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2017 visszatekíntés

Az elmúlt év szervezetünk és közösségünk életében egy sikeres 
évnek könyvelhető el. Ez nem azt jelenti, hogy nem maradt 
tennivaló, sőt erőt adott minden amit 2017-ben elértünk ahhoz, 
hogy tovább folytassuk azt a munkát, amit sok évvel ezelőtt 
elkezdtünk. Mindenek előtt a 2017-es évet egy beszámolóval 
zárnánk az elmúlt esztendő eseményeiről, tevékenységéről, elért 
eredményeiről.
Minden tevékenységünk önkénteseink segítségével valósul meg. 
A hozzávaló anyagi fedezetet vissza nem térítendő támogatá-

sokból oldjuk meg, ami egy külön fejezethez tartózik. 
A támogatások beszerzése minden év januárjától júniusig tart, hiszen minden esemény, tevékenység 
megszervezéséhez szükség van pénzre, szervezetünk/ közösségünk nem rendelkezik normatív jellegű 
támogatással amiból fedezni tudnánk a mindennapi költségeket, amiből a rendezvények költségeit 
ki tudnánk fi zetni. Elsősorban azokat a tevékenységeket mutatnánk be amik állandó jellegűek. Ezek 
között megemlítjük azt, hogy 2017-ben is sikerült a Nagy-Küküllő kulturális és közéleti havilapot 
1300 medgyesi és 700 Szeben megyei családhoz eljuttatni havi rendszerességgel. 
Ugyanide tartozik a www.medgyes.ro honlap, mely a térség egyetlen magyar nyelvű internetes 
portálja, ahol naprakész információkkal szolgálunk: hirdetések, beszámolók, cikkek, interjúk jelennek 
meg. A honlap működésével a MADISZ önkéntesei foglalkoznak  nap, mint nap. 2017-ben sikerült 
elegendő forrást szerezni a honlap felújítására és 2018 elején az új arculattal szeretnénk már kedves-
kedni és információkkal szolgálni a megye magyarságának. Az új honlap kétnyelvűen fog működni.
2017. Január.
- Január 28-án a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából 
emlékzarándoklatot szerveztünk Medgyesről Kolozsvárra
- A VII. Kisebbségek Európája projekt keretében szervezett Úszótábor előkészületei megkezdődtek
2017. Február.
- Február 3-án Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Színház fi atal művészének Tarka-barka strófák című 
egyéni, Dsida Jenőről szóló előadásán vehetett részt a verskedvelő diáksereg a medgyesi Báthory 
István Általános Iskolában.
- Február 10-én részt vettünk Kolozsváron a BGA által szervezett pályázatíró képzésen.
- Február 12-re beszerveztük a medgyesi Kolping Gyerekotthon lakóinak ingyenes szemvizsgálatot 
és akiknek szükségük volt ingyenes szemüveget.                 

folytatás a 3. oldalon

A magyar kormány jövő januártól a Köldökzsinór program 
keretében kiterjeszti az egyszeri anyasági támogatást a külhoni 
magyarságra is. A Köldökzsinór programmal azt szeretnék 
jelezni, hogy a kormány számára minden megszületett magyar 
gyermek érték, szülessen bárhol a világon, a családok támoga-
tása számukra nem kiadás, hanem befektetés. 
Első lépésként az egyszeri anyasági támogatást januártól 
minden magyar édesanya megkapja, függetlenül attól, hogy a 
gyermeke a világ mely pontján született.

A támogatást akkor kaphatják meg az érintettek, ha a gyermeket anyakönyveztetik.Szintén januártól 
kiterjesztik a babakötvényt is: minden gyermeknek indítanak egy Start-számlát, ezen 43 ezer forintos 
kezdőtőkét helyeznek el. Utána erre lehet további megtakarításokat elhelyezni, és ezt az állam kamat-
támogatással kiegészíti majd. Amikor a magyar fi atal 18 éves lesz, akkor megkaphatja az összegyűlt 
összeget.

bővebb információ az 5. oldalon

Az erdélyi magyar anyák is kapnak egyszeri 
támogatást a magyar kormánytól

A Medgyesi MADISZ 2017-ben
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Évzáró ünnepség a Millennium-házban

Megtartotta évzáró rendezvényét a Szeben megyei RMDSZ szer-
vezete 2017. december 14-én a Millennium-Házban.  Az est a 
pásztorjátékra készülő gyerekek előadásával kezdődött, akik két 
karácsonyi dalt adtak elő. Ezt követően Balázs Béla Attila, Szeben 
megye RMDSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket és értékelte 
az elmúlt évet. Megköszönte a jelenlévők áldozatos munkáját, 
majd az egész éves munkáért való köszönet kinyilvánításaként 
több oklevél is átadásra került.
Fáradságot nem ismerő munkájukért elismerő oklevelet vehettek 
át:
Kiss Csaba, balázstelki református lelkész
Szombatfalvi Török Ferenc, a nagyszebeni Polgári Magyar Műve-
lődési Egyesület elnöke, Szeben megyei Munkaügyi főfelügyelő 
Muzsnai Melinda, a Kiskapusi RMDSZ elnöke
Székely István, kiskapusi önkormányzati képviselő
Székely Ilonka, a vízaknai RMDSZ elnöke
Keresztes Kálmán, tanfelügyelő helyettes
Mátyás Alpár Szilveszter, a Medgyesi MADISZ önkéntese

Balázs Béla Attila egyúttal bejelentette, hogy bár továbbra is a 
szervezet munkáját kívánja segíteni, jövő évben elnöki posztjáról 
visszavonul. Orosz Csaba, a Medgyesi RMDSZ elnöke köszönetét 
fejezte ki a megyei elnöknek az elmúlt tíz év munkájáért. Benedek 
Zakariás, parlamenti képviselő évzáró gondolatait követő beszél-
getést koccintás követte és terített asztalok mellett közösen 
hangolódtunk az elkövetkezendő ünnepi időszakra.
Mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új 
esztendőt kíván a Szeben Megyei RMDSZ, a Medgyesi RMDSZ és 
az EMKE szervezete!

Ferencz Klaudia

FELHÍVÁS 
tisztújítás a Szeben megyei RMDSZ 

szervezetében

Az RMDSZ Szeben megyei 
szervezete az érdekeltek 
tudomására hozza, hogy 2018. 
január 25-én 18 órától tartja 
a Szeben megyei RMDSZ 
tisztújító küldöttgyűlését 
Medgyesen, az I. C. Brătianu 
u. 32. szám alatti Millennium-
Házban.

A jelöléseket az elnöki tiszt-
ségre 2018. január 20-án, 16 
óráig nyújthatják papír alapon 
a Szeben Megyei RMDSZ 
Választási Bizottságához, Medgyesen, az I. C. Brătianu u. 32. szám 
alatti Millennium-Házban, fi gyelembe véve az RMDSZ alapsza-
bályzatának mellékletét.

A küldöttgyűlésen a Szeben Megyei RMDSZ Választmánya is 
megújul. A választmány tagjainak száma 16 és a póttagok száma 
6. A Megyei Választmányban Medgyes és környéke 8, Nagyszeben 
és környéke 5, a megyében működő ifjúsági egyeztető tanács 2 
és a megyei Nőszervezet 2 hellyel rendelkezik.

A választmány tagjait és az elnököt a küldöttgyűlés válassza meg. 
Szabályzat a Szeben megyei elnök megválasztásáról
A jelen melléklet szerves részét képezi az RMDSZ érvényben levő 
Alapszabályzatának.

1. Jelölt lehet az a személy, aki tagja a Szeben megyei RMDSZ 
megyei szervezetén belül működő valamelyik helyi szervezetnek, 
illetve az illető területen működő valamely társult szervezetnek. 

2. A jelölési határidő leteltéig a jelöltek benyújtják pályázatukat 
a megyei szervezethez. 

3. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt önéletrajzát;
b) a területen működő egyik helyi szervezet által kiállított tagsági 
igazolvány másolatát;
c) programtervét 

4. Az önéletrajznak kötelező módon tartalmaznia kell a követke-
zőket:
a) politikai tevékenység (1989 előtt és után);
b) az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenység;
c) a hírszerző szolgálatokkal való együttműködés 1989 előtt és 
után.

5. Nem lehet jelölt az a személy, aki:
a) nem tagja legalább 3 hónapja az illető területen működő vala-
melyik helyi RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy területi 
szintű társult szervezetnek;
b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen 
múltja;
c) a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, 
illetve szervezet színeiben indult az elmúlt 4 évben.

Kelt: Medgyesen, 2017. december 18.

RMDSZ Hírek
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folytatás az első oldalról

2017. Március.
- Földes László HOBO Kossuth-díjas művész „Tudod, hogy nincs 
bocsánat...”  című József Attila előadói estjét szerveztük meg a 
medgyesi Unitárius Egyházzal közösen, március 19-én.
- Kihelyezett konzuli napon segítettünk az Eurotrans Alapít-
ványnak Nagyszebenben
- Egy rég elfeledett ’48-as hős honvéd hadnagy sírját koszorúztuk 
meg Bólyában a medgyesi fi atalokkal. Az emlékezésen részt 
vettek a kolozsvári Magyar Főkonzulátus munkatársai is, Barabás 
János vezető konzul jelenlétében hajtottak fejet a bólyai hős 
obeliszkje előtt.
2017. Április.
- Nagyhét szerdáján és csütörtökjén 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. Mindez a Medgyesi MADISZ és a RMDSZ szervezésében történt
- Készülődések a Vándorcsizma 15. kiadására és az Úszótáborra.
2017. Május. 
- Megrendezésre került a Vándorcsizma Néptáncfesztivál, 
május 20-án, Medgyesen a Greweln Parkban. Sztárvendégünk a 
REPUBLIC együttes volt. A gulyásfőző versenyt Bihacsy László, 
a szabadtéri sütés-főzés mestere zsűrizte. Szabadtéri vásárral, 
gyerekfoglalkozásokkal, íjászattal, X. századbeli jurtával és gaszt-
ronómiai különlegességekkel fogattuk a több mint 4000 részt-
vevőt.
- Szervezetünk önkéntesei újraindították a Törpe Klub hosszab-
bított programot a Millennium-Házban május elejétől június 
közepéig, ahol biztosítottuk a közel tíz résztvevőnek a meleg 
ebédet, a házi feladatok megoldását és a kellemes, játékos 
délutánok eltöltését
2017. Június.
- Besegítetünk a VIBE Fesztivál jegyértékesítésében. Medgyesen 
a Millennium-Házban is lehetett jegyeket vásárolni.
- Június közepén jóval a jelentkezési határid előtt zártuk le a 
jelentkezést az Úszótáborba, a helyek betelése miatt.
- A hónap végén állashirdetést közöltünk Medgyesen az érdek-
lődőknek, amiután a Hosszabbított Program megszervezése 
biztos alapokon állt, hisz sikerült aláírni a szerződést egy vissza 
nem térítendő támogatásra, mely 6 hónapig működtetni tudja a 
programot.
2017. Július.
- Csapatépítő hétvégét szerveztünk a Millennium-Házban tevé-
kenykedőknek Küküllőváron.
- Hetedik alkalommal szervezte meg a Medgyesi Madisz a Kisebb-
ségek Európája projekt keretében az  Úszótábort. A Hargita 
megyei Napsugár Panzió kempingjében idén is közel hetven fi atal 
vett részt a táborban Szeben megye különböző településeiről 
(Medgyes, Nagyszeben, Erzsébetváros, Vízakna, Nagybaromlak, 
Szelindek, Somogyom).
Az egyhetes úszásoktatás és az ezt kisérő programsorozatok 
számos meglepetést tartogatott a táborozók számára.
2017. Augusztus.
- Megszerveztük az elmúlt 27 év egyik legsikeresebb projek-
tünknek köszönhetően az első alkalmazási interjúkat, aminek 
eredménye az lett, hogy öt kollegát alkalmaztunk a Medgyesi 
MADISZ-nál, szeptember 1-től.
- A hónap közepén megrendezésre került Medgyes 750 éves fenn-
állásának ünnepe. Ez alkalommal szervezetünk önkéntesei bese-
gítettek a programsorozat online kommunikációs felületeibe.
2017. Szeptember.
- Szeptember 1-től kezdte meg öt kollegánk hivatalosan is a 
munkát a MADISZ-nál.
Az első két hét felkészülésről és előkészületről szólt a 2017/18-as 
Hosszabbított Programra. 
- Szeptemberben érkezett meg a Petőfi  Sándor Programon 

keresztül az ösztöndíjasunk, aki kilenc hónapig segíti szerveze-
tünket és közösségünket.
- Az iskola év kezdésekor megajándékoztuk a nulladik osztályos 
diákokat könyvcsomaggal, ugyanakkor szeptember 11-én indult 
a Hosszabbított program a 0-IV. osztályos diákok számára, amely 
keretében ingyen ebéd, házi feladat és készségfejlesztő, csapat-
építő tevékenységekkel foglalkozunk.
2017. Október.
- Fellép Medgyesen a Traube terembe az Osonó Szinházműhely.
- A MIÉRT Akadémián bemutattuk a Szeben megyei oktatás 
helyzetét, különösen a Hosszabbított programot.
- Ha október akkor Szeben Megyei Magyar Napok.  A XIX. 
Kiadáson, a megye egyik kimagasló kulturális rendezvényéből 
is kivették részüket a szervezésből a fi atalok,. Október 14-29. 
között a megye magyarsága részt vehetett fotó kiállításokon, 
néptáncelőadásokon, szüreti kosaras bálon, szabadidős és sport 
tevékenységeken, bábszínházon, Szeben megyei Szent László 
körúton és sok más eseményen.
2017. November. 
- Megszerveztük közösen a medgyesi és Szeben megyei RMDSZ-el 
a Magyar Szórvány Napját Medgyesen is.
- Az Iskola másként hetekbe is bekapcsolódtunk: a Millennium-
Házban fogadtuk a Báthory István általános iskola diákjait 
különböző tevékenységekre.
- A Háromszék néptáncegyüttes fellépésében is besegítettünk, 
melyen igencsak nagy volt az érdeklődés.
- Részt vettünk a Magyar Szórvány Napja központi rendezvényén 
Szamosújváron.
- Kivettük részünket a Minority SafePack aláírásgyűjtésében és 
a 2018-as magyarországi választásokhoz szükséges regisztráci-
óban.
- A Hosszabbított Program keretében többféle tevékenység 
bontakozott ki: palacsintasütéstől, fi lmnézésig, játékokon, majd 
őszi és téli díszek készítésén túl sok más mindenre is sor került.
2017. December.
- Ellátogatott a Mikulás a medgyesi óvodásokhoz és kisiskolá-
sokhoz. Meglepetésünkre idén virgács nem is került a zsákjába! 
Úgy tűnik, 2017-ben igazán jók voltak a gyerekek Medgyesen. 
- Részt vettünk a medgyesi karácsonyi vásáron a Hosszabbított 
program keretében készített kézimunkákkal, süteményekkel, az 
így begyűlt összegeket újabb iskola utáni tevékenységekre fordí-
tottuk.
- Az RMDSZ Szeben megyei szervezetének Óévbúcsúztatóján is 
részt vettünk, ahol egyik önkéntesünket is kitűntették az elmúlt 
évben kifejtett önzetlen és fáradságot nem ismerő munkájáért.
- December 23-án, karácsonyi vásárra és Betlehemes Ökume-
nikus Pásztorjátékra hívtuk az érdeklődőket, a medgyesi Traube 
terembe.
- Nem utolsó sorban részt vettünk Szenteste, a medgyesi római 
katolikus templomban, első alkalommal szervezett, felnött pász-
torjátékon is.
Mindezeket a medgyesi és Szeben megyei magyar közösségért, 
megmaradásunkért és szülőföldünkön való boldogulásunkért 
tettük. Ezútón is megköszönjük támogatóinknak, partnereinknek, 
szponzorjainknak és nem utolsó sorban annak a kis csapatnak 
akivel mindezeket megvalósítottuk: önkénteseinknek. 

Balázs Botond, 
Medgyesi MADISZ elnök 
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Gyere pajtás, induljunk el! – Kántálni járt a Gyöngyvirág 
néptánccsoport 

Karácsony estéjén a 
Gyöngyvirág néptánccso-
port apraja-nagyja járta 
Medgyes utcáit. Harmoni-
kával, csörgőkkel, jókedvű 
énekkel. Több éve már, 
hogy a régiek hagyomá-
nyait felelevenítve, beko-
pogtatnak és még több 
jókedvet visznek néhány 

házba ezen az estén. Meghívásból idén sem volt hiány. Ösztön-
díjasként nagy örömömre szolgált, hogy én is meghívást kaptam 
– így a kántálókkal tartottam jómagam is. Ha az éneklésben 
kevésbé tudtam érdemben hozzájárulni, az est megörökítésében 
annál inkább igyekeztem maradandót alkotni. 

24-én este héttől a Medgyesi Református Egyházközség meghívá-
sára az egyház közösségi termében összegyűltek köszöntésével 
kezdődött a karácsonyi kántálás, ahol kedves fogadtatás és fi nom 
falatok, jó bor várta az éneklőket. Az Unitárius Egyházközség 
részéről szintén a lelkipásztor és felesége készültek a kántálók 
fogadására, majd ezt követően Balázs Bélát, Szeben megyei 
RMDSZ elnököt, családját, majd Fazakas Mihályt, volt RMDSZ 
elnököt látogatta meg a közel huszonöt fős népes néptáncos 
csapat. A balázstelki Református Egyházközségnél tett látogatás 
után pedig a Medgyesi Római Katolikus egyház nagytermében, 
a pásztorjáték és a szentmise után zárult az ünneplés, éjszakába 
nyúló beszélgetésekkel, jó bor és kalács mellett.

Ökumenikus karácsonyi koncert a Szent Margit templomban

Szeptember harmadika óta gyönyörködöm Medgyes tornyaiban – 
de mint a szemérmes szerelmes, csak az utca túloldaláról fi gyeltem 
a legmagasabbikat, mondván: különleges alkalomra tartogattam, 
hogy be is menjek a Szent Margit-templomba. December köze-
ledtével azonban egyre többen ajánlották, a karácsonyi kórusok 
koncertje az egyik legszebb együttlét Medgyesen, nem szabad 
kihagynom. Így már hetek óta vártam, hogy december 13-án 
este hattól ott lehessek a koncerten. Valóban nem bántam meg, 
hogy ilyen sokáig késletettem ezt a nem mindennapi pillanatot. 
Mint előzőleg megtudtam, szinte minden felekezet, sőt korosz-
tály is képviseltette magát és több kórust hallhattunk, és végül 
a magyar kórus zárta a fellépők sorát. Stefan Tünde kántornőtől 
megtudtam, hogy a 25 tagból álló magyar énekkar az evangélikus 

templomi karácsony, illetve március 15-i ünnepségek alkalmából 
áll fel, részben az egykori Medgyesi Magyar Vegyes Kórus, a kato-
likus templomi énekkar tagjaiból és további jelentkezőkből. A 
koncerten tiszteletét tette Medgyes polgármestere is – ezt csak 
azért tudom, mert éppen akkor értem a templomhoz, amikor a 
pópák, papok és lelkészek rendben felsorakoztak az udvaron, és 
indulni készültek be a templomba és még mosolyogva jelezték, 
hogy előttük surranjak be. Odabenn Medgyes egyik legrégebbi 
építészeti emléke végre teljes szépségében tárult szemem elé. 
A 16. századtól evangélikussá váló templom Románia egyik 
legjelentősebb gótikus építészeti emléke, melyet a mindenkori 
medgyesi hívek a 13. század óta folyamatosan bővítettek, magasí-
tottak, szépítettek. Szárnyas oltára, gazdagon díszített szószéke, 
kórusa pompázatos. A falon faragott és festett címerek között 
Mátyás, a Báthoryak, Szeben város és Medgyes élénk színű jelvé-
nyei láthatóak. Teltház volt és mikor lehetne szebb és igazibb 
egy templom, ha nem akkor, ha sorra megtelnek padsorai. Az est 
során valóban tanúja lehettem Medgyes ökumenikus szellemi-
ségének – a román nyelvű beszédek mellett, német és magyar 
imádságok is elhangoztak egyházi elöljárók részéről.  Zárás-
képp pedig Servatius evangélikus főlelkész mindhárom nyelven 
köszöntötte a jelenlévőket. Utolsóként a Csendes éj csendült fel, 
melyet mindhárom nyelven mindenki közösen énekelt. Igazi volt, 
szép és – bevallom - megható.

Felnőttek pásztorjátéka a medgyesi Római Katolikus Temp-
lomban

Ha majd egyszer el kell mesélnem otthon, milyen is volt itt 
Medgyesen, a legjobb három történetemben benne lesz az, hogy 
részt vehettem szentesete a medgyesi felnőttek pásztorjátékán. 
Többen rácsodálkoztak a napokban, hogy miért nem utaztam haza 
az ünnepek alatt. Nem tudok ennél többet válaszolni: mert jól 
érzem magam Medgyesen és fel sem merült bennem, hogy nem 
itt lenne a helyem. Ez úton is köszönöm Babota Tibor plébános 
úrnak, Szabolcs atyának és a közösség minden tagjának azt a 
nyitottságot és közvetlenséget, mellyel bevontak engem is ebbe 
a közösségi történetbe. Mindemellett el kell mondanom, hogy ez 
nem jöhetett volna létre, ha nincs a Petőfi  Sándor Program, és ha 
nem nekem lenne az egyik legmenőbb mentorom, szervezetének 
pedig nem lennék igazán vagány ösztöndíjasa, hiszen Szabolcs 
atya felkérésére Botond és jómagam is gondolkodás nélkül

vállaltunk szerepet  a rendhagyó pásztorjátékban.

Köszönet Stefán Tünde kántornőnek és a kórusnak a szép éneke-
kért! M.I.N.D.!

Ünnepi hangulat a téli Medgyesen – a Petőfi  
ösztöndíjas szemüvegén át
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Csíki Szabolcs segédlelkész, szervező szavaival összefoglalva: 
Nem a tartalma volt új, hanem az előadói, hiszen az elmúlt 
években a medgyesi Madisz szervezésében gyerekek előadá-
sában élhettük át a misztérium játékot a szentestén. Az idén ez 
másként történt! Az egyházközség néhány felnőtt tagját szemé-
lyesen szólítottam meg és kértem fel a pásztorjátékra és nagy 
meglepetésemre szívesen vállalkoztak. Az ünnepre készülve 
világos lett előttem: mind lelkesek, talán még jobban, mint 
gyerekként. A szentestén a világ egy kicsit megfordult nálunk, 
eddig a szülők akarták látni gyerekeiket, most meg a gyerekek 
akarták látni a felnőtteket. Megérte, mert igazi élmény volt és 
maradt. Köszönöm, hogy volt bátorságotok átlépni a megszokott 
korlátokat és valami olyat tenni, amit korunkban egyre inkább 
nem szokás.  Szereplők: Szappanyos Szidónia és Sándor, Fábián 
Kata, Mózes Andrea, Ferencz Klaudia, Mózes Attila, Szappanyos 
Csaba, dr.Bakó Sándor, Catalan-Takács Róbert, Pelger Mihály, 
Kránics Ervin, Balázs Botond, Székely Pál.

Mikulás járt a Medgyesi Magyar Nyugdíjasklubban

 A Medgyesi Magyar Nyugdíjasklub idén is megszervezte  Mikulás-
ünnepségét a Millennium-házban. Az élénk, vidám ünnepi 
délutánhoz hozzájárultak a fi nom falatok, a jó zene, a tombola és 
a Mikulásasszony által kiosztott, felszalagozott virgácsok.  A klub 
egész évben szervez rendezvényeket, összejöveteleket. Rend-
szeres találkozóit  minden hónap 1. és 3. szerdáján tartja a Millen-
nium-házban. A Mikulás-ünnepi kedves hangulatról beszéljenek 
még többet a fotók!

 A MADISZ Mikulása járt a gyerekeknél 

Idén is ellátogatott a Mikulás a 
medgyesi óvodásokhoz és kisiskolá-
sokhoz. A Báthory iskola előkészítős 
és 1-4. osztályaiba szerdán érkezett 
a fehérszakállú. Énekkel, a bátrabbak 
versekkel fogadták az osztályokba 
bekopogtató Mikulást. Zsákjában 
csokoládé, kifestős, narancs is volt. A 
két magyar óvodába szintén ellátoga-
tott segítőivel, ahol a dalok mellett 
rajzot és ajándékokat is kapott, sőt, 
számos kérdést is nekiszegeztek az 
óvodások: mivel érkezett, honnan jött, 
mit jelent, ha valaki virgácsot kap.  
Néhányan megköszönték neki az éjjel 

a cipőkben hagyott ajándékokat is. És képzeljék el, idén virgács 
nem is került a mi Mikulásunk zsákjába! Úgy tűnik, ebben az 
évben igazán jók voltak a gyerekek Medgyesen.

Összeállította: Ferencz Klaudia

folytatás az első oldalról

Ki jogosult az anyasági támogatásra és az életkezdési támo-
gatásra?

• Magyarország területén kívül született és ott élő magyar 
állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér 
szerinti anyja. A 2017. június 30. napja után született, Magyar-
ország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyaror-
szágon anyakönyvezett gyermek. 

Ki igényelheti?

• Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére a 
vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti. Az 
életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. 
Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától 
igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek 
után, 6 hónapon belül.

Hol és hogyan igényelheti?

Személyesen a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külkép-
viseleteken, Románia esetében: Kolozsvár, Csíkszereda, Bukarest.

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására 
külföldön született magyar állampolgárságú” elnevezésű forma-
nyomtatványon kell benyújtani.

Amennyiben tehát Ön egyszerre szeretné az anyasági támoga-
tást és az életkezdési támogatást megigényelni, ezt megteheti 
az anyasági támogatás formanyomtatványának kitöltésével és az 
anyasági támogatásra irányadó szabályok szerinti benyújtásával.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatol-
ható a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, ameny-
nyiben a gyermek külföldön történt születésének magyarországi 
anyakönyvezése már megtörtént. Ha nincs Magyarországon 
anyakönyvezve akkor ez esetben az anyasági támogatás iránti 
kérelem beadásával megindul a magyarországi anyakönyvezési 
eljárás.

Amennyiben Ön az anyasági támogatást és az életkezdési támo-
gatást egyidejűleg, egy formanyomtatványon igényli, a kére-
lemhez elegendő csatolnia az anyasági támogatás igényléséhez 
szükséges dokumentumokat.

Milyen összegű az anyasági támogatás és az életkezdési támo-
gatás? 

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermeken-
kénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint 
összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár 
a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A 
számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek nagykorúsá-
gáig – a Magyar Államkincstár évenként növeli az infl ációval (éves 
átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező 
mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarí-
tásról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az élet-
kezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-
számla nyitásával gyarapítható.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifi zetése?

A határozatban megállapított anyasági támogatást a Magyar 
Államkincstár folyósítja a megállapító döntés meghozatalát 
követő 8 napon belül. A folyósító szerv a támogatást a kére-
lemben megadott bankszámlaszámra utalja, ennek hiányában a 
folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltün-
tetett folyósítási címre. A Magyar Államkincstár a támogatást 
forintban utalja, az átváltás és kifi zetés a célországban érvényes 
szabályok szerint történik.

További információ: www.csikszereda.mfa.gov.hu 
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December 9-én, szombaton reggel indult útnak a medgyesi igen 
szép számú csapat Vízaknára, Szent László Történelmi versenyre, 
melyet a vízaknai református egyházközség Petőfi  ösztöndí-
jasa, Bajusz Erika szervezett a környék fi ataljai számára. Több 
hetes közös munka és készülés előzte meg a versenyt, és a tizen-
három kisdiákot számláló négy medgyesi csapatot a felkészítő 
felnőttek is elkísérték. A családias hangulatú program – termé-
szetesen a verseny izgalma és a tudás megmérettetése mellett 
alkalmat adott arra, hogy barátságok szövődjenek a gyermekek 
között. Mindemellett sokat tud adni egy olyan iskolán kívüli 
program, ahol a megszokott keretek átalakulnak és más oldalról 
is megismerhetjük társainkat – egyúttal diákjainkat, tanárainkat. 
A kedves fogadtatás után kezdődött a verseny, és bennünket 
felnőtteket– már csak az elfogultság kiküszöbölése végett is – 
szintén bevontak a játék lebonyolításába. Részemről köszönöm, 
hogy ott lehetettem, ösztöndíjas társam tollából pedig fogadják 
szeretettel a versenyről írt beszámolót. Minden egyéb kulissza-
titkokról pedig kérdezzék meg a résztvevő gyerekeket! Én úgy 
hallottam, a verseny küzdelmei után – ráadásként - még a viccme-
sélés igazi nagyszebeni és a medgyesi hercegei és hercegnői az 
ebéd közben megvívták a nap legmókásabb szócsatáit. És hogy 
a kard vagy a korona került ki győztesen, annak járjon mindenki 
maga utána! 

Ferencz Klaudia 

„Mondják, soha nem volt Magyarországnak ilyen királya,
és földje sem volt oly termékeny utána.” 
Bátor, hazaszerető, igaz keresztény, magas, erős, jó katona, jó 
hadvezér – ezek és ezekhez hasonló jelzők hangoztak el a „Szerin-
tetek milyen volt Szent László királyunk?”- kérdésre a Szent 
László Üzenete Történelem Versenyen. A Szent László-emlékév 
kapcsán megálmodtam egy történelemvetélkedőt, melynek célja 
a nemzeti öntudat és identitáserősítésen túl az volt, hogy játékos 
formában szerettessük meg a magyar történelmet a gyerekekkel.
A megmérettetést a Szeben megyei általános iskolás gyerekek 
számára hirdettünk meg, 1-4. és 5-8. osztályosok számára. 
Összesen 7 csapat jelentkezett Medgyesről, Nagyszebenből és 
Vízaknáról.
Ez a vetélkedő rendhagyó módon igyekezett közelíteni a gyer-
mekekhez és fi atalokhoz, segített, hogy ne évszámokat magolva 
tanuljunk történelmet. Mivel nagyon nehéz szórvány létben, 
megfelelő forrásanyagok, tankönyvek hiányában magyar törté-
nelmet tanítani, így összeállítottam egy összegző, leegyszerű-
sített nyelvezetű, mesés formában szerkesztett tananyagot. 
Igyekeztem úgy felépíteni, hogy szerethető, érdekes és értékes 

legyen, és elolvasása után tovább keresgéljenek majd a gyerekek 
a legendák és a történelmi tények után. 
A vetélkedőt a Református Templom Gyülekezeti Otthonában 
szerveztük meg. A megnyitón Csiki-Mákszem Lóránd tiszteletes 
úr köszöntője után én is üdvözöltem vendégeinket. Köszönetet 
mondtam együttműködőinknek: a Báthory István Általános Iskola 
igazgatójának, Szederjesi Györgynek, a Református Egyházkö-
zség lelkipásztorának, Székely Zoltán Mártonnak és a Katolikus 
Egyházközség plébánosának, Babota Tibornak. Olyan segítőket 
állítottak maguk mellé, mint Orosz Orsolya tanítónő, Pocan 
Ildikó, Seicean Ildikó és Foszner Korodi Ildikó tanárnők, valamint 
Csiki Szabolcs segédlelkész. A nagyszebeni csapatot Varró Margit 
tanítónő és Varró Sándor tiszteletes úr segítette. Az ő munkájukat 
pedig a gyermekek szülei támogatták, ami szintén nagyon fontos.  
A köszöntés után megnyitottuk a Szent László történeti kiállítást, 
melyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából kaptunk erre 
az alkalomra. Szent László király, a hit bajnoka, a haza hőse című 
kiállítás a Szent László-év központi tárlata. 12 tablóból áll, melyek 
több témakör alapján mesélik el és foglalják össze Szent László 
életét.  
A verseny két részből állt. 
Az első fordulóban állo-
másokon kellett felada-
tokat megoldaniuk, 
képkirakó, szókirakó 
okozott fejtörést, az azt 
követőn Árpád-házi kirá-
lyokkal találkozhattak. 
A negyedik állomáson 
a királyokat egy rájuk 
igaz állítással kellett összepárosítaniuk. Utolsó feladatként 
Ki vagyok én? kártyákat kaptak, ahol szintén királyokat kellett 
beazonosítaniuk. A másik három csapat egy játékpályán haladt 
végig velem, mely során 3 kérdésre kellett felelniük, a kérdéseket 
el lehetett rabolni egymástól, így még izgalmasabb versengés 
alakult ki. Volt kakukktojás keresés, volt Szent László legendát 
ábrázoló kép kiszínezése, és a legenda elmesélése, illetve volt a 
kisebbeknek hibakereső, a nagyobbaknak pedig szöveg kiegé-
szítés. A verseny utolsó részeként kvíz kérdések vártak rájuk. A 
verseny után egy közös ebédre került sor, tiszteletes úr viccesen 
azt mondotta, Szent László pecsenyét fogyasztunk, Szent László 
füvével megszórva, persze nagy kacagás tört ki.  Ebéd után volt 
eredményhirdetés, nagyon szoros verseny alakult ki. Az 1-4. 
osztályos kategóriában kettő harmadik helyezést (medgyesi és 
vízaknai csapat) és kettő második helyezést (medgyesi és nagy-
szebeni csapat) is oszthattunk. Az első helyet az egyik vízaknai 
házigazda csapat vihette el. Az 5-8. osztályos kategóriában két 
medgyesi csapat indult, így első és második helyet osztottunk. 
Az oklevél mellett mindenki kapott egy értékes ajándékkönyvet, 
valamint egy Szent László kifestőt és Szent László király c. 
legenda mesekönyvecskét. Büszke vagyok a versenyen szereplő 
gyerekekre. Hiszem, hogy minden csapat, gyermek és felkészítő 
egyaránt boldogan és elégedetten tért haza, egy szép, közös 
együtt töltött nap emlékét a szívébe zárva. A Szerintetek mit 
üzenne ma Szent László nekünk? - kérdésre pedig sok nagyszerű 
válasz és gondolat született, a kedvenceim: „Szeressük Istent, aki 
megsegít minket. Védjük és szeressük egymást, a magyarokat. 
Imádkozzunk és Isten meghallgat minket. Bátran álljunk ki a 
magyarságunkért!”

Bajusz Erika, Petőfi  Sándor ösztöndíjas, Vízakna

Történelem Versenyen díjazták a medgyesi diákokat 
Vízaknán
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A színfalak mögött nagy izgatottság. Még egy kis ruhaigazítás, 
utolsó szövegpróba. A mikrofonkábelek között ül a király, két 
angyal igazítja palástját. Előbb az ördögszarvacskák, majd a legra-
koncátlanabb hajfonatok is a helyükre kerülnek.

A függöny elgördült és a huszonhárom medgyesi kisdiák úgy 
varázsolta a Traube közönsége elé az elmúlt hetek pásztorjáték 
próbáinak minden izgalmát, várakozását, hogy számunkra, akik 
ennek tanúi lehettünk, ezen az estén az Advent valóban több lett. 
A Megfi zethetetlen ajándék című darabban a modern kor és a 
kétezer évvel ezelőtt élt gyermekeinek párbeszédei pont úgy 
illeszkedtek egymáshoz, hogy az üzenet elérjen a hallgatósághoz: 
a gyerekek kérése pedig, hogy fi gyeljünk oda jobban egymásra, 
most Karácsonykor, és egész évben is. 
Úgy tűnt számomra tegnap, hogy az igazi megfi zethetetlen 
ajándék célba ért. Az Advent ott rejtőzött minden hajfo-
natban, szoknyakorcban, és mellénykében, melyet az anyukák, 
nagymamák, apukák még megigazítottak a folyosón, az előadás 
előtti utolsó percekben. A bájos, ám rámenős angyali kis kofák 
vásári kínálgatásában, a megérdemelt dicséretekben és ölelé-
sekben, és az utolsó nagy, közös éneklésben. Az előadás utáni 
közös vacsora a gyermekekkel pedig már szintén hagyománnyá 
vált, és idén sem maradt el.

Ez a néhány óra sürgés-forgás a szervezőket ugyancsak izga-
lomban tartotta. Balázs Noémi, Kiss Noémi, Tóth Mária, Soldor-
fean Zsuzsa, Balázs Botond, Kémeri Attila és Fazekas Attila, azaz 
a Medgyesi MADISZ csapatából évek óta összefognak a Báthory 
iskola diákjaival az ünnepek előtt és közösen készülnek a pásztor-
játékra, illetve a karácsonyi vásárra. 

A szervezők köszönetet mondanak a Communitas Alapítványának, 
a Bethlen Gábor Alapnak a program anyagi hátterének megte-
remtéséért, továbbá partnereiknek, a Medgyesi Római Katolikus 
Plébániának, Báthory István Általános iskolának, a Gyöngyvirág 
Néptánccsoportnak és mindenkinek, aki  hozzájárult, hogy ez az 
ünnepi előadás megvalósulhasson. 

Ferencz Klaudia

Támogatók

Egy megfi zethetetlen karácsonyi ajándék
Betlehemes pásztorjáték Medgyesen
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