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Január 25-én a medgyesi Millennium-házban tartotta meg tisztújító küldöttgyűlését az RMDSZ 
Szeben megyei szervezete. A gyűlésen részt vettek a megyei küldöttgyűlés tagjai, a megyei választ-
mány és az RMDSZ elnöksége. A küldöttgyűlés célja a megyei szervezet tisztújítása, valamint a 
szervezet aktuális témáinak megbeszélése volt. 
A gyűlést megelőzően a Millennium –ház udvarán koszorúzással emlékeztek meg Jakab Elek, volt 
RMDSZ megyei elnökről, aki munkájával támogatta, előmozdította a medgyesi magyarság szellemi, 
kulturális központjának számító magyar ház létrejöttét és felbecsülhetetlen értékű munkájával 
letette a Szeben megyei magyar közösség jelenének alapjait. Koszorút helyeztek el gyermekei, Jakab 
Anikó és Jakab Elek, a medgyesi RMDSZ és az ügyvezető elnökség nevében Orosz Csaba és Porcsalmi 
Bálint, az RMDSZ Szeben megyei szervezete és az SZKT szórványfrakciójának nevében Balázs Béla 
megyei elnök, Winkler Gyula, Európa parlamenti képviselő és Benedek Zakariás, parlamenti képviselő.

folytatás a 2. oldalon

Felhívjuk az olvasóink fi gyelmét arra, hogy a Medgyesi 
MADISZ 2018-ban is folytatni kívánja közösségépítő, 
kulturális tevékenységét a medgyesi és Szeben 
megyei magyar közösség érdekében.  
A 2003/571-es adótörvény értelmében minden 
állampolgár rendelkezhet személyi jövedelemadója 
2%-ról, amelyet olyan civil szervezetnek ajánlhat 
fel, amelynek tevékenységét támogatni szeretné. 
Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, ez az 
összeg az államkasszába kerül.

folytatás a 7. oldalon

 Ön is segíthet!

Új elnök a Szeben megyei 
RMDSZ élén
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Új elnök a Szeben megyei RMDSZ élén
folytatás az első oldalról

Dr. Balázs Béla Attila a Szeben megyei RMDSZ leköszönő elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket. Egy perces néma csenddel emlé-
keztek meg néhai Verestóy Attila szenátorról, ez után kezdetét 
vette a tisztújító küldöttgyűlés, melynek levezetésével Benedek 
Zakariás, Szeben megyei alelnököt bízták meg.

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ 
ügyvezető elnöke nyitó-
beszédében kiemelte a 
szórványközösségeknek 
azt a sajátos híd-szerepét, 
melyben Szeben megye és 
Medgyes is folyamatosan 
példát mutat. A Szeben 
megyei közösség mindig is 
a megoldásokat kereste, 

számos elképzelését sikerrel valósította meg – egyben kiváló 
példája annak, hogyan lehet szórványban jól együttműködni a 
román közösséggel. Majd vázolta a szövetség aktuális célkitűzé-
seit, egyúttal refl ektált a 2018-as évben várható kihívásokra is. 
Kiemelte, hogy annak ellenére, hogy országos szinten nincsenek 
törekvések a párbeszédre, a szórványban élő magyaroknak 
kiemelt szerepe és feladata van abban, hogy helyi szinteken létre-
jöjjön és működjön a párbeszéd. Zárásként megköszönte Balázs 
Béla megyei elnök eddigi munkáját, s egyben kifejezte reményét 
az együttműködés folytatására.
Őt követően Winkler Gyula, Európa parlamenti képviselő köszön-
tőjében többek között kitért arra is, hogy a romániai magyar 
kisebbség európai szinten is letette névjegyét azáltal, hogy a 
kisebbségek jogainak európai védelmére több mint 250 000 
aláírást gyűjtött össze, melyért ez úton is köszönetet mondott a 
Szeben megyei magyar közösségnek.
Balázs Béla elnök beszámolójában összegezte az egy évtizednyi 
elnöki munkát. Mint elmondta: „- Tíz év hosszú vagy rövid idő 
lehet egy emberéletben, de rövid egy szervezet életében. Mégis 
ez az időszak a Szeben megyei RMDSZ-nek rengeteg kihívást, 
új helyzetet hozott, melyeket sikerült megoldanunk. Bethlen 
Gábor vagy Kós Károly az önálló, saját sorsa felett rendelkező, 
erdélyi magyar közösség megmaradását, gyarapodását tartották 
életcéljuknak, a szülőföldön méltó életet biztosítva önmagának. 
Ehhez tartsuk magunkat és soha ne feledjük el!” A leköszönő 
elnök megköszönte a közösség támogatását, összetartását és 
munkáját.

A beszámoló a jelenlévők 
által elfogadásra került.  
Balázs Béla több évtizedes 
fáradságot nem ismerő 
munkáját Benedek Zakariás, 
Szeben megyei RMDSZ 
alelnök köszönte meg. A 
bizottságok beszámolóival 
folytatódott a napirend.

Ezt követően a Szeben megyei elnökjelölt, Orosz Csaba, 
ismertette programját. Elmondta, hogy elődei nyomain haladva, 
a jövőben továbbra is folytatni szeretné eddigi munkáját. „Célom 
a Szeben megyei magyarság intézményrendszerének megtar-
tása és annak fejlesztése, anyanyelvünk és kultúránk ápolása. 
A magyar nyelvű oktatás, a medgyesi, illetve a megyei Magyar 
Házak fenntartása, számuk bővítése, a történelmi egyházakkal 
való jó kapcsolatok ápolása, civil szervezeteink megerősítése 
prioritásaim között szerepelnek.” – mondta Orosz Csaba.
A szavazatszámláló bizottság nevében Fazakas Mihály össze-

gezte, hogy az 55 szavazólapból 48 szavazólap került kiosztásra 
a résztvevő küldöttek között, melyekből mind a 48 szavazat 
érvényes volt. A küldöttgyűlés 48 szavazattal Orosz Csabát bízta 
meg a következő négy évre a Szeben megyei RMDSZ szerveze-
tének vezetésével.

Ezt követően a jelenlévő küldöttek megszavazták a Szeben 
megyei RMDSZ választmányát.
A 15 taggal és két póttaggal rendelkező megyei választmány 
összetétele a következő volt: Medgyes és környéke részéről Csifo 
Levente, Bordi Magdolna, Balázs Béla, Dózsa Levente, Kiss Csaba, 
Tokaji József és Székely István (póttag). Nagyszeben és környéke: 
Benedek Zakariás, Szombatfalvi Török Ferenc, Keresztes Kálmán, 
Bándi Levente, Both József és Ráduly Ádám Csaba (póttag). A 
Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács részéről Kémeri 
Attila és Balázs Botond, az RMDSZ Nők Szervezetének részéről 
Székely Ilonka és Muzsnai Melinda. A megyei választmánynak 
ugyanakkor tagja a megyei elnök és a megyei ügyvezető elnök is. 

Ferencz Klaudia

A román-magyar együttélés témájában 
hirdet drámaíró pályázatot az RMDSZ 

Hogyan lehetne megragadni egyetlen drámában mindazt, ami 
a román-magyar együttélést jellemezte az elmúlt száz eszten-
dőben?  A centenárium évében erre keressük a választ a Commu-
nitas Alapítvánnyal közösen indított 100 év a lépcsőházban című 
drámaíró pályázatunkkal. I. díj 10.000 lej II. díj 7.500 lej, III. díj 
5.000 lej.  
Az elmúlt száz évet nagyon különbözőképpen élte meg a román, 
illetve a magyar közösség Romániában. Gyakorta ugyanazt a 
történelmi helyzetet is eltérően értelmezzük, és ezek a nagyon 
különböző nézőpontok hétköznapjainkra is rányomják a bélyegük. 
Kár volna mindezt ki nem mondani egy felnőtt társadalomban, 
amelyben a román és magyar közösségnek további együttélésre 
kell felkészülnie, amit a kölcsönös gyanakvás és az előítéletek 
lebontásával tehet meg. 
Hogy látják ezt az elmúlt eseménydús századot azok, akik szín-
házban gondolkodnak? Hogyan lehetne összefoglalni, megra-
gadni egyetlen drámában mindazt, ami elválasztja, és ami 
összeköti a román és magyar közösséget közös hazájában, az idén 
százéves Romániában? A Communitas Alapítvány mindennek a 
színházi nyelven való megfogalmazására drámapályázatot hirdet, 
amelyben sem korhatár, sem műfaji megkötés nincs. A pályázat 
elküldésének határideje 2018. június 30., 16:00 óra.
További részletek a communitas.ro oldalán.

(RMDSZ sajtóiroda)

RMDSZ Hírek
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A 2017-es tanév szeptemberétől egyesületi keretek között 
működik a délutáni iskola Medgyesen – ahogy itt nevezik: a 
hosszabbított program. Működtetője a Medgyesi MADISZ, 
helyszíne Szeben megye egyetlen magyar tannyelvű alapfokú 
oktatási intézménye, a medgyesi Báthory István Általános Iskola. 
A délelőtti tanítást követően a négy délutános felügyelő veszi 
át az osztályokat, 12 vagy 13 órától délután 16 óráig. A délutáni 
foglalkozás ebéddel kezdődik, házi feladat írással folytatódik, és 
legtöbbször játékkal vagy kézműves foglalkozással zárul. Közel 
60 medgyesi kisdiák vesz részt a programban. 

A program egyik fontos hosszú távú célja – itt szórványban 
különösen – az anyanyelv használatának elősegítése. Ez megva-
lósul már azáltal is, hogy a kisdiákok magyar nyelvű környezetben 
töltenek tanítás után legalább három órát. A családfenntartó, 
dolgozó szülők számára megoldást kínál a gyermekek felügye-
letében, hiszen azok így biztonságos környezetben lehetnek. 
További szempont nemcsak a szülők, hanem maguk a diákok 
részéről is, hogy elkészüljenek a házi feladattal. Más szülők a 
leckeírással szemben azt tartják fontosnak, hogy gyermekük 
társas, korosztályi környezetben töltse szabadidejét. 
A gyermekek számára pedig, 
az elvárásokkal párhuza-
mosan, szeretnénk egy olyan 
non-formális tanulási környe-
zetet teremteni a délutáni 
időszakban, amelyet ők első-
sorban élményként élnek 
meg, de eközben számos 
készségük, képességük 
fejlődhet. 
A házi feladatok megoldása mellett ügyességi játékokkal, kvízzel, 
logikai feladatokkal, társasjátékokkal készülnek a délutános 
felügyelők. Kézműves foglalkozással, vetélkedőkkel, színezéssel, 
alkotással telnek a délutánok. Előkerülnek a sudoku-k, a rejtvé-
nyek és a nyelvi feladatok is. Csoportbontásban péntekenként 
fi lmdélutánt szervezünk, ezzel egy időben a diákoknak lehető-
ségük van választani: a házi megoldása vagy ünnepkörökhöz, 
rendezvényekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás közül. A 
kisdiákok egyéni, csoportos fejlesztése szempontjából sokat tud 

segíteni az iskola igazgató-
jának, illetve a délelőttös 
tanítók támogató attitűdje. 
A jó együttműködésre 
számos jó példa alakult ki az 
első félévben. 
A hosszú távú eredmények 
között érdemes fi gyelembe 
venni, hogy Medgyes az 

elmúlt évtizedekben is élen 
járt a magyarságmegtartó 
kezdeményezések megva-
lósításában. Szórványtele-
pülés, mégis számos alter-
natívát nyújt a magyar 
közösségnek: iskola, egyházi 
intézmények, civil szerve-
zetek kínálnak mozgás-
teret. Ebben a projektben a település jelenlegi ifjúsági csapata 
lép ki a megszokott szervezeti keretei közül. Már nem csupán 
fi ataloknak szóló programokkal, rendezvényekkel, táborokkal 
szólítják meg a tágabb közösséget, hanem több éves, folyamatos 
projektek megvalósításán dolgoznak.  A programnak köszönhe-
tően helyi magyar munkavállalókat foglalkoztat az egyesület, ami 
a szórványban élők magyar identitásának megerősítését tovább 
szolgálja. 
Számukra olyan non-formális oktatásban, gyermeknevelésben 
és napközis rendszerekben jártas szakembereket hívtunk meg, 
akikkel beszélgethettek az elmúlt időszak tapasztalatairól, illetve 
további képzéseket, tanulmányutakat és konzultációkat szerve-
zünk. A projekt a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg 
és a MADISZ folyamatosan dolgozik újabb források bevonásán.  
Ez egy olyan többszereplős pilot-projekt, melyben a gyerekek, 
a szülők, továbbá az egyesület, illetve az iskola munkatársainak 
együttműködése bontakozik ki. Mindezt idő és közös tapasztalat 
árán lehet a lehető legjobban összehangolni. 
A programban dolgozók meglátásaiból egyaránt építkezünk. 
Kiss Noémi az előkészítős osztály délutános nevelője így foglalta 
össze az elmúlt időszakot: „A gyerekek teljesen megváltoztatták 
a gondolkodásom. Nem gondoltam, hogy még valahonnan annyi 
szeretetet kaphatnék, mint tőlük. A szeretet kölcsönös, így a 
gyerekek tanítása, nevelése is sokkal kellemesebb. A kisdiákjaink 
fejlesztésén Szabó Gitta tanítónővel közösen dolgozunk. Az, hogy 
a tanítás után elmondja, mire kell összpontosítsak, az számomra 
a legnagyobb segítség.” Soldorfean Zsuzsa a 2. osztály nevelője 
hozzá tette: „A szülőknek segítség a délutáni iskola, hiszen 
legtöbben 16 óráig dolgoznak. Saját tapasztalat ez, mert az én 
gyerekem is részt vesz a programon. Nagy segítség számomra, 
hogy otthon már csak közösen átnézzük a házi feladatot.” Balázs 
Noémi, a 3. osztály nevelője szerint a diákok sokkal felelősség-
tudatosabbak, mint év elején. Tudják azt, hogy a házi feladat egy 
kötelesség, és amíg az nincs meg, addig nincs más foglalkozás. 
Tóth Mária az első osztályosokkal és a negyedikesekkel foglal-
kozik: „Észrevehető, hogy az elsősök bátrabbak lettek, önállóbbak 
és nagyon igyekeznek először a házi feladatok megoldásával. A 
negyedikesekkel együtt nagyon várják a kézügyességi tevékeny-
ségeket és beleélik magukat. Úgy gondolom, ezzel a programmal 
nagyban hozzájárulunk a kisiskolások közösségbe való integráci-
ójához, ugyanakkor szocializálódásukhoz is.” A második félévben 
még mélyebbről szeretnénk megismerni a szülők, diákok vélemé-
nyét és tapasztalatait, hogy azt a program javára fordíthassuk. 
„A Hosszabbított Program nem tökéletes – mondta Balázs Botond, 
a projekt felelőse. - De magunk mögött tudhatjuk a projekt első 
hat hónapját, annak a közel hatvan családnak köszönhetően, 
akik bíztak ebben a kezdeményezésben. Ők velünk együtt léptek 
arra a járatlan útra, ami valóban számos megoldandó helyzetet 
teremtett. Ezeket legjobb tudásunk szerint orvosoltunk, vagy 
folyamatosan dolgozunk a javításán. Hosszú távú céljai szerint a 
program a teljes magyar közösséget szolgálja, ezért köszönjük a 
bizalmat, az őszinte visszacsatolást és az együttműködést.” 

Ferencz Klaudia, Petőfi  Sándor ösztöndíjas

Hosszabbított program Medgyesen –
az első félév tükrében
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Állt a fényes Maszkabál! – Hajnalig tartó 
bulival űzték el Medgyesen a telet

Nofertiti  és Cézár is tiszteletüket tették a február 10-i medgyesi 
Maszkabálon, melyet idén Dj Pikowatt, azaz Pici neve fémjelzett. 
A Stadion melletti strand termében közel százhatvanan buliztak 
a MADISZ és a Gyöngyvirág néptáncosainak közös szervezésű 
farsangi bálján. Tombolával, tánc- és jelmezversennyel fokozták 
a hangulatot. 

A jelmezversenyen Zavatzky 
László nyerte a legfélel-
metesebb maszka címét, 
Boros Leventéé lett a legk-
reatívabb, a legviccesebb 
jelmezes pedig Balázs 
Botond lett. Az almatáncver-
senyre nyolc pár jelentkezett 
és a legfi atalabbak, Zavatzky 
Emese és Catalan Stefánia 

párosa végzett az első helyen. Egy ilyen hajnalig tartó bál után 
bízunk benne, hogy a télnek hírét-hamvát sem találjuk! 

Maszkák a Báthoryban

Hagyományos 
esemény az 
iskolai farsang 
a Báthory 
István álta-
lános isko-
lában. Ilyenkor 
feje tetejére 
áll a világ a 
felső és az alsó 
tagozatban.  

A felsősök a vakációt megelőzően, február 1-én csapatokban 
játszottak, majd buliztak. Többek között kiosztottak számos díjat 
is, a legtréfásabb, legvidámabb, vagy legötletesebb jelmezekért. 

Február 12-ke pedig az alsósok nagy napja volt, ahol játékkal, 
pizzázással, jelmezes felvonulással ünnepeltek.

Nyugdíjas farsang a Millennium-házban

Kreativitásukról és jókedvükről híresek a medgyesi magyar nyug-
díjasok, ha farsangról van szó. Régi hagyomány, hogy a jeles 
napok alkalmait megünneplik a magyar házban, legyen szó Miku-
lásról, Farsangról, vagy más ünnepről. Idén bohócok, méhecskék, 
indiánok, western-hősök mutatkoztak be a résztvevők nagy 
vidámságára. A kosarakból száz pánkó került elő, a nyugdíjasok 
indulójának eléneklése után pedig táncra kérték a maskarások a 
nézőközönséget.

Év eleji programok Medgyesen
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Tizenötödik születésnapját ünnepelte szombaton a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Marosvásárhelyen. A hangulatos 
beszélgetések mellett aláírták a MIÉRT Stratégiai dokumen-
tumát és az RMDSZ-MIÉRT új együttműködési megállapo-
dását is.

Az eseményen 15 év legfontosabb momentumait tekintették át 
azokkal a szereplőkkel, akik a MIÉRT-en, RMDSZ-en és társszer-
vezeteken belül tevékenykednek. Aláírták ugyanakkor a MIÉRT 
Stratégiai dokumentumát és az RMDSZ-MIÉRT közti együttműkö-
dési megállapodást. 

Előbbiről Oltean Csongor MIÉRT-elnök elmondta, a 15 éve aláírt 
szerződést azért kellett felújítani, mert a dokumentumba beke-
rültek a jövőt meghatározó konkrétumok. Ilyen „a fi atal vállal-
kozók és gazdák támogatása, szórványban élők magyar iskolába 
íratásának szorgalmazása, a szakiskolák népszerűsítése” – emelte 
ki Oltean. 

Az együttműködési megállapodásról Kelemen Hunor szövetségi 
elnök úgy fogalmazott, „a legfontosabb, hogy partneri viszonyt 
tudjunk fenntartani az RMDSZ és a MIÉRT között, olyan fi atalok 
jöjjenek szervezeteinkbe, akik szakmailag megállják a helyüket, a 
versenykörülmények között képesek talpon maradni, közösségi 
vezetők tudnak lenni, és vállalják az érdekképviseletet”.

Lépésről lépésre építkezni

Az eseményen négy szakaszban zajlottak a beszélgetések. 
„Dolgozzanak, ne legyenek felületesek, mindig a tartalomra 
fi gyeljenek” – ezt kívánta a fi ataloknak Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök. Meggyőződése, az ifjúsági szervezetben tevékenyke-
dőknek ma már nem az a feladatuk, hogy új struktúrákat épít-
senek, hanem belakják azt, amit elődeik alkottak. Szerinte mindig 
lesz üres szék a szövetségben, ami olyan fi atalokra vár, akik 
tudnak tartalmat nyújtani a közpolitikákban, akik befolyásolni 
akarják a döntéshozókat döntéseikben.

Kovács Péter, az RMDSZ volt ügyvezető elnöke, korábbi MIÉRT-
elnök elmondta, a két szervezet közötti együttműködés soha 
nem alá- és fölérendeltségi viszonyban történt. „Alapelv volt 
az is, hogy nem holnap akarunk Markó Béla lenni, hanem húsz 
év múlva”, azaz lépésről lépésre építkeznek, fejtette ki Kovács. 
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke a beszélgetésen 
elmondta, ha visszagondol az ifjúsági szervezet kezdeti éveire, 
alapítóira, sokkal inkább tenni akartak, mint valaki lenni. „A 
legtöbbet és legjobban akartunk tenni. Az alapító generációban 
még mindig ugyanez a tűz ég” – fogalmazott az ügyvezető elnök.

Markó Attila volt parlamenti képviselő videón üzent: másképp 
szeretett volna az eseményen lenni, de örvend, hogy így, felvé-
telen is lehetősége van rá. Mint elmondta, a MIÉRT-es rendezvé-

nyek által neki is sikerült fi atalnak maradnia.

Egy sokszínű időszak

Örvend, hogy a MIÉRT tagjainak többsége nem üstökös, hiszen 
„az kihuny a pályája végén” – fogalmazott Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, volt MIÉRT-elnök, aki az alázatos 
munkára biztatta a fi atalokat és a segítségét kínálta fel számukra. 
Korodi Attila, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője úgy 
vélte, mára ők saját maguknak kell elmondaniuk, hogy mit csinál-
janak másképp, nem pedig a fi ataloknak.

„Az én elnökségem alatt váltott elnököt az RMDSZ, ekkor alakult 
két új erdélyi magyar párt, a MIÉRT-ben is generációváltás volt” 
– emlékeztetett Bodor László volt MIÉRT-elnök. Számára ezért 
a jövőkép kialakítása volt fontos kérdés, mondta el. Grüman 
Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke arra emlékezett 
vissza, hogy sokat dolgozott azon, első ízben szervezzék meg 
Erdélyben a magyar országgyűlés ifjúsági albizottságát, együtt-
működjenek a magyarországi ifjúsági szervezetekkel.

Építkezés itthon és Európában

Horváth Béla, a Bihar megyei Szalacs polgármestere, a legfi ata-
labb polgármester kifejtette, a kisebb szervezetek problémáit 
fel kell vállalni, eddig szerencsére ez volt a gyakorlat a MIÉRT-
ben. Jakab Adorján volt MIÉRT-alelnök az Európai Néppárt 
Ifjúsági Szervezetéhez (YEPP) csatlakozásról elmondta, egy 
korábban meglévő, de elhaló kapcsolat felélesztésében segített, 
így jutottak el addig, hogy végül tagok lehettek.

Szabó József volt MIÉRT-elnök az általa szorgalmazott közös 
önkormányzati ülésekről elmondta, cél volt, hogy ne sérüljön 
az, ami jól működik, de a fi atalok is érvényesülhessenek „Erdély-
ország széles területeiről”. Kovács M. Levente, a Maros megyei 
RMDSZ ügyvezető elnöke visszaemlékezett: a helyi ifjúság 
megalapítása is nehéz feladat volt, hiszen „Maros megye rend-
kívül nehéz megye”.

Merre tovább, ifjúság? 

Bukur Tamás MAKOSZ-elnök úgy nyilatkozott, a maga generá-
ciójában is rebellisnek számított. Belső konfl iktusai is vannak 
időnként, de elfogadja, hogy neki a diákok véleményét kell közve-
títenie – hangzott el.

Antal Lóránt korábbi MIÉRT-elnök visszaemlékezett: cél volt a 
vezetése alatt, hogy mint „az RMDSZ ifjúsági szervezete” olyan 
fi atalokat készítsenek fel, akik átveszik a stafétát a szövet-
ségben. Az első, MIÉRT-berkekből érkező parlamenti képviselő 
Apjok Norbert lett. Apjok úgy fogalmazott, „a parlament nem 
az, aminek tűnik”, ahol, ha fontos dolgok is dőlnek el, „de nem 
annyira nagy a távolság a területen illetve a parlamentben tevé-
kenykedés között”.

Oltean Csongor MIÉRT-
elnök szerint a szervezet 
legfontosabb feladata, hogy 
„haladjunk a korral, ragad-
junk meg minden eszközt, 
hogy meg tudjuk szólítani 
a fi atalokat és dolgozzunk 
azon, hogy a román-magyar 
párbeszédet megerősítsük, 
javítsuk a fi atalok körében”. 

Kiemelte ugyanakkor a Politikai Iskolát mint fontos rendezvényt, 
a kolozsvári egyetemeken tanuló fi atalok hazacsábítását mint 
feladatot, ugyanakkor elmondta, „dolgozunk kell az utánpót-
láson, ezért is fontos a MAKOSZ-szal való partnerség”.

miert.ro

Nosztalgiázott és a jövőbe tekintett a MIÉRT 
a 15. születésnapján
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Álarcfestés, kvíz, papírmasézás, piñata-készítés, ékszergyártás és 
újrahasznosítás, palacsintasütés, twister, szülinapi tortázás, és az 
elmaradhatatlan csapatépítő játékok – és ez mind belefért négy 
napba!

A MADISZ csapata hétfőtől csütörtökig, 10-13 óra között 
tematikus programokkal várta a Millennium-Házba az óvodás-
kisiskolás korosztályt. Nyolc résztvevővel indítottunk, és 
számunkra is nagyon inspiráló volt, hogy a következő napokra 
12-14 fősre nőtt a vakációs törpeklub létszáma.
Az egész hét ívét a farsangi 
időszak témája adta, melyre 
a Hosszabbított Programban 
résztvevő munkatársakkal 
együtt készültünk fel, de 
egyúttal résztvevői is voltunk 
a napi programoknak. Az 
ismerkedő játékok után a 
csapat együtt írta meg a 
hetünkre vonatkozó szabá-
lyokat, melyet mindannyian elláttunk kézjegyünkkel is. Kézműves 
technikákat tanultunk közösen, kipróbálhattuk a műanyag 
vasalását, a szívószálak hegyezését vagy a papírmasé készíté-
sének türelempróbáló módszereit. 
Mivel az első nap kvíze túl könnyűre sikerült, így másodjára már 
a feladványt tartalmazó papírt is elrejtettük nyolc darabban a 
székházban, így az első pontokat már itt bezsebelték a csapatok. 
Ha a becsapós kérdések nehéznek bizonyultak, zálogváltással 
lehetett mégis elnyerni a pontot – vagy akár egy-egy bajuszt is. 

A végeredmény azonban 
döntetlen lett, így az óriási 
tapsot mindenki elnyerte. 
Régi, kedvenc csapatépítő 
játékokkal kezdtük és zártuk 
a napokat, és több új játékot 
is kipróbáltunk. A hét fény-
pontja a három napon át 
készített piñata leütése volt. 

Mindezt bekötött szemmel kellett véghezvinniük, de csak miután 
a frissen kisült palacsintáktól erőre kaptak. 

A közös élmények szerzése 
mellett célunk volt, hogy a 
gyerekeknek megtanítsuk a 
szabadidő hasznos eltöltése 
milyen sokféleképpen való-
sítható meg. A záró körben, 
éppen ezért kíváncsiak 
voltunk, milyen javaslataik 
vannak a következő vakációs 

programra. Elhangzott, hogy legyen hosszabb az együtt 
töltött idő három óránál, többet kézműveskedjünk, legyünk 
a szabadban, sétáljunk, és hogy egymás kedvenc játékaira ők 
maguk, a gyerekek taníthassák meg a többieket. 

Azt is felvetették, hogy akár minden héten lehetne ilyen játékos, 
kézműves program, mert már annyira összeszoktak ezen a négy 
napon.

Medgyesen számos alterna-
tívát kínálnak a szervezetek 
és az egyházak a közössé-
gépítő szabadidős prog-
ramokra, de jó látni, hogy 
a gyerekeknek és a fi ata-
loknak mindig igénye van az 
új élményekre és az új impul-
zusokra. Érdemes meghall-
gatni, megismerni és komolyan venni őket. 

Nekünk, szervező felnőtteknek is nagyon inspiráló volt ez a hét. 
Őszinte, jókedvű, ami egyúttal rengeteg tapasztalatot is adott.

Ferencz Klaudia

Vakáción a Törpe Klub a Millennium-házban
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folytatás az első oldalról 

Miért fontos az, hogy jövedelemadója 2 %-val a Medgyesi 
MADISZ-t segítse? 
Sok olyan helyzet adódik az év folyamán, amikor szervezetünk 
nem rendelkezik pénzforrásokkal és a saját zsebünkbe nyúlunk 
azért, hogy egy útiköltséget fedezzünk Medgyesről a megyébe, 
Kolozsvárra, akár Bukarestbe vagy Budapestre. Pályázati úton 
kizárólag egy adott projektre költhetünk pénzt, így ahhoz, hogy 
képviseljük a régió magyarságát, szükséges a részvétel különböző 
megbeszéléseken vagy gyűléseken.

A Nagy-Küküllő kulturális és közéleti havilap ingyenesen jut el 
1300 medgyesi családnak, és 700 Szeben megyei vidéken élő 
családnak. Sokszor a borítékok, postai költségek, nyomdai költ-
ségeket ki kell pótolnunk, ami főleg az év elején jelent gondot, 
amikor még nincsenek pályázati lehetőségek.

Ugyanakkor a www.medgyes.ro honlap szerkesztése, tördelése, 
cikkek megírása, javítása is az önkéntes munka eredménye. 

Szervezetünkben javarészt önkéntesen végezzük ezt a munkát, 
ezen egyelőre nem is szeretnénk változtatni, viszont egy pozitív 
visszajelzés lenne a közösség részéről az, hogy a jövedelemadó 
2%-át szervezetünknek ajánlanák fel és nem a bukaresti központi 
költségvetésbe kerülne, ahol ki tudja, mire költenék. Jövedelem-
adójuk 2%-ának felajánlásával munkánkat értékelnék!

Kik segíthetnek? Akik 2017-ben fi zetést kaptak vagy a nyugdí-
jasok, akiknek a nyugdíja 1000 lej/hó felett volt.

A formanyomtatványt a helyi adóhivatalhoz vagy a Millennium-
Házba kérjük eljuttatni legkésőbb május 20-ig. 

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években éltek a lehe-
tőséggel és személyi jövedelemadójuk 2%-ával a Medgyesi 
MADISZ-t támogatták.

Balázs Botond, Medgyesi MADISZ elnök

Ökumenikus hét Medgyesen

Január 21-26. között tartották városunkban a keresztény-egység 
imahetét, melynek - nagy örömömre - szinte minden állomására 
eljutottunk. Vasárnap a görög katolikus templomban, majd hétfőn 
az ortodox szertartáson vettünk részt. Kedden a volt ferences 
templomban volt szentmise. Majd református és az unitárius 
istentiszteletekkel folytatódott a hét. Pénteken este pedig a 
Szent Margit evangélikus templomban kórusi ének, és egy rövid 
koncert tette igazán széppé az ökumenikus hét záró alkalmát. A 
magyar felekezetek képviselői is aktív résztvevői voltak a szer-
tartásoknak. A prédikációk közül kevés hangzott el magyarul, így 
nem értettem nagy részét. Mégis jó volt látni, hogy egyik estéről 
másikra mind jelen vannak az eseményeken. A magam részéről 
személyes elhatározás is motivált a részvételre. Eddigi életem 
első felét a délvidéki szülőfalumban éltem, ahol annak ellenére, 
hogy egyforma távolságra laktunk a katolikus és a pravoszláv 
templomoktól, utóbbiban egyszer sem voltam. Talán mert nincs 
kialakult szokásrendszere az ily módon való egymás felé fordu-
lásnak. Erre a hiányosságomra – felnőtt fejjel- nem vagyok túl 
büszke, ezért is határoztam el, hogy részt szeretnék venni az 
ortodox ceremónián. Szeretem Medgyesben ezt a nyitottságot, 
és jó volt megtapasztalni azt a sok kedvességet és előzékeny-
séget, melyben nyelvtudás hiányában is részesültünk.                F.K.

Támogatók - Partnerek
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