros, Kiskapus), ugyanakkor jelen volt számos
Kovászna és Hargita megyei fiatal is. A projekten
belül megszervezésre kerülő Úszótáborban minden résztvevő kikapcsolódhatott a hétköznapokból és a nyári vakáció egy hetét érdekes és dinamikus társaságban tölthette. A tábor ideje alatt a
fiatalok különböző kulturális, sport és szabadidős tevékenységeken vettek részt. Mindezek
mellett a tábor lehetőséget nyújtott- az úszni még
nem tudó fiataloknak, hogy leküzdve félelmeiket
megtanulhassák az alapokat, valamint akik már
ezzel a képességgel rendelkeznek, a hét folyamán

mindezt pedig úgy, hogy közben a magyar öntudatot is erősítsük meg bennük. Így született meg
pár évvel ezelőtt a filmestek, játékestek és ifjúsági estek gondolata, melyeket idén is heti valamint
havi rendszerességgel megszerveztünk a med-

gyesi Millennium-Házban. A 2014-es évet egy
rövid visszatekintéssel zárnám mindazon tevékenységeinkre nézve, amelyekkel a medgyesi,
Szeben megyei valamint az erdélyi magyarság
kulturális értékeit próbáltuk gazdagítani. 2014ben is megszerveztük a MADISZ Sporthétvégéket, ahol a fiatalokat az egészséges szabadidő eltöltésére késztettük a sport által, ezeken a hétvégéken, foci-, kosárlabda-, asztalitenisz-, méta
bajnokságokat szerveztünk. A heti és havi rendszerességgel megszervezett eseményeknek fontos szerepe van a fiatalok non-formális nevelésében, oktatásában, amelyek elsődleges célja az
volt, hogy elszakítsuk a fiatalokat a számítógép
világából, a házból és megmutassuk nekik, hogy
szabadidejüket hasznos, de ugyanakkor szóra-

elsajátítottak egyet az négy úszási stílus közül.
2014. március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról a Medgyesi MADISZ
önkéntesei segítségével. Október 3-5 között, a
Medgyesi MADISZ-nak és a Medgyesi Magyar
Diáktanácsnak sikerült megszervezni első alkalommal a MADISZ Gólyatábort. A hétvégi tábor
célja az hogy, a résztvevők a magyar irodalom,
népzene és történelmen keresztül megismerjék
kultúrájukat.
2014 novemberétől a Medgyesi MADISZ
második alkalommal partnere a „Táplálj egy mosolyt!” név alatt futó karitatív akciónak, amelynek célja az, hogy Medgyes különböző bevásárló
központjaiban elhelyezett kosarakban adományozzanak a vásárlók nem romlandó élelmiszert,

koztató módon is tölthetik, 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 rendszerességgel. Ez nagy
munkát feltételez: a cikkek, rovatok beszerzése,
megírása, ezek betördelése, és a javítása, míg a
nyomdába kerül, és még itt sem áll le a munka,
hisz minden medgyesi magyar lakásra házhoz
szállít-juk, a környező településeken pedig a
templomokban vehetik el az érdeklődők. Önkéntes és önzetlen munkával, idővel sikerült

idén is megvalósítani és napvilágra hozni a NagyKüküllő különböző számait. Az év folyamán
szervezett nagyobb projektekben is részt vettünk
úgy, mint, főszervező, szervező, partner vagy támogató.
Legsikeresebb projektünkként elkönyvelt eseménysorozat a Kisebbségek Európája elnevezésű projekt, amelyet idén negyedik alka-

amely majd a rászorulóknak lesz ajándékozva.
Az akciót a medgyesi polgármesteri hivatal és a
medgyesi diákönkormányzat szervezi immár
nyolcadik alkalommal.
2014. december 10-én a Medgyesi
MADISZ is részt vett a már hagyománnyá vált, és
harmadik alkalommal megrendezett Szeben Megyei Ifjúsági Gálán. A megyében tevékenykedő
szervezetek közül, a Medgyesi MADISZ 2014-es
éves teljesítményeiről, illetve sikereiről került
szó a díjátadón, mivel a Kisebbségek Európája
című projektünk az asszociativitás fejlesztéséről
szóló kritériumot teljesíti; olyan projekt, amely a
kisebbségek fontosságát és hagyományait támogatja.
2014 végén harmadik alkalommal szervezte meg a Medgyesi MADISZ és a Medgyesi
Római Katolikus Plébánia az Ökumenikus Karácsonyi Pásztorjátékot. 35 fiatal, kicsitől nagyig,
valamint két egyház képviselője adtak életet a jól
ismert szövegeknek. A Pásztorjátékot három különböző településen mutattuk be: Medgyesen,
Erzsébetvároson és Kiskapuson.
Az év folyamán ifjúsági szervezetünk oroszlánrészt válalt a XII. Vándorcsizma Néptáncfesztiválnak a szervezésében, amelyre Medgyesen és Szeben megye különböző településein került sor. A néptáncfesztiválon 10 néptánccsoport
és együttes lépett fel. Szeben megye egyik
legnagyobb és legátfogóbb rendezvénysorozatáfolytatás a következő oldalon
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folytatás az elöző oldalról
nak a megszervezésében jelentős munkaerővel
jelenkeztünk, a XVI. Szeben Megyei Magyar Napokon. A rendezvénysorozat megyénk 10 településén, 10 napot tartott és közel 30 eseményre,
kulturális és szabadidős programra került sor.
A nyár folyamán, július 8–13. között nem
maradtunk ki a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) által megszervezett XI. EU Táborból

sem. Fiataljaink több csapatban is részt vettek a
különböző vetélkedőkön, előadásokon. 2014.
augusztus 7–10. között vendégei voltunk a Magyarországi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség által megszervezett évi nyári táborának,
amelyet Balatonkenesén szerveztek. A Medgyesi
Madisz besegített a MAKOSZ és a Medgyesi
Magyar Diáktanács által megszervezett Neumann Táborba, amelynek megnyitója augusztus
12-én volt a Szeben megyei Vízaknán. A tábor

központi témája a hangvágás, filmvágás és a digitális képfeldolgozás volt. Szeptember 19–21. között részt vettünk a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) által megszervezett XII. Akadémián,
ahol fiataljainknak lehetőségük volt szakemberek
segítségével megvitatni különböző problémákat,
illetve szakmai tapasztalatcserére is sor került.
2014. november 15-én a Magyar Szórvány Napját Szeben Megyében ünnepeltük, ahol a Medgyesi MADISZ önkéntesei fontos szerepet vállaltak a rendezvény szervezésében. Fontos számunkra, hogy egy ilyen nagy jelentőséggel bíró
rendezvényen besegíthettünk, és ennek alkalmával bemutatásra került szervezetünk is. A rendezvényen a MADISZ 25 éves múltjára tekintettünk
vissza. Részt vettünk a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum
(KIFOR) szervezésében 2014. november 7–9.
között, Kalotaszentkirályon a MIÉRT Szórványkonferencián, amely a Nagyvárosi Szórvány téma köré épült. Szent Karácsony estéjén a Medgyesi MADISZ egy Karácsonyi Ifjúsági Estét
szervezett, ahol a fiatalok egy pár meghitt pillanatot karácsonyi zene kíséretében töltöttek.
Ezúton is meg szeretnénk köszönni partnereinknek, támogatóinknak a segítséget, mely
nélkül nem sikerült volna mindezeket megszerveznünk.

Fazekas Attila

Új helyesírási szabályok
Bár a helyesírás mélyreható reformja nem
történt meg, a Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Nyelvi Bizottsága mégis kikozmetikázott néhány jelenlegi szabályt. A várhatóan nemsokára megjelenő új szabálygyűjtemény alapján
túl sok új dolgot nem kell majd megtanulnunk, főleg ha már bebifláztuk az eddigieket is, de lássuk,
hogyan kell ezután majd helyesen írni.
Kötőjelek
A többszörösen összetett szavakat akkor
is írhatjuk majd kötőjel nélkül, ha hat szótagnál
hosszabbak. DE! Továbbra sem írhatjuk kötőjellel azokat az összetett szavakat, amelyek hat szótagnál hosszabbak, azonban csak két összetételi
tagból állnak: alumíniummegmunkálás. Azokat
az összetett szavakat sem lehet majd kötőjellel írnunk, amelyek több tagból állnak, rövidek, szerkezeti egyértelműsítésük indokolná a kötőjel
használatát, és az olvasás segítése szempontjából
mégis célszerű lenne kötőjelet használni: pácsó,
faszék. Eddig a kettős betűre végződő vezetéknevekhez kötőjellel kellett kapcsolni az azonos
betűvel kezdődő toldalékot: Wittmann-nál, de a
magyar keresztneveknél a három betű közül az
egyik kiesett: Mariannál. Mostantól viszont a magyar keresztnevek esetében is a kötőjeles megoldást kell majd alkalmazni: Mariann-nál. Ez a tulajdonneveket is érinti: Sakk-kal, Páll-lal, Kisssel. Korábban a betűszókhoz kapcsolódó utótagot
külön kellett írni, ha az utolsó betű ugyanazt a
szót rövidítette, mint az utótag: CIB bank. Az új
szabály értelmében viszont a kötőjeles írás lesz a

helyes: CIB-bank.
Kisbetű, nagybetű
Eddig az intézménytípusra utaló elnevezéseket kisbetűvel kellett írnunk, még akkor is, ha
egy bizonyos intézményre utaltak: minisztérium,
vállalat. Ezentúl azonban belső használatra a
nagybetűvel írt változat is elfogadható lesz. Persze belső használatú dokumentumban eddig is
bárki azt csinált, amit akart... Ám ennél izgalmasabb a mozikkal, vendéglátóipari egységekkel,
rendezvényekkel és az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusaival kapcsolatos módosítások. Ezentúl írhatjuk majd nagybetűvel is őket: Pénzügyi Osztály, Odeon Mozi,
Holló Söröző, Debreceni Virágkarnevál.
Toldalékolás
A h-ra végződő szavak helyesírása sosem
volt egyszerű, ezért most változtattak is rajtuk.
Eddig csak a dühvel alakot fogadták el helyesen,
mivel ha kiejtjük ezt a szót, nem mondjuk a h betűt. Mostantól viszont a dühhel alak is elfogadható lesz. A -gat képzős igék helyesírásán is módosítottak: az eddigi bólingat, kacsingat, tekinget
mellett nem minősül hibásnak a bólintgat, kacsintgat, tekintget sem. Változtattak egyes számnevek toldalékolásán is. Az elsején korábban
számmal csupán 1-jén alakban volt írható, ezentúl elfogadható lesz az 1-én is; az elsej(e)i pedig
az eddigi 1-j(e)i mellett 1-(e)i alakban is írható
lesz. Talán az egyik legérdekesebb változás a szerű elemek helyesírása lesz. Ezentúl összetételi
utótagként kell majd írni: ésszerű helyett észszerű

lesz a helyes.
Idegen szavak mellékjelei
Eddig, a nyomdatechnikai okokra hivatkozva, el lehetett hagyni az idegen szavakról a
mellékjeleket: Jyvaskyla, Lódz. Ma már azonban
semmi sem indokolja ezek elhagyását, ezért mellékjelek semmilyen okból kifolyólag nem lesznek elhagyhatók: Jyväskylä, Łódź, Jiří.
Rövidítések és egyebek
Tudtátok, hogy a 9.15 típusú írásmód volt
eddig a helyes? Mostantól azonban a 9:15 is elfogadható lesz, ha időpontot akarunk jelezni. Ami
pedig a rövidítéseket illeti: ezentúl használhatjuk
majd a római katolikust r. k.-ként vagy róm. kat.ként is; az oldalt o.-ként és old.-ként is; a lásdot
pedig l.-ként és ld.-ként is, de lsd.-ként továbbra
sem! És végre kiderül, hogy helyes boldog új évet
kívánni ismerőseinknek: BÚÉK lesz az egyedül
elfogadható, a b.ú.é.k. pedig örökre száműzve lett
a helyesírási szótárból.
* A Magyar Nyelv és Tudomány hírportálja
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Milyen lenne a világ magyarok nélkül?
(1. rész)
Jókai Mór egyik híres regényében van
egy olyan aranymondás, hogy „Ex Hungariam
non est vita, si est vita, non est ita” – azaz, hogy
Magyarországon kívül nincs élet, de ha van élet,
nem ilyen”. Ez az aranymondás vonatkozhat a
mindennapi, prózai életen kívül a művészetre,
irodalomra, természetre, meg bármire, de mivel
az irodalommal, művészettel, stb. már foglalkoztunk, most majdnem szigorúan a műszaki és
tudomány terén szerzett magyarok vagy magyar
eredetű személyiségek találmányai, felfedezései
a sorosak. Mert nagyon sok az olyan találmány,
felfedezés, újítás, amelyek nagyon előrelendítették a világ fejlődését, még ha nem is szabadalmaztatták mindegyiket idejében és így másoké
lett a babér. Nem lehet ezeket hiány nélkül és
aprólékosan felsorolni, de elég ebből egy ízelítőt
adni ahhoz, hogy elképzeljük, milyen is lenne ma
a világ magyarok nélkül.
A felsorolás nem a fontosságuk szerint, de
nem is kronológiai sorrendben, hanem ábécé sorrendben, körülbelül az alábbiak szerint lenne:
Asboth Oszkár, teljes nevén: Asbóth Oszkár Dezső Vilmos (Pankota 1891– Budapest
1960) mérnök, gyárigazgató, magyar helikopter
konstruktőr. Több úttörő helikopter modell tervezője és építője.
Barnóthy Jenő (Kassa 1904 – Evanston,
Illinois 1996) mérnök-asztrofizikus, egyetemi tanár, a magyar kozmikus sugárzási kutatások
egyik jelentős úttörője. 1955-től a feleségével,
Forró Magdolnával közösen foglalkozott a csillagok gravitációs lencsehatásával, elektronikai
kutatással, amelynek eredményét több szabada-

lom is jelzi, és mindenekelőtt a mágneses térnek
az élőlényekre gyakorolt hatásával.
Barényi Béla (Ausztria, Hirtenberg 1907
– Böblingen 1997) magyar származású osztrák
mérnök, feltaláló. Erősen foglalkoztatta az olcsó
népautó gondolata. Tervezett is egyet, munkáját
1929-ben közzétette, de nem szabadalmaztatta. A
Ferdinand Porsche által 1936-ban bemutatott
Volkswagen Bogár konstrukciója nagyon hasonlított Barényi terveihez. A Daimler-Benz mérnökeként (1939–1972) kidolgozta az autók passzív
biztonságvédelmének elvét, valamint számos
konkrét, azóta is megkerülhetetlen elemét, mint a
gyűrődési zóna, a nem deformálódó utastér, a
teleszkópszerűen benyomódó kormányoszlop.
Több mint 2500 találmánya volt. Az 1940-es években ő vezette be a biztonsági törésteszteket is
az autógyártásba. Más kitüntetései mellett
megkapta a szakmájában legtekintélyesebb elismerést, a Rudolf Diesel aranyérmet, valamint az
aacheni Nemzetközi Károly-díjat.
Bay Zoltán Lajos (Gyulavári 1900. –
Washington, 1992) magyar fizikus, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja. Nevéhez fűződik a
magyar Holdradar-kísérlet, a fotoelektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott méterdefiníció.
Bánki Donát (Bakonybánk 1859 – Budapest 1922), eredeti neve Lőwinger Donát, korának egyik legnagyobb gépészmérnöke, feltalálója, egyetemi tanár. Munkássága szorosan összekapcsolódott Csonka Jánossal, akivel együtt
1890-re kifejlesztették az ún. Bánki-Csonka motort, amely a Ganz-gyár nemzetközileg is ver-

senyképes terméke volt. Csonkával együtt szabadalmaztatta a fúvókás benzinkarburátort (porlasztót), megelőzve ezzel a külföldön általánosan
úttörőnek tartott Wilhelm Maybachot. 1894-ben
szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanómotort, a saját korában méltán világhírű Bánkimotort, amelynél a robbanókeveréket a hengerbe
porlasztott vízzel hűtötte le, s ezzel a motor hatásfokát korábban nem remélt mértékben sikerült
fokoznia. Mind a kompresszió-növelés, mind a
vízbefecskendezés elsőként Bánki által tisztázott
elvét később is alkalmazták, bár a Bánki-motor
elterjedését a néhány évvel később megjelent
dízelmotor megakadályozta. Az általa 1917-ben
feltalált Bánki-turbina új utakat nyitott a törpe
vízierőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a Vaskapu vízerejének
hasznosítására.
Bejczy Antal (Ercsi 1930) Magyarországról az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt
fizikus, űrkutató, a Marsjáró egyik megalkotója.
Vitéz dr. Béres József (Záhony 1920 –
Budapest 2006) Széchenyi-díjas kutató, a Béres
Csepp megalkotója. 1972-ben alkotta meg a
nyomelemeket komplex formában tartalmazó humángyógyászati készítményt, amelynek a Béres
Csepp nevet adta. 1976-ban bejelenti a szabadalmat. 1978-tól forgalomba is kerülhetett, gyógyhatású készítményként. 2000-ben hivatalosan is
gyógyszerré nyilvánították, amely erősíti az immunrendszert, és jótékony hatású a daganatos betegségek gyógyításában.
Bíró László József spanyolul Ladislao
José Biro (született Schweiger László József,

Budapest 1899 – Buenos Aires 1985) magyar újságíró, festőművész, feltaláló, nevét világhíressé
tette legismertebb találmánya, a golyóstoll.
Bláthy Ottó Titusz (Tata 1860 – Budapest
1939), gépészmérnök, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1885-ben Zipernowsky
Károllyal és Déri Miksával feltalálta a energiaátvitelre is alkalmas zárt vasmagú transzformátort.
Bolyai Farkas (Bólya 1775 – Marosvásárhely 1856). Nemeuklidiszi geometria előfutára. Magyar matematikus, 1832-től a Magyar
Tudós Társaság tagja. Első életrajzírója, Paul
Stäckel szerint vele kezdődik a magyarországi
matematikai kutatás története.
Bolyai János (Kolozsvár 1802 - Marosvásárhely 1860) magyar matematikus és hadmérnök. Bolyai Farkas fia és egyben leghíresebb tanítványa. A magyar tudomány legnagyobb alakja,
az egyik leghíresebb magyar matematikus, a
„geometria Kopernikusza”, „az erdélyi tudományosság legkiemelkedőbb képviselője”.
Chudy József (Pozsony 1753 – Pest,
1813) zeneszerző, karmester, feltaláló. Karmester volt az Erdődy János gróf pozsonyi német
színházánál 1785 és 1787 között. Chudynak érdekes, ám elfeledett találmánya is volt: a világ
első távíró rendszerét találta fel, amely egymástól mintegy 10 kilométerre lévő őrházak láncolatán alapult, és a jeleket kivilágított ablakrendszerrel szándékozott továbbítani. A később hasonlóan őrházakon alapuló Claude Chappe-féle
távírórendszer mozgó karokkal, szemafor rendszerrel valósította meg a jelzéseket, s míg Chappe
híres lett, Chudy találmányát elfelejtették.
Csefkó Pál Tamás (Budapest 1967) magyar feltaláló, energiakutató, fejlesztő. 1984 óta

foglalkozik intenzíven energiakutatással. Fő iránya a nullponti energia kutatása. Az ENERGITECH egyesület kitalálója és megalapítója,
illetve a TESLA csoport alapító tagja, ahol a
magyar feltalálók és ötletemberek minden hónapban összejönnek és előadásokat, bemutatókat
tartanak, illetve megvitatják ezen berendezések
működéseit. Találmányaival az energetikában
használt berendezések energiafogyasztásának
csökkentését véli elérni. Véleménye szerint a
nagy hatásfokú invertereinek köszönhetően az
alternatív energiák jobb hatásfokkal használhatók fel, mint a hagyományos inverterekkel, eddig
17 találmányt jelentett be szabadalmaztatásra.
Domokos Gábor (Budapest 1961) magyar építészmérnök, alkalmazott matematikus,
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A nemlineáris mechanika, az
alkalmazott matematika nemzetközi hírű tudósa.
Számos interdiszciplináris (tudományterületek
közötti) publikációja jelent meg. Várkonyi Péterrel közösen kialakított szerkezete a „Gömböc”, amelyik az első ismert homogén test, amelynek egy stabil és egy instabil, azaz összesen két
egyensúlyi pontja van.
Vásárosnaményi báró Eötvös Loránd Ágoston (külföldön gyakran: Roland Eötvös), (Buda,1848 – Budapest 1919) magyar fizikus, akinek
egyik legismertebb alkotása a nevét viselő torziós
inga (a Cavendish-féle torziós mérleg továbbfejlesztésének is felfogható). Egyetemi tanár,
vallás- és közoktatási miniszter, akadémikus, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Matematikai és Fizikai Társulat alapító elnöke, hegymászó.
Erdős Pál (Budapest 1913 – Varsó 1996) a
20. század egyik legkiemelkedőbb matematiku-

sa, az MTA tagja. Elsősorban számelmélettel
(ezen belül főleg elemi számelmélettel) és kombinatorikával, halmazelmélettel, analízissel és
valószínűség-számítással foglalkozott, de a matematika szinte minden ágában alkotott. Számelméleti, illetve kombinatorikai kutatásaival ún.
magyar iskolát teremtett. Életében ő volt a kombinatorika kutatásának és alkalmazásának talán
legnagyobb egyénisége. Meghonosította a Ramsey-típusú jelenségek vizsgálatát és nagy úttörője
volt a véletlen módszerek alkalmazásának. Zsenialitása nemcsak bizonyításaiban mutatkozott
meg, hanem nagy problémafelvető is volt: művészi szintre fejlesztette a fontos problémák meglátásának képességét.
Fazekas Andrea a meggymagbeton (biobeton) – passzív tumorellenes védelmi rendszer
feltalálója.
Fejes Jenő (Budapest 1877 – 1952) magyar gépészmérnök, autó- és motortervező, a róla
elnevezett lemezmotor kifejlesztője, a hazai autóés repülőgépgyártás egyik megszervezője, 11.
szabadalmaztatott találmány, több, a gépkocsigyártásban elfogadott műszaki megoldás – alvázgyártás. A lemezszerkezetek gyártása - az elmúlt
évtizedekben, a prés- és hegesztéstechnika tökéletesedésével fejlődésnek indult.
Fonó Albert (Budapest 1881 – 1972) magyar gépészmérnök, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A torlósugár-hajtómű
(angolul ramjet) a sugárhajtómű egyik fajtája.
Ebben a fajta hajtóműben nincs mozgó alkatrész,
tehát nincsen kompresszor, a kompressziót a
nagy sebességgel érkező levegő hajtóműben való
folytatás a következő oldalon

folytatás az előző oldalról
összesűrűsödése adja. A torlósugár-hajtómű ezért
csak magas sebességnél indítható és üzemeltethető. Használata akkor indokolt, ha kisméretű és
viszonylag egyszerű hajtóműre van szükség,
nagy sebesség mellett. A sugárhajtás egyik úttörője, a torlósugár-hajtómű egyik feltalálója.
Francesco Illy születéskori nevén Illy Ferenc (Temesvár 1892 - Trieszt 1956) magyar származású trieszti üzletember, könyvelő, feltaláló.
Itt kakaó, valamint kávé-kereskedéssel és pörköléssel foglalkozó cégeknél dolgozott. Innen jött
az ötlete és feltalálta a frissen pörkölt kávé illatát
és aromáját megőrző vákuum (légmentes) csomagolást, amire speciális dobozokat használt. Így
a kávét nem a kliens előtt kellett pörkölni, az ily
módon csomagolt kávé hosszabb távon megőrizte aromáját és illatát.
Gábor Dénes (Dennis Gabor, született
Günszberg Dénes; Budapest 1900 – London
1979) Nobel-díjas fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográfia feltalálója.
Galamb József (Makó 1881 – Detroit

1955) konstruktőr, a Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell egyik megalkotója.
Ganz Ábrahám (Unter-Embrach, Svájc
1814 – Pest 1867) vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar egyik megteremtője. A svájci
származású Ganz Ábrahám vasöntőmester 1844ben hozta létre vasöntödéjét Budán. Saját szabadalma alapján gyártott kéregöntésű vasúti kerekeket, vasúti kereszteződési csúcsbetéteket, gabonaipari őrlőhengereket.
Gellért Károly. A sokszögeszterga az
1970-es évek végének nagy horderejű világszabadalma volt, mely Miskolcon Gellért Károly lakatosmester kis műhelyében született meg. Felhasználása sokrétű, például alkalmas poligon tengelykötések megmunkálására, amelyek élettartama a hagyományos kötések többszöröse.
Gergely Péter - a vasbeton fejlesztése,
földrengés biztos építkezés.
Gestetner Dávid (Csorna 1854 – London
1939) magyar származású feltaláló, a stencilgép
feltalálója. Gestetner 1880-ban érkezett Londonba, itt kapott szabadalmat első találmányára, a
kerekes tollra. Ez a találmány lett a stencilgép
elődje. A kerekes toll egy olyan szerkezet, mely-

nek a hegyén egy apró fogakkal ellátott kerék található. Írás közben a papírt a kis fogak perforálták, ezzel, mint egy nyomó formát létrehozva.
Ez a toll volt az alapja következő találmányának,
a stencilgépnek. A perforált papírt eleinte egy faládába helyezte. Egy szöveten keresztül festékezve a perforált íven keresztülhatolt a festék, így
a formára egy tiszta ívet helyezve, enyhe nyomás
hatására megkapta a perforált ívvel azonos nyomatot. Ezt a fadobozt tekinthetjük az első stencilgépnek.
Goldmark Péter Károly (Budapest 1906 –
Port Chester 1977) magyar származású amerikai
mérnök, fizikus. Berlinben folytatta tanulmányait, a charlottenburgi műszaki főiskolán tanult,
és dolgozott Gábor Dénes mellett, aki felismerte a
fiatal kutató tehetségét, és további kutatásokra
ösztönözte. Goldmark Péter Károly, Ernst Mach
professzor irányításával megírta Egy új eljárás ionok sebességének meghatározására című értekezését, amelyet a bécsi tudományos akadémiának
nyújtott be.

Szatmári Ferenc
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