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Minden évben meghirdetjük úszótáborunkat a Szeben megyei magyar diákok számára. Az egy hetes 
táborban a résztvevőknek lehetőségük lesz négy úszási technikát elsajátítani, akik pedig már úsznak, 
tovább fejleszthetik tudásukat. Ezen kívül az elmúlt évekhez hasonlóan számos kézműves és sport-
foglalkozást tervezünk, valamint szórakozásra is lesz lehetőség, és idén sem marad el a gitárdal-
lammal kísért tábortűz melletti hangulatos est.

Olyan V–XII. osztályos diákok jelentkezését várjuk, akik aktívan szeretnék szabadidejüket eltölteni, 
szeretik a kihívásokat, a tevékenységek sokféleségét, ismerkedni akarnak és nem utolsó sorban meg 
akarnak tanulni úszni. Fontos tudni, hogy a tanítás szakképzett oktató segítségével történik és a 
különböző tevékenységeket csoportvezetők kísérik.

Az úszótábort 2017. július 23-29. között szervezi meg a Medgyesi MADISZ Szentegyházán, a Napsugár 
Kempingben.

Jelentkezni június 15-ig lehet, és mivel a táborban összesen 66 fi atal vehet részt, a létszám korláto-
zott!

Részvételi díj: 200 lej, ami a következőket foglalja magába:

- szállítást (Medgyes, Millennium-Háztól – Szentegyháza, Napsugár Kemping útvonal)

- szállást, komfortos kis faházikókban, a Napsugár Kempingben (http://www.napsugar-panzio.ro)

- napi 3 étkezést a Napsugár Panzió vendéglőjében

- úszást és úszásoktatást (napi 2-3 óra)

- szükséges kellékeket a szabadidős tevékenységekhez és játékokhoz

- VII. Úszótábor pólót (XS – XXL méretekben)

- díjakat, okleveleket.

További információkért a következő szemé-
lyeknél lehet érdeklődni, az alábbi telefon-
számokon: 0756/ 928 840 - Balázs Botond, 
0755/ 409 403 - Balázs Noémi

A jelentkezési ívet minden jelentkező a saját 
településén, a helyi pedagógusoktól, lelké-
szektől veheti át, vagy letöltheti a csatol-
mányt a www.medgyes.ro honlapról.

A jelentkezési ívet a következő e-mail címre 
lehet beküldeni: madisz@medgyes.ro vagy 
a Millennium-Házban hétköznaponként 8-16 
óra között június 15-ig.

Várjuk a jelentkezéseket a 
VII. Úszótáborba!
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Képviselői iroda nyílt Medgyesen

Parlamenti képviselői irodát nyitott Benedek Zakariás Medgyesen 
csütörtök délután a Millennium-Házban. Az eseményen részt vett 
az RMDSZ megyei és városi vezetősége, illetve a sajtó meghívott 
képviselői.

A sajtótájékoztatón Benedek Zakariás parlamenti képviselő 
örömét fejezte, hogy 27 évvel a rendszerváltást követően elérke-
zett az az ünnepi pillanat is, amikor Medgyes és vidékének magyar 
közössége is jelen lehet közvetlenül a törvényhozói munkában. 
A képviselő röviden ismertette az elmúlt hónapok parlamenti 
munkáját, részletesen kitérve bizottsági tevékenykedésére, 
amely a szállításügyre és infrastruktúrafejlesztésre terjed ki. 
Beszélt a kormánypártokkal létrejött protokollúmról, a kisebb-
ségi ügyekről. A megjelenteknek bemutatkozott a medgyesi 
irodavezető, Kémeri Attila is, aki hetente két alkalommal, kedden 
és csütörtökön 14-16 óra között fogadja az érdeklődőket.

A képviselőiroda megnyitását követően jelölőgyűlésre került sor, 
amelyen a Szeben megyei RMDSZ küldöttei megválasztották az 
RMDSZ XIII. Kongresszusának résztvevőit. A Kongresszuson hiva-
talból vesznek részt: Benedek Zakariás parlamenti képviselő, 
Balázs Béla Attila, az RMDSZ megyei elnöke, Bándi Levente SZKT-
tag, Székely Ilonka, a Nőszervezet részéről, a MIÉRT részéről 
Balázs Botond és Kémeri Attila. A gyűlés további küldöttnek 
jelölte Orosz Csabát, Múzsnai Melindát, Márton Ildikót, valamint 
Fazekas Attilát.

A gyűlést megtisztelte jelenlétével Székely István, az Szövetség 
ügyvezető alelnöke. Székely István a gyűlésen résztvevőknek 
elmondta, hogy a mostani kongresszusnak is fontos témái lesznek 
a politizálás útjának kijelölésében. Négy témát érintenek majd: 
nyelvhasználat, oktatás, erdélyi fejlesztési projektek valamint az 
ifjúság bevonása a döntéshozatalba.

Határon túliak is megkapják jövőtől az 
anyasági támogatást Magyarországról

2018 januárjától kiterjeszti Magyarország az anyasági támoga-
tásra jogosultak körét, a juttatást akkortól azok is megkaphatják, 
akiknek a gyermeke külföldön születik meg - mondta szerdán 
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, 
ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Novák hang-
súlyozta: legyenek akár határon túli magyar állampolgárok, vagy 
ideiglenesen külföldön tartózkodók, az egyszeri, 64.125 forintra 
ők is jogosulttá válnak, amennyiben gyermeküket a magyar rend 
szerint anyakönyveztetik. 

Az államtitkár szerint ezzel szeretnék a „magyar-magyar 
köldökzsinórt tovább erősíteni” és azoknak is támogatást adni, 
akik éppen külföldön vállalnak gyermeket. Az MTI kérdésére 
elmondta: a részletszabályokat ezt követően fogják kidolgozni, 
de szeretnék az adminisztratív terheket a legalacsonyabbra 
szorítani; az igénylések benyújtásához várhatóan a konzulátusok 
fognak tudni segítséget nyújtani. 

A női képviselet megerősítését és a szór-
ványközösség parlamenti képviseletének 
támogatását írná elő az RMDSZ új Alapsza-
bályzata 

Alapszabályzat-módosításunk két fő téma köré épül: a női képvi-
selet megerősítését és a szórványközösség parlamenti képvise-
letének támogatását célozza – nyilatkozta Porcsalmi Bálint, az 
RMDSZ ügyvezető elnöke április 26-án, szerdán. A múlt pénteken 
ülésező Szövetségi Képviselők Tanácsa további alapszabályzat- 
és programmódosítási javaslatokat fogadott el a fi atalok itthon 
maradásának ösztönzéséről, a családon belüli erőszak megelőzé-
séről, a kisebbségvédelemről. Ezeket a Zilahi Kongresszus május 
13-án fogja végleges formájában megszavazni.

Az RMDSZ Alapszabályzatába bevezetné a női képviseleti normát, 
amely lehetővé tenné, hogy a Szövetség helyi szervezeteinek 
szintjén minden harmadik választott testületi tag nő legyen, 
megyei és országos testületekben pedig 15 százalékban a Nőszer-
vezet delegáljon tagokat. A Szövetség fontosnak tartja ugyan-
akkor azt is, hogy az elkövetkezőkben a legmagasabb szinten 
képviselje a szórványközösséget. „2016-ban székelyföldi listán, 
bejutó helyen indulhatott a teljes szórványközösség ügyét felka-
roló Szeben megyei parlamenti képviselőjelölt. Májusban ezt az 
elvet alapszabályzatunkban is rögzítjük, hogy körforgásszerűen 
mindig biztos bejutó helyen szerepeljen egy jelölt azokból a szór-
ványmegyékből, ahonnan amúgy nem juthatna be magyar ember 
a bukaresti törvényhozásba”− magyarázta az ügyvezető elnök.

A Szövetség programját célzó módosítások leginkább az esély-
egyenlőségi, szociálpolitikai, ifjúsági, külügyi és a gazdasági prob-
lémák megoldására terjednek ki. Az ifjúságot a szülőföldön való 
letelepedésre ösztönzik, emellett a nők esélyeinek munkapiaci 
növelését, a férfi ak és nők közötti bérszakadék csökkenését, és a 
nők elleni erőszak megelőzését is sürgetik.

„Külpolitikánkban szorgalmazzuk, hogy a nemzeti jogszabályok 
mellett az európai intézmények is védjék az őshonos nemzeti 
kisebbségek által teremtett értékeket és ezt a sokszínűséget” 
– fejtette ki. Elmondta: az RMDSZ elkötelezett Romániának az 
Amerikai Egyesült Államokkal kialakított stratégiai partnersége 
mellett, de véleménye szerint ez a kapcsolat nem korlátozódhat 
katonai és védelmi kérdésekre, annak ki kell terjednie az emberi- 
és kisebbségi jogok és általában a demokrácia értékeinek és 
intézményeinek romániai védelmére.

Porcsalmi Bálint elmondta, a Zilahi Kongresszus nagyon fontos 
tétje meghatározni azt az utat, amelyen az RMDSZ-nek az elkö-
vetkező két évben haladnia kell. Szerinte ezek a módosítási javas-
latok és témák is ezt a célt szolgálják.

Az Alapszabályzat és a Program módosításai mellett, az RMDSZ 
az oktatást, a fi atalokat és az anyanyelvhasználatot célzó stra-
tégiai dokumentumokat dolgoz ki, amelyet a Zilahi Kongresszus 
szavaz meg.

RMDSZ Sajtóiroda

RMDSZ Hírek
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Jótékonysági céllal szer-
vezett húsvéti bazárt 
április első vasárnapján 
a medgyesi Református 
Nőszövetség, amelyen 
az érdeklődők úgy járul-
hattak hozzá a karitatív 
akcióhoz, hogy a tagok 
áldozatos munkájával 
előállított sütemé-

nyeket, lakás dekorációkat jelképes összegért vásárolták 
meg. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket mindig széleskörű 
érdeklődés övezi, hiszen jót tenni jó, vallják a Nőszövetség tagjai, 
akik megélik az Igét, jót cselekszenek, így szolgálják rászoruló 
embertársaikat.

A jótékonysági vásár előtti istentiszteleten Székely Zoltán lelki-
pásztor hirdetett igét, hangsúlyosan a jó cselekedetekről, illetve 
a talentumokról beszélt. Kiemelte, hogy Istennek hála, mindig 
van 30-40 egyháztag, akik hajlandóak áldozni az idejükből a 
gyülekezet javára. Mégis elszomorító az, hogy sokan elfordulnak 
a közösségtől, ők azok, akik a saját életük kovácsai akarnak 
lenni. Fontos elgondolkodni azon, hogy mit mond Isten a sáfár-
kodásról? Valóban mi vagyunk életünk intézői? Vagy létezik egy 
olyan hatalom, amely irányítja sorsunkat? Valóban csak a szor-
galmas munkának köszönhető-e mindaz, amit elértünk életünk 
folyamán? – tette fel a belső válaszadásra késztető kérdéseit a 
szószékről a medgyesi lelkész.

- Kapunk az Úrtól 
képességeket, egy 
szép életet, tehet-
séget, de ezzel a kész-
séggel nem élünk, 
merthogy a félelem 
irányítja életünket. 
A félelemben való 
megmaradást válasz-
tjuk. Az emberek 
világképe, jövőképe 
az én körül forog, nem 
azt kérdezzük, hogy 
mi lesz velünk, hanem, 
hogy mi lesz velem. 

Krisztus nem önmagáért halt meg a kereszten, hanem minden-
kiért. A mi szolgálatunk egyfajta válasz Isten fi ának értünk tett 
áldozatáért. Krisztus nem azért mondott le a mennyei jólétről, 
biztonságról, mert annak nem volt oka. A tanítványok előtt járt 
példaként, képes volt önmagát megtagadni, hogy a közösség 
mintájává legyen. Szeretet nélkül nem lehet közösségépítésről 
beszélni. Rá kell kérdeznünk önmagunknál, hogy mit kaptunk 
kegyelmi ajándékként, amivel Istent és a közösséget szolgál-
hatjuk? – zárta gondolatait Székely Zoltán és köszönetét fejezte 
ki minden egyháztagnak, akik idejüket és munkájukat feláldozva 
hozzájárultak a húsvéti jótékonysági vásár létrejöttéhez.

Három és fél éves a Medgyesi Református Gyülekezeti Szeretet-
szolgálat, tájékoztatott Székely Anna-Eli, Székely Zoltán lelkész 
felesége a húsvéti bazáron. A gyülekezeti szeretetszolgálat alapja 
a hit, bizalom, empátia, diakóniai lelkület, szociális érzékenység, 
szakmai felkészültség és természetesen a szeretet. A diakóniai 
munkát végzik, illetve támogatják: a lelkipásztor, a presbité-
rium, a nőszövetség, a Lídia-kör (alkotóműhely a diakóniáért), az 
önkéntesek, valamint a gyülekezeti diakónus. A Medgyesi Refor-
mátus Gyülekezeti Szeretetszolgálat szerteágazó tevékenységet 

folytat, amelyben állandóan jelen van a hitépítés, gyülekezet-
építés és kapcsolatépítés.

Rendszeresen látogatják az idős egyháztagokat, fogyatékkal 
élőket, kisbabás édesanyákat, akikkel segítőbeszélgetések útján 
építik hitüket Isten igéjén keresztül. Szeretetcsomagot osztanak 
több alkalommal egy évben, általában ünnepekhez kötődően, 
de nem csak. Az idősgondozásra különös hangsúlyt fektetnek, 
mindenkit felköszöntenek születésnapjukon, évente négyszer 
tartanak „Idősek napját”, amikor istentisztelettel, ünnepi 
műsorral, közös vacsorával, ajándékokkal örvendeztetik meg 
egymást. Szentestén hasonló programmal tartják meg az Egye-
dülélők karácsonyát. A Lídia-kör tagjai kéthetente találkoznak, 
amikor is ajándéktárgyakat készítenek a különböző gyülekezeti 
alkalmakra, jótékonysági vásárok szervezésére, az „Idősek Napja” 
program anyagi támogatására.

Nagyhét szerdai és csütörtöki napján a Medgyesi MADISZ és a 
RMDSZ szervezésében a Báthory István Általános Iskola diákjai, 
valamint a medgyesi magyar tagozatos óvodások hagyományos 
tojásfestésen vettek részt, melynek köszönhetően a Millennium 
Házat gyerekzsivaj és méhviasz kellemes illata járta át. A kicsik 
és nagyok együtt készültek az ünnepre, locsolóverseket tanultak, 
mintákat rajzoltak, plüss nyuszikkal és bárányokkal játszottak, 
közösen készítették el a hímes tojásokat.

Az ovisok és az alsó tagozatosok egyaránt kipróbálhatták, hogy 
kell elkészíteni a hagyományos hímes tojásokat, az erre a célra 
megrendelt eredeti kesicével és méhviasszal. Kesicével írták, 
piros festékbe rakták, a végén pedig meleg kendővel letörölték 
róluk a gyantát, így csodaszép tojások születtek. A kidíszített 
tojásokat a gyermekek hazavitték, hogy az ünnepi asztal díszévé 
váljanak. A programért külön köszönet az óvónőknek, tanító-
nőknek, illetve Márton Zsófi ának és Nagy Irénnek. 

Papp Gyula Attila

Húsvéti jótékonysági 
vásár

Húsvéti tojásfestés
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Ha az olasz városok közül kellene választani, nem hiszem, hogy 
sokan Bolognát választanák kirándulási célnak. A nem messze 
lévő Velence (155 km) vagy Firenze (108 km) a turisták nagy részét 
elcsábítják, éppen ezért ide több belföldi látogat el, mint külföldi, 
ez főleg azért van, mert a bolognaiak nem igazán barátok az 
angol nyelvvel. Nagysága szerint a 7-ik legnépesebb olasz város,  
rengetek a középkori épülete, temploma, palotája és amit más 
városban nem mindenhol látni lehet: a tornyai és árkádok. A világ 
legrégebbi egyetemével is büszkélkedik, 1088-ban alapították, 
a kezdetekben római jogot tanítottak, később pedig orvostant, 
fi lozófi át, retorikát, nyelvtant, teológiát vagy latin nyelvet is 
lehetett tanulni. Itt szerezték a tudásukat a neves Dante Alighieri 
vagy Franceso Petrarca.

Reptere is van az egykor Bononiának nevezett városnk, ami az 
eljutást megkönnyíti és leegyszerűsiti. Innen Aerobusszal lehet 
beutazni a központi vonatállomásig, mely tíz percenként jár, egy 
út 6 Euróba kerül. Hogyha csoportosan utaznak, jobban megéri 
a taxizás, ami csupán 25 Euró. A vonatállomától gyalog el lehet 
érni a központ bármelyik pontjáig kényelmesen. A szállodák nagy 
része szintén itt található, s mivel minden látnivaló sétaközelben 
van, ezért nem szükséges taxizni vagy buszozni.

Bolognát azért nevezik a tornyok városának, mert szinte 200-at 
építettek az évszázadok során, a gazdagok abban versengtek 
egymással, hogy kié a legmagasabb, legszebb. Mára alig 20 
maradt fenn, többségüket háborúk, tűzvész vagy villámok 
semmisítettek meg. A leghíresebbek és egyben a város jelképét 
képviselő egymás felé dölő 97 m magas Asinelli és 48 m magas 
Garisenda tornyok (Torri degli Asinelli e Garisenda) az egyik 
legfontosabb látnivaló. Akinek bátorsága és ereje van, az  az 
Asinellibe szinte ötszáz lépcsőn felmászhat a tetejéig, megpi-
henni több helyen is lehet. A keskeny lépcsők és az embertömeg 
miatt, nem nevezhetjük egy kényelmes mászásnak, aki klauszt-
rofóbiában szenved, az inkább hagyja ki. Az egyetemi hallgatók 
körében az a hiedelem terjeng, hogy tilos ide felmenni a diplo-
maosztásig, hiszen szerencsétlenségben lehet része annak aki 
ezt teszi. A belépő ide 3 Euróba kerül. A Garisenda torony erede-
tileg 20 méterrel magasabb volt, de az összedölés veszélye miatt 
le kellett csökkenteni, mely végül a ferdeséghez vezetett. Más 
nevezetes tornyok a Prendiparte (60 m magas, miniszálloda van 
benne), Azzoguidi (az egyedüli egészen függőleges torony) vagy 
az Arengo.

Egy másik különlegességét a városnak a tornyokon mellett a 
tipikus árkádok képezik, talán nincs is más hely ahol több lenne 
mint itt: összesen 38 km-en lehet ezeket látni. Szinte mindenik 

központi épület rendelkezik ilyesmivel, eredetileg szálláshelynek 
szánták őket, éppen ezért nagyságuk akkora kellett legyen, hogy 
egy ember kenyelmesen elférjen alattuk. Az egyik legrégebbi a 
Casa Isolaninál található, az árkádot 9 méteres tölgy gerendákra 
építettek, melyek egyben az épület harmadik emeletét is fenn-
tartják.

A város központi részét a Piazza Maggiore képezi, ez volt a közép-
kori város szive is, olyan épületek veszik körbe, mint a Palazzo del 
Podestá, Palazzo del Biachi, Palazzo dei Notai és a San Petronio 
bazilika (egyben a város védőszentje is). A bazilika sajátosságai 
közül megemlíteném a befejezetlen homlokzatot (a legnagyobb 
templomnak tervezték, de az akkori pápa nem támogatta a 
munkálatokat, ezért nem is fejezték be) és a világ legnagyobb 
napóráját. Csupán egy kődobásnyira innen találjuk a Piazza del 
Nettunot, ennek közepén pedig egy csodálatos 1563-ból való 
Neptunt ábrázoló szökőkút van, jelenleg sajnos nem látható, 
éppen restaurálási munkálatokat végeznek rajta. Egy másik 
neves templom a Santuario di Santo Stefano bazilika, más nevén 
La Sette Chiese (Hét templom)  mely nem egy egyszerű templom, 
hanem 7 egymásba épített kegyhely. Ha jól megfi gyelik, látni 
lehet ahogy a különböző stílusok jól összeforrnak, a 4-ik századi a 
legrégebbi, a legújabb pedig a 13-ik századból való. 

Egy váratlan és ugyanakkor szokatlan látvány, a Via Piella árkádja 
alatt található: egy kis ablak, melyen keresztül egy Velencéhez 
hasonló kanális látható (ha szerencséjük van és éppen nem valami 
nagy csoportot kell kivárni, amíg mindenki rendre bekukkant). 
A Moline kanális összeköti a várost az Adriai tengerrel és a Po 
folyóval, nagyrészt a föld alatt folydogál, de itt a felszínre tőr és 
büszkén mutogatja magát a kiváncsiaknak.

Bologna egyik beceneve La Grassa (vagy a Kövér) és ezen csodál-
kozni nincs is mit: olyan ételek erednek innen mint a lasagna, 
tortellini (a modenai Alessandro Tossoni költő azt állította, hogy 
alakja Vénusz köldökét utánozza), tagliatelle (Mastro Zafi rano 
szakácsot Lucretia Borgia szőke haja ihlette a megalkotásban) és 
természetesen a mortadella, melyet már 1644-ben említenek az 
írások.

Ha esetleg idejük és kedvük is marad mindezek után, ellátogat-
hatnak a múzeumokba is, melyek megnézése szinte annyi időt 
igényel mint a korábban felsoroltak. A legfontosabbak talán a 
MAMbo (Modern Művészet Múzeuma), Középkori Múzeum, Régé-
szeti Múzeum vagy az egyetemhez tartozó múzeumok, mint pl. a 
Bonctani Múzeum, Fizika és Kémia Múzeum vagy Antropológiai 
Múzeum.

Tóth Zoltán

Bologna: a tornyok, mortadella és 
árkádok városa
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Április 24-én délután szeretetben fürdött a medgyesi Szent István 
templom, de nem csak Isten házát, hanem a jelenlévők szívét 
is átjárta egy különös érzés, hogy mi, akik adni szándékoztunk, 
valójában láthatatlan batyunkat színültig töltve távoztunk: bátor-
sággal, hittel, magabiztossággal és tömérdek szeretettel.

Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes neve bizonyára senkinek 
sem ismeretlen, hiszen tömérdek gyereket fogadott oltalmába, 
köztük a Medgyesi Adolf Kolping Gyermekotthon lakóit, a ,,mi 
gyerekeinket’’ is. Az általa celebrált szentmise első perceiben 
köszöntötte, majd háláját és köszönetét fejezte ki a jó szándékú, 
segítőkész embereknek, nevelőknek, adományozóknak, taná-
roknak, valamint közösségünk minden egyes tagjának, akik 
áldozatos munkájukkal és adományaikkal nap mint nap szebbé 
varázsolják az otthon lakóinak életét.
Csaba testvér prédikációjában a Szent György-i bátorságra 
tanított, egy olyan erényre, amelyre mindennap szükségünk van, 
és ami csöppet sem törpülhet el hitünk és szeretetünk mellett. 
Megkérte a jelenlévőket, hogy töprengjenek el azon, hogy Jézus 
is ebből az erényből merített, amikor karácsony estéjén közénk 
mert jönni, vagy amikor virágvasárnap fényes nappal be mert 
vonulni Jeruzsálembe, s bár az Olajfák hegyén is tudta mi vár 
rá, mégsem menekült el. Csaba testvér gondolatmenetét azzal 
a kívánsággal zárta, hogy szeretné, ha ez a Jézusi vonás felra-
gyogna a mi szívünkben is, ha mernénk bátrak lenni és hiányos-
ságainkból előnyt kovácsolni, ha ki mernénk dobni a halászhá-
lónkat, ha szembe mernénk nézni az ezernyi, apró, bennünk 
csapongó sárkánnyal, ha meg mernénk munkálni földjeinket, és 

ha mernénk gyermeket vállalni…
Hálát adott, hogy amikor a medgyesi gyermekotthon létesíté-
sének kérdése felmerült, Isten nem hagyta őt magára gondolata-
ival és félelmeivel, mert bizony őbenne is felsejlett a kétely, hisz 
Medgyes jelentős távolságra van Dévától, hanem mellé rendelt 
olyan embereket, akik bíztatták, bátorították és akikkel meg 
tudta valósítani elképzeléseit. Prédikációját Avilai Teréz gondo-
latával fejezte be: „A Jézusról nevezett Teréz és három arany 
dukát, az semmi. De a Jézusról nevezett Teréz, a három dukát és 
a Jóisten, az minden!”
A szentartást követően Babota Tibor medgyesi plébános Csaba 
testvért Szent Péterhez hasonlította, aki a sánta meggyógyítá-
sakor ezeket a szavakat mondta: „Ezüstöm és aranyam nincsen, 
de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, 
kelj fel, és járj!” Majd elmondta, hogy a közénk érkezett ferences 
rendi szerzetesnek sincs aranya, ezüstje de Jézus nevében 
azon dolgozik, hogy kimozdítson minket a nemtörődömségből, 
konfort zónánkból, és ezáltal egyesítsen a szeretetben. 
Ezt követően a plébános úr köszöntötte a budapesti Nem Adom 
Fel együttest, és örömét fejezte ki, hogy erdélyi turnéjuk alkal-
mával Medgyesre látogattak.

Papp Szabolcs a Nem Adom Fel együttes tagja üdvözölte a jóté-
konysági est résztvevőit, majd elmondta alapítványuk elsőd-
leges célja, hogy segítsenek a hátrányos helyzetű személyeknek: 
felfedezzék és kiérleljék magukban azt a lelki erőt és azokat a 
képességeket, amelyek által mindenki a legtöbbet hozhatja 
ki saját életéből. Szabolcs története magával ragadó. Fogya-
tékkal született, 12 éves korában elhatározta, hogy önálló életet 
szeretne élni, már akkor megfogalmazódott benne, hogy a 
mindennapi kenyerét maga akarja magának megkeresni. Jelenleg 
három gyermek büszke édesapja és családjának kenyérkeresője, 
fenntartója. 
A Szent István templomban hétfő este olyan dalok csendültek 
fel, mint a Boldog ember, a Hozsánna, és a Lelkem áld az urat. 
Akadtak saját szerzemények is, mint például Huszka Zoltántól a 
Te vagy a reményem című dal, amit közös éneklés által a jelen-
lévők is megtanulhattak.
A koncertből valamint a könyvek és naptárok eladásából befolyt 
összeget a szervezők az Adolf Kolping Gyerekotthon javára 
fordítják.

Márton Zsófi a

Csaba testvér és a Nem Adom Fel 
együttes Medgyesen
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Kálvin János francia származású svájci reformátor, keresztény 
tudós, a kálvinizmus névadója. Az egyik legnagyobb elme és 
legjobb szervező a reformáció vezéralakjai között, aki megterem-
tette Genfben az „istenfélő város tökéletesen működő prototí-
pusát”.

Noyonban született 1509. július 10-én. Apai ágon ősei tengeré-
szek voltak. Apja, Gérard, városi jegyző és káptalani ügyvéd volt, 
anyja Jeanne Le Franc.  János hároméves volt, mikor az édesanyja 
elhunyt, a helyébe lépő nevelőanyjától a gyermek kevés szere-
tetet kapott. 1523-tól Párizsban tanult teológiát, mások szerint 
nem teológiát, hanem bölcsészetet hallgatott. 1528 körül apja 
hazahívta Kálvint Párizsból, és Orléans-ba küldte közjogot tanulni, 
mert a jogi pályát előnyösebbnek tartotta. Kálvin 1531 elején 
fejezte be jogi tanulmányait. Bázelben írta meg és 1535-ben, 26 
éves korában fejezte be az Institutio Christianae Religionis („A 
keresztény vallás rendszere”) című művének első megfogalma-
zását. Kálvin ezt a művét latinul írta, de saját maga fordította le 
franciára. Kálvinnak ez volt a fő műve, aztán rövid idő alatt az 
általa felállított genfi  egyházszervezet Európa-szerte mintaként 
szolgált a református egyházak megalakulásához.

Kálvin Genfben előbb vallástanítói állást töltött be, majd miután 
1536 novemberében nyilvános hitvitában nagy diadalt aratott két 
katolikus szónok felett, és a vitában bebizonyította rendkívül jó 
memóriáját és szónoki képességeit, illetve az egyházatyák alapos 
ismeretét, a genfi  egyház prédikátorává nevezték ki.
1536-ban Kálvin egy rövid katekizmust adott ki az egyház főbb 
hittételeivel.

Ugyanabban az évben rövid időre visszatért Párizsba, aztán ismét 
Genfbe ment. Itt kevéssel előbb a genfi  köztársaság elfogadta 
ugyan a reformációt, de a vallási és politika ügyei elég zűrzava-
rosan fonódtak össze, így a genfi  lelki vezető Kálvint hívta meg 
segítségül a dolgok rendezésére. Kálvin erről később azt mondta, 
hogy „mintha az Isten nyúlt volna utánam a mennyekből”.
1537. január 16-án Farel és Kálvin a városi tanács elé terjesz-
tették az egyház szabályzatának új tervezetét, amiben gyako-
ribbá kívánták tenni az addig havonta egyszer osztott úrvacsorát, 
javasolták a már létező „javító és fegyelmező kiközösítés” megőr-
zését, a világitól független egyházi törvényszék felállítását, a 
fi atalok vallási oktatását és nyilvános vizsgáztatását, valamint a 
házasságra vonatkozó szabályok megváltoztatását. A szabályokat 
részben megszavazták, majd szabad kezet adtak neki az egyházi 
szervezet. Ennek az egyházi rendtartásnak az alapvető elemei a 

későbbiek során átkerültek a legtöbb európai és amerikai refor-
mátus és presbiteriánus egyház szabályaiba és gyakorlatába. 
Felállították a kilenc lelkész és tizenkét világi tagú egyháztaná-
csot, ez gyakorolta az egyházi hatalmat, a nagytanács ugyanakkor 
magának tartotta fenn mind a testi vagy pénzbeli büntetések 
elrendelésének, mind e döntések végrehajtásának a jogát.

Genfi  lelkipásztorsága alatt Kálvin hatalmas mennyiségű munkát 
végzett: minden második héten mindennap prédikált, minden 
héten három nap teológiai előadást tartott, péntekenként a 
Szentírást magyarázó felolvasásokat tartott, egyes vasárnapokon 
a presbiteri gyűlésen elnökölt. Egyszerre volt teológus profesz-
szor, prédikátor, lelkész, egyházi vezető, az iskolák felügyelője, 
közben kiterjedt levelezést folytatott, könyveket írt, és a nyugati 
reformáció egyik szellemi vezetőjeként komoly hitvitákat folyta-
tott.
Kálvin szigorúsága a genfi ek egy részében ellenkezést váltott ki: 
elnyomásként fogták fel az egyházi fegyelmet, az egyház bele-
szólását az erkölcsi ügyekbe. Az alsóbb társadalmi rétegekben 
Kálvin népszerűtlenségéhez erősen hozzájárult a kártyázás és a 
kocsmák betiltása.  Miután az 1540-es évek vége felé a libertinek 
hatalomra kerültek, Kálvinnak már nem volt elég befolyása, hogy 
terveit megvalósítsa. Mivel nem volt genfi  születésű, ezért nem 
kerülhetett a város világi vezetésébe, nem szavazhatott, és nem 
vállalhatott köztisztséget.

Kálvin 1555-ben szilárdította meg hatalmát. A libertinekkel végső 
összeütközésre került sor, miután Kálvin – a nagytanács döntése 
ellenére – megtagadta Ami Berthelier-től, a libertinek vezetőjétől 
az úrvacsora kiszolgáltatását. A libertinek elmenekültek Genfből; 
ezt követően Kálvin kikezdhetetlen tekintélynek örvendett a 
városban. Nézetei és munkássága Európa-szerte hatottak.
1558 őszén Kálvin belázasodott, de mivel attól félt, hogy meghal, 
mielőtt az Institutio utolsó javításait befejezhetné, betegen is 
tovább dolgozott. Gyógyulása után a prédikálással megeről-
tette a hangját, és ettől kezdve állapota folyamatosan hanyat-
lott. Utolsó prédikációját 1564 februárjában tartotta, áprilisban 
elkészítette végrendeletét, május 27-én elhunyt. Genf Plainpalais 
negyedében, az ún. Királyok utcájának temetőjében temették el, 
saját kérésére jeltelen sírban.

A 19. században emléktáblát helyeztek arra helyre, amelyet a 
hagyomány Kálvin nyughelyének tekint. Egyházreformja: Kálvin 
hozta létre a svájci reformáció sikeres ágát, amelynek alapján a 
református egyházak világszerte ma is működnek. Rendszerét és 
a református egyházat kálvinizmus néven is szokás emlegetni.
Az egyházi szervezet átalakítása során Kálvin túllépett a katolikus 
egyházszervezet kritikáján; munkássága arra irányult, hogy a 
Szentírás elvein alapuló szervezetet létesítsen.  A gyülekezet 
tagjai egymással egyenlők, az egyházi hatalom forrása a gyüle-
kezet akarata. Az egyházi tisztségeket választás útján töltik be. A 
kálvini egyház jellemző vonása a szigorú egyházi fegyelem.
Az egyházi hatalom gyakorlói egyrészt az igehirdetők, másrészt a 
nép soraiból választott presbitérium. Kálvin felfogása szerint az 
állam és az egyház összefonódása ellentétes a Bibliával.
Az egyének kötelesek a kormányzatnak - még a rossznak is - enge-
delmeskedni.

Kálvin megreformálta az egyházi énekek használatának rendjét 
is.
Nagyobb hatást gyakorolt és gyakorol ma is a latin és angolszász 
nemzetek protestáns egyházaira, mint bármely más reformátor.

Szatmári Ferenc

Kálvin János élete és műve
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Erdély legszínesebb és legvizesebb feszti-
váljára kerül sor Marosvásárhelyen július 
6–9. között. A szervezők sajtótájékoztatón 
mutatták be a fesztivál koncepcióját, melynek 
fontos része a rendezvény alatt szervezett 

nyári egyetem is, a VIBE Koli. A beszélgetésen bejelentették a 
fesztivál erdélyi fellépőinek egy részét, illetve az egyik nemzet-
közi sztárelőadót.
A sajtótájékoztatón bemutatkoztak a fesztiválszervezők és a 
VIBE Koli szakmai partnerei. A főszervező, Rés Konrád Gergely 
kezdte a fesztiválbemutatást, aki elmondta, fontos egy találko-
zóhely megteremtése a fi atalok számára, amelyen a 14–26 éves 
korosztály összegyűlhet. A VIBE nem csak egy fesztivál, hiszen az 
innovatív jellegű szakmai programjai által a szórakozás mellett 
tudást, élményeket is nyújt a jelenlevők számára.
A VIBE egyik célja az erdélyi előadók felkarolása, ezért ők is 
szerves részévé válnak a fesztiválnak. Első körben a következő 
erdélyi zenekarokat jelentették be: sZempöl, Palma Hills, Vecker, 
No Sugar és a Dreamland Residents. A sajtótájékoztató záró-
mozzanataként a szervezők jelentettek be. Ezen kívül felfedték 
a fesztivál egyik legnagyobb nemzetközi előadójának a nevét is: 
Pendulum DJ Set & Verse-t.
Szeben megyében, Medgyesen a Millennium-Házban van 
lehetőség jegyvásárlásra.

Az Eldi a fi nom, természetes, minőségi péktermékeiről és az 
országos, valamint nemzetközi versenyeken elnyert díjairól 
ismert erdélyi pékség. Ilyen volt a Tőkés Tibor pékmester által 
elkészített hagyományos krumplipelyhes kenyérért kapott díj.
Az Eldi pékség kemencéiből az 1996-os évben kerültek elő az 
első kenyerek és ízletes péksütemények. Azóta az Eldi folyama-
tosan növekedett és fejlődött úgy az alkalmazottak és a termelő-
egységek számának, akár az üzletei, péktermékei és süteményei 
választékának szempontjából.
Ma az Eldi ajánlatában a következő termékek lelhetők fel: 
különböző fajta fehér, félbarna és barna kenyerek, krumplis, 
rusztikus, rozs-, teljes kiőrlésű vagy magos kenyér-különleges-
ségek, olyan péksütemények, mint pl. kifl ik, rúdacskák, lángosok, 
pogácsák, különböző töltelékes rétesek, croissant-ok, magos 
zsemlék, teasütemények, fánkok, kifl icskék, kalácsok és sós süte-
mények.
2017 májusától kibővítették az ELDI üzletláncót és Medgyesen a 
Govora úton nyílt új üzlet.

Támogatók

VIBE Fesztivál Új Eldi üzlet Medgyesen
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