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Zrínyi Miklós, Teleki Pál, Hermann Ottó, Mikes Kelemen, Mihai Eminescu. Mi a közös bennük? Az,
hogy ő nevük által fémjelzett tantárgyversenyeken a medgyesi magyar iskola diákjai neveit is
mind megtaláljuk ebben a tanévben.
Ha belépünk a medgyesi Báthoryba, a folyosón elsőre szembetűnik: az iskola büszkeségfala.
Oklevelek, emléklapok és fényképek sorai fogadják a belépőt – ezzel is biztatva, hogy itt érdemes
lesz továbbmennie. Be, az osztályokba, hogy megismerje: kik vannak a diplomákra írt nevek mögött.
Megkérdezni, meghallgatni a gyerekeket és komolyan venni a hallottakat, aztán megkérdezni a pedagógusokat is. Cikkünk középpontjában a báthorysok és megmérettetéseik.
Jelenleg 120 diákja van a megye egyetlen, teljesen magyar tannyelvű általános iskolájának. A számok
és statisztikák sokszor beszédesek, ezért összegyűjtöttük az eddigi év tantárgyversenyeinek és
más megmérettetéseinek sorát. Mindemellett fontos elmondani, hogy a szórakozást és a lazább
közösségi programokat sem hagyják ki az intézmény palettájáról: a játékos versenyek szüreti bálon,
farsangkor vagy az iskola másként-hetén sem maradhatnak el, sőt, a diákok agysejtjeit egy-egy sakkverseny a tanórákon kívül is lendületbe hozta. De milyen hatásai vannak a versengésnek? Egyáltalán
minek lehetünk tanúi egy versenyhelyzetben? Egy deﬁníció szerint: „A versengés társas összehasonlításon alapul, és egyfajta belső motiváció arra,
hogy helyzetünket, teljesítményünket, eredményeinket másokéhoz hasonlítsuk, elhelyezzük magunkat a
társaink között felállított hipotetikus rangsorban; azaz
az arra irányuló vágy, hogy mi legyünk a legjobbak. (…)”
Mit „nyerünk” magával a versenyen való részvétellel? „A
győzelemmel és vesztéssel való konstruktív megküzdés
kulcskérdés, ha arra próbálunk választ adni, hogy vajon
hasznos-e versenyre küldeni a tehetséges diákokat, a
hosszú távon történő beváláshoz.”(tehetseg.hu)
folytatás a 3. oldalon

C.I.Bratianu út 32 szám
Millennium-Ház
551003 Medgyes
Szeben megye
Tel/fax:0269 832 657
www.medgyes.ro

Nagy-Küküllő

2

RMDSZ Hírek
Ezüstfenyő-díjat kapott Orosz Csaba,
medgyesi önkormányzati képviselő

Az erdélyi magyar közösség számos tagja végez kiemelkedő
munkát a magyarság megtartásáért – nem csak a civil szervezetekben, iskolában, óvodában, egyházakban, hanem otthon, gyermekeik, családjuk, barátaik körében. Mindez olyan napi rutin,
amely sokszor láthatatlanná válik a hétköznapok forgómalmában.
Láttatni, kihangosítani az erdélyi közéletben végzett értékteremtő munkát – ez a célja az Ezüstfenyő-díjnak, melyet 16. alkalommal adnak át a különféle szakmai területek kiemelkedő képviselőinek.
Orosz
Csaba,
Medgyes
városának önkormányzati
képviselője, újonnan megválasztott Szeben megyei és
Medgyesi RMDSZ elnök
kapta meg idén ezt az elismerést megyénkből.

A romániai magyarok legfőbb érdekképviseleti szerve, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség 2002 óta Ezüstfenyő-díjban
részesíti a magyar közösség azon kiemelkedő közéleti személyiségeit, akik kimagasló munkát végeztek a magyarság szülőföldön való megmaradásáért, akik jelentős szerepet vállaltak a
közösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében. Kelemen Hunor
szövetségi elnök 2018. március 3-án, Marosvásárhelyen a SZKT
ülése előtt adta át a díjakat.
Ahogy Orosz Csaba laudációjából kiderül, közel huszonöt éve
tevékeny a medgyesi közéletben. 1993-tól a Medgyesi MADISZ
elnökeként, a MIÉRT alapító tagjaként társaival a helyi ifjúsági élet
fellendítésén munkálkodott. Közgazdasági egyetemi tanulmányai után 8 éven át a városi közszállítási vállalat igazgatótanácsi
tagjaként, majd 2013-tól három éven át Medgyes város Polgármesteri Hivatalának városmenedzseri megbízatása révén többek
között a település épített örökségének védelmén dolgozott.
Lelkiismeretes, innovatív szakemberként a városvezetésben is
komoly elismerés övezi. 2009 óta a Medgyesi, 2018 januárja óta
RMDSZ Szeben megyei elnöke, 2016 óta újra önkormányzati
képviselő. Feleségével és két gyermekével Medgyesen él.
Ferencz Klaudia

Így könnyítenének a sofőrvizsgán egy
elképzelés szerint
A taxisok tevékenységét, valamint a
sofőrvizsgázókra vonatkozó törvényt is
megreformálná az RMDSZ – közölte egy
székelyudvarhelyi
sajtóbeszélgetésen
Benedek Zakariás parlamenti képviselő.
Utóbbit úgy módosítanák, hogy az Európai
Unió többi tagállamához hasonlóan
civilek is vizsgáztathassák a tanuló
vezetőket. Megtudtuk továbbá, hogy körforgalmat építenek
Székelyszentléleken, illetve az is kiderült, hogy a városok körüli
terelőutak megépítésével kapcsolatos kezdeményezés egyelőre
egy helyben toporog.
A centenáriumi évtől függetlenül az RMDSZ idén sem mond le
a kisebbségi jogok kiterjesztéséről, a nyelv- és szimbólumhasználatért is küzdeni fognak – jelentette ki egy sajtóbeszélgetésen
Benedek Zakariás RMDSZ-es parlamenti képviselő.
El szeretnék érni, hogy nemzeti színházaknál kisebb, de minőségi
munkát végző kulturális szervezetek is kormánypénzekből, ne
helyi költségvetésből működjenek. A szövetségi parlamenti
képviselők ugyanakkor módosító javaslatot adtak be, amivel
a közbeszerzési eljárások lefolytatását tennék egyszerűbbé,
hatékonyabbá. Ezt a többi párt is támogatja, így remélik, hogy
márciusig sikerül módosítani a jogszabályt. „Itt az a gond, hogy
az eljárások során benyújtott óvások nem tisztázódnak belátható
időn belül. Van olyan nagyobb munkálat is, ami már három éve
áll az óvások miatt. Persze idővel minden megoldódik, de nem
biztos, hogy akkor még pénz is lesz az adott beruházás kivitelezésére” – magyarázta Benedek. A honatya személyesen felvállalta:
segít a kézműveseknek abban, hogy minél több rendezvényen
részt tudjanak venni, és a tevékenységüket szabályozó törvényt
is úgy módosítaná, hogy egyszerűbb legyen a megélhetésük.
Megváltoztatnák a KRESZ-t
„A legtöbb európai uniós országban a megfelelő engedélyekkel
rendelkező civilek is vizsgáztathatják a sofőriskolásokat. Azt
szeretnénk, ha ez nálunk is így lenne” – fejtette ki Benedek a
szállításügyi és infrastrukturális, illetve az ipari szakbizottság
kezdeményezését. Mint mondta, a törvénymódosításnak az is
része, hogy vizsgáztatás közben az oktató üljön a tanuló mellett,
a vizsgabiztos pedig a hátsó ülésről pontozza a teljesítményt. Így
szerinte kevesebb stressz érné a vizsgázót. Azt is rossznak tartja,
hogy ha vizsgabalesetet okoz a diák, akkor a rendőr nem téríti
meg az autóban keletkezett károkat. „Noha még nem egyeztettem a kollégákkal, személyes célom, hogy lehetőséget biztosítsunk a diákoknak saját anyanyelvükön gyakorlati vizsgát tenni,
amennyiben a kisebbség aránya meghaladja a húsz százalékot
az adott településen”. Rámutatott, vannak olyan esetek, amikor
Magyarországra megy vizsgázni, aki nem tud románul. Ez ugyanakkor a jobbik eset, de olyanok is vannak, akik gyanús körülmények között szereznek jogosítványt külföldön. A kisebbségi
nyelvhasználattal kapcsolatos cikkely ezt is visszaszoríthatná.
Értékesített taxisengedélyek
Emberközpontúvá tennék a taxisokra vonatkozó törvényt – jelentette ki Benedek. Hangsúlyozta, egyebek mellett gondot jelent,
hogy a nagyobb taxiscégek kiváltják az engedélyeket, majd
eladják a kisebb fuvarozótársaságoknak. Nevetségesnek tartja,
hogy internetes portálokon is látni, ahogy 10–12 ezer eurókért
árulják az engedélyeket. Ennek következménye, hogy a kisebb
társaságok vezetői napi 100–120 lejeket kérnek el feketén a taxisoktól, amiért az engedélyükkel dolgozhatnak. Persze ezt a pénzt
meg kell termelni, sokan ezért nem kapcsolják be a taxiórát –
jegyezte meg a honatya.
RMDSZ Sajtóiroda

Nagy-Küküllő
folytatás az első oldaról
A versenyek Medgyesen
is a városi szakasszal
kezdődnek, és igen jó a
részvételi szándék. Persze,
meg lehet különböztetni
a résztvevő diákokat motiváltság
szempontjából
- hangzott el a beszélgetések során. Vannak, akik
valóban élvezik és tudatosan
készülnek arra, hogy kipróbálhatnák tudásukat. Vannak, akik egy, egyébként jogosan
megérdemelt plusz jegy érdekében vállalják a kihívást és nem
feltétlenül a továbbjutásra törekszenek. Visszagondolva iskolai
élményeimre, azt gondolom, bármelyik is legyen a részvétel oka
– ha elcsépelt is így mondani – tényleg számít a részvétel. Hiszen
ez által „kerülnek helyzetbe”. Az új szituációkban új oldalukról
ismerik meg magukat. Nem beszélve hozadékairól: a „megragadt
tudásról”, a tapasztalatokról, és az útközben szerzett barátságokról.
A városi szakaszon magyar és román nyelv mellett az angol is igen
szép számú résztvevőt vonzott. Román nyelv és irodalomból a
felső tagozatról 10 tanuló vállalta a megmérettetést. Közülük
4-en továbbjutottak a megyei szakaszra, akik Pocan Ildikó tanárnővel folytatták a felkészülést. A Mikes Kelemen magyar nyelv
és irodalom tantárgyversenyen Béres Edit magyartanár felkészítésével 12 felső tagozatos tanuló vett részt januárban.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny városi szakaszán,
szintén Béres Edit tanárnő vezetésével 22 felsős diák vett részt.
Angol nyelv tantárgyversenyen Szederjesi György igazgató
felkészítésében 6 diák mérette
meg magát, illetve a Kenguru
angol nyelvi és országismereti
versenyen összesen 19 fő szállt
versenybe, alsósok és felsősök
egyaránt.
A kör szélesedik a megyei
szakaszokon, ennek ellenére
– avagy éppen emiatt – igen szép eredményeket tudhatnak
maguk mögött a diákok. Velük együtt tanáraik, illetve szüleik
sikere is ez – hiszen a támogató szülői háttér megléte nagyban
hozzájárulhat a sikerekhez.
Magyarból, szintén a Mikes Kelemen tantárgyversenyen,
megyei szakaszon 12 felsős vett részt februárban, akik közül
legjobban a nyolcadikosok teljesítettek. Közülük is Bíró Beátrix,
aki továbbjutott az országos szakaszra, és aki április 5-7. között
Enyeden fogja képviselni a medgyesi Báthory iskolát. A verseny
jellemzően szövegértésből, a megadott irodalom tartalmához
kapcsolódó, illetve kommunikációs helyzetekhez kötődő szövegalkotásból és játékos nyelvi feladatokból áll.
A Teleki Pál Földrajzversenyen, melynek szintén helyi,
erdélyi és Kárpát-medencei
fordulói is vannak, legjobb
eredményt Székely Anett, 7.
osztályos, és Téglás-Szabó
Izabella, 8. osztályos diákok
értek el. A Mihai Eminescu
román nyelvű szavalóversenyen 4 diák vett részt, szintén Pocan
Ildikó felkészítésével és nagy büszkeség, hogy Bíró Beátrix, 8.
osztályos tanuló a 3. díjat hozta el.
Matematikaversenyek közül idén is szép számmal- negyvenen –
vettek részt a báthorysok a Zrínyi Miklós versenyen, melynek még
várjuk az eredményeit. Továbbá a Csillagszerzőn, illetve az Erdélyi
Magyar Matematikaversenyen, melynek a Szovátán megrendezett országos szakaszára Fülöp Noémi 5. osztályos és Major
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Sanyika 7. osztályos tanulók jutottak tovább. Felkészítő tanáruk
Székely Éva, akit tavaly Farkas Gyula-emlékéremre jelöltek. Az
elismerő díjat 2017. november 3-án, a Magyar Tudomány Napja
Erdélyben ünnepségsorozatának keretében vette át Kolozsváron.
A IX. Őszirózsa Országos Népdalvetélkedő országos szakaszán
Vajda Szilvia és Catalan Stefánia vettek részt a Temes megyei
Újszentesen október 20–22-én, ahová szüleik kísérték el őket. A
lányoknak talán az is segített a versenydrukkot legyőzni, hogy
már számos helyi kulturális eseményen mutatták meg zenei
és énektudásukat a nagyközönség előtt. Többek között a XIX.
Szeben Megyei Magyar Napok vagy a Magyar Szórvány napján is
közösen léptek fel, Stefán Tünde kántornő felkészítésével.
A decemberi vízaknai Szent László - történelemversenyre
13 diák készült fel Székely Zoltán református lelkész, Csíki
Szabolcs katolikus segédlelkész, Seician Ildikó és az iskola számos
tanárának közreműködésével. Az élményen felül mindkét kategóriában hoztak haza díjat is.
A Hermann Ottó Országos Biológiaversenyen, amit Kolozsváron
rendeznek meg március 10-én, Nagy Tímea és Halász Adrienn
versenyeznek, Antal Lóránt biológiatanár felkészítésével.
Alsósok körében most készülnek a Regemondó Versenyre,
és már túl vannak az Aranytoll meseíró pályázaton, melyre 7
negyedik osztályos írta meg meséjét. Todor-Nyárádi Zsuzsanna
tanítónő diákjai közül legjobb eredményt Gáspár Eliza érte el.
És hogy mit mondanak a résztvevők?
Dénes
Dália,
negyedik
osztályos
tanuló
szerint
a 30 kérdésből az első tíz
könnyebben ment. „De a
végén már voltak olyan szavak,
amelyekről nem is tudtam,
hogy léteznek.” – tette hozzá
mosolyogva. De az is kiderült,
hogy Zrínyi matekversenyen
65 pontot ért el a 125-ből. És
hogy ez jónak tartja -e, arra
egy elégedett igent kaptam.
Sőt, azt is megtudtam, hogy
nagyon várja az ötödiket.
Leginkább azért, hogy érdemjegyekkel legyenek osztályozva a „nagyon jó” vagy
„elégtelen” helyett, és hogy jobban megismerje az iskola többi
tanárát is.
Téglás-Szabó Izabella, arra a kérdésre, hogy nehéznek találta –e
a versenyt, határozottan válaszolta, hogy nem, hiszen már volt
tapasztalata a tavalyi versennyel. Kíváncsi voltam, magát jónak
tartja –e angolból. Erre szintén határozott igen érkezett, és az
okra is fény derült: az iskolai órák mellett számítógépes játékoknak köszönheti magabiztosságát. Azért azt is elárulta, hogy
a versenyen kicsit izgult – hogy mi lett az eredmény, következő
cikkünkből majd az is kiderül.
Pocan Dávid volt a szombati angolverseny legﬁatalabb indulója
volt, harmadik osztályosként. Csak azért izgult egy kicsit, mert
nehezebbet várt – hiszen ez a 3. és 4. osztályosoknak szól. De
mégsem volt nehéz, tette hozzá. Kérdésemre, hogy minek köszönhető magabiztos angoltudása, egyetlen határozott választ adott:
a Youtube-nak.
És hogy kerül –e még fel oklevél
a büszkeségfalra? Még fogunk
írni erről, biztos vagyok benne.
De abban még inkább, hogy
ezeknek
az
élményeiknek
köszönhetően Medgyes mindig
fontos helyet fog elfoglalni
emlékeikben.
Ferencz Klaudia
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Farsagot temetni volt a
Gyöngyvirág Balavásáron

Nagy-Küküllő
Jött is a segítség a Balavásáriak mellé Sófalváról, Gyulakutáról,
Erdőszentgyörgyről és Medgyesről.

A medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoport a legkeményebb
csoportját, a középcsoporot küldte segítségül. Nálunk ők a
legfergetegesebbek. Fel is csomagoltak ők tánccipőt, táncruhát,
2018. február 14-én hamva- de a batyu aljába elrejtették a jelmezeket is, hogy még félelmezószerdával beléptünk a tesebbek legyenek.
40 napos böjtbe, amikor Érkezéskor meleg terem és a meleg mosolyú Kálmán bácsi
elcsendesedünk
minden fogadott. A felnőtteknek még a kis szíverősítő is előkerült.
zajos
mulatságból
és Készülődés, jelmezbe bújás, és már indult is a menet, vitték Ilyést
kereszténységünk
legna- a faluban, körbe. Végső helyén letették, megsiratták, elbúcsúzgyobb ünnepére, húsvétra tatták és annak rendje-módja és hagyománya szerint elégették.
készülünk testileg-lelkileg. Síratta is mindenki, aki ez végett gyűlt össze Balavásáron.
Mindenki készült farsang
Miután Ilyés porrá lett, a sereg betódult a kultúrotthonba. Itt
idején erre az eseményre.
hatalmas fazakakba várta a vendégeket a ﬁnom forró tea, és
Mindenütt maszkokkal és hangos zajjal űzték a FARSANGOT.
annyi féle ﬁnom zsíroskenyér, hogy ki sem lehet mondani. Azon
Tették ezt Velencében, Rióban, Mohácson és környékén a busók,
s módulag mindenki “nekiesett” a ﬁnomságoknak, de a helyi
Székelyföldön, és még Medgyesen is.
szorgos kezek nem hagyták percig sem kiürülni az asztalokat,
D.J. Pici olyan jó “zajt csapott”, hogy csak egy pohár frissítőre melyek roskadásig voltak megrakva.
tudtál leülni és már mentél a “zajra” táncolni és űzni, kergetni
Elkezdődött az előadás, amelyet a helyiek vicces farsangi esküa FARSANGOT. Ott volt a Gyöngyvirág néptánccsoport aprajavővel kezdtek. Az előadást táncok követték. Volt ott nyárádmenti,
nagyja is, mindent beleadott, táncot, jókedvet, hogy űzze a
mezőségi, marosszéki, madarasi, cigányos, román mezőségi, széki
FARSANGOT. És elcsendesedett mindenki.
és küküllőmenti. Az előadást táncház zárta. Érdekes módon senki
De hoppá!
nem volt kifáradva, mert ott is végig ropták a táncot.
Ezt már a FARSANG sem bírta, úgy elmenekült Balavásárról, hogy
megfogadta, jövőig vissza sem jön. Diadalmasan tértek haza a
vendégtánccsoportok és a helybéliek is.
A Gyöngyvirág néptánccsoport köszönetet szeretne mondani a
balavásáriaknak és főleg Veress Kálmán bácsinak a meghívásért,
és a szíves fogadtatásért!
Huber Annamária

Dalba zárt élet – Tamás Gábor zenés könyvbemutatója Medgyesen
Lassan egy évtizede annak,
hogy a nagy hírű előadóművész,
legkedvesebb
dallamaink
megszólaltatója, Tamás Gábor újra
Medgyesen jár. A kolozsvári származású énekes, bár
Hír jött Medgyesre, hogy a FARSANG megkutyálta magát, és itt több éve a Skandináv-félszia közelben még a farkát ott hagyta. Megtudta valahonnan, hogy geten él, Svédországban,
hamvazószerda után még ott a torkos csütörtök, amikor még szíve, lelke, teljes mivolta mindig is hazavágyott.
minden zsírosat el lehet fogyasztani, és mit gondolt? “Még pár
Ilyen közismert sorok őrzik
napot maradhatok! Hm, de hol? Megvan!!!! Elbújok Balavásáron!”
ezen örök hazaszeretetet és
És ezt tette. A balavásáriak Veress Kálmán bácsival az élen felbő–vágyat, mint az Ó, Erdély,
szültek, hogy pont őket választotta és elhatatározták, hogy segítszép hazám vagy a Dónáth úti
séget hívnak, és ők is elkergetik ezt a konok FARSANGOT.
orgonák. 2018. február 16-án
pedig a Medgyesi Unitárius
Egyházközség meghívására
a medgyesi magyar közönségnek elevenítette fel e
dallamok hangjait. Kivételes és különleges talákozás volt
ez, hiszen könyvbemutatóval egybekötött kiskoncertet adott a
művész. Csak a Szívünkben nem száll az idő címmel Szucher Ervin
frissen a nyomdából érkezett könyve került méltatásra, amely az
előadóművész, énekes pályáját viszi nagyközönség elé. Őt, akit
maga Isten is az éneklésre teremtett, saját megvallása alapján,
misszionárius is egyben, hiszen a rengeteg koncertturné következtében egy kis lelkes, mindig hazataláló magyarságot visz a
világ különböző részein élőknek, legyen az New York vagy Stockholm, Törökország vagy az erdélyi Medgyes.
Márkos Hunor Elemér
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Újabb medgyesi ﬁatal
csatlakozik Winkler Gyula
gyakornoki programjához
Brüsszelben

Március 15-i ünnepségek
Medgyes és környéke
2018.március 15. csütörtök 18 órától
„Szilaj lelkesedés/ Foly bennem, mint tüzár” – írja Petőﬁ 1849.
március 2-3-án, a medgyesi csatában. Történelmi események színhelyeként még erősebb az emlékezet a Nagy –Küküllő mentén.

Az Európai Unió működésével ismerkedhetnek
ﬁatal gyakornokok a
jövő hónaptól Winkler
Gyula
EP-képviselőnek
és a MIÉRT-nek köszönhetően. Szerdán, Kolozsváron ismertette gyakornoki programját és az idei
sikeres pályázók névsorát
Winkler Gyula, az Európai
Parlament
RMDSZ-es
képviselője és Oltean
Csongor, a pályázatot
megszervező
Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke.
Oltean Csongor kiemelte, tizennyolc MIÉRT-es ﬁatal közül választottak, a pályázóknál nemcsak a felkészültség volt mérvadó, Unitárius templom
hanem az is, hogy ki mennyire elhivatott abban, hogy az Európai
• Zászlófelvonás
Unióval ismerkedhessen.
• Verset mond Bíró Beátrix és Tirmai Anita, a medgyesi
Tavaly a MIÉRT-hez tartozó ifjúsági szervezetek több mint 350 Báthory István Általános iskola tanulója
ezer euróra pályáztak összesen az Erasmus Plus programon belül.
• Márkos Hunor Elemér, unitárius lelkész, házigazda köszön„A ﬁatalok azt tapasztalhatták meg, hogy ez a multikulturalitás
tője
új ajtót nyitott meg a számukra” – fogalmazott Oltean. Kiemelte
• Babota Tibor, medgyesi római katolikus plébános és
azt is, MIÉRT-esek mára részt vesznek az Európai Néppárt Ifjúsági
Szervezetének (YEPP) eseményein, sikerült így elfogadtatniuk Székely Zoltán református lelkipásztor ünnepi köszöntői
a Minority SafePack-kel és az ukrán oktatási törvénnyel kapcso• Medgyesi Magyar Vegyes Kórus három Kossuth-dalt ad
latos álláspontjukat.
elő
Boros Anita jogász, aki tavaly volt Winkler Gyula gyakornoka, arról •
Báthory István Általános iskola gyermekeinek kórusa
mesélt, hogy fontos volt számára életközelből megtapasztalni az énekel
európai folyamatokat. Csorba Zsuzsa szintén tavaly vett részt a
• Magyar himnusz közös eléneklése
programon. Úgy fogalmazott: a ﬁatal végzősöknek a versenyké• Vendégeink Olteán Csongor, az RMDSZ ifjúságért felelős
pességét növeli azt a gyakorlati tudást, amit itt lehet szerezni.
ügyvezető alelnöke és Sógor Csaba európai parlamenti képviBalló Tamás KIFOR-elnök korábbi gyakornok kiemelte, hogy
selők
mindenki meg tudja találni a neki megfelelő vitákat, beszélgetéseket, az egyetemi tanulmányaihoz hozzájárultak a Brüsszelben Millennium-ház
töltött hetek.
• „Európai magyar szecessziós építészet” c. fotókiállítás
„Engem az tart a politikában és az motivál, hogy ﬁatalokkal tudok
• Vendégfogadás
együtt dolgozni” – fogalmazott Winkler Gyula, aki szerint értékeket abból meríthetünk, hogy megvizsgáljuk, mi jó és mi rossz a
Március 18. vasárnap 10:30 órakor koszorúzás Szelindeken, Bem
ﬁatalok számára. Erdélyben a magyar jövő érdekében dolgozunk
tábornok és Petőﬁ Sándor egykori szálláshelyét őrző emléktábés ezt csak a ﬁatalokkal együtt érdemes – tette hozzá.
lánál, majd Kiskapuson a Petőﬁ parkban kopjafa koszorúzása.
Kiemelte: volt gyakornok, aki államvizsga-dolgozatát írta meg a
Március 18. vasárnap 10:15 órakor Erzsébetvároson istentiszbrüsszeli harminc nap alatt, mások a későbbiekben is tartották
telet, majd 11:30 órakor koszorúzás a temetőben.
a kapcsolatot az ott megismert emberekkel, sőt korábbi gyakornokok mára vele dolgoznak együtt. Nyáron megszervezi a A Báthory István Általános Iskolában 15-én délelőtt 10 órakor
gyakornokok találkozóját is éppen azért, mert napjainkban a iskolai megemlékezést tartanak a medgyesi diákok.
kapcsolati tőke a legfontosabb. Winkler bemutatta azt a korábbi
gyakornokok által szerkesztett kiadványt is, amely az EU-tagság
előnyeit összegzi.
A pályázatot elnyerők: Bara Bernadett (Csíkszentdomokos),
Tornai Szilárd (Székelyudvarhely), Varga Zsuzsánna (Székelyudvarhely), Buryán Tünde (Medgyes), Tasnádi Márta (Szék) és
Fodor Orsolya (Kálnok).
Cikk forrása: miért.ro
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Kiskapusi krónika
A Kiskapusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben is hamvazószerdán, a rendhagyó bibliaóra keretén belül búcsúztattuk el a
telet és kezdtük meg a bőjti időszakot. Nem maradhatott el sem
a szalagos fánk, sem a csörögefánk, sem a meleg hangú beszélgetések az Isten Igéjét követően. A bőjti időszakban ﬁlmklub
keretén belül tekintettük meg „A palást” című ﬁlmet, mely Lloyd
C. Douglas: „És köntösömre sorsot vetettek” című regényéből
készült és 1954-ben Oscar-díjat kapott. A ﬁlm közelebb vitt
bennünket a Jézus szenvedéseivel való azonosuláshoz, de elsősorban avval gazdagodtunk, hogy Jézus hatására hogyan változnak
meg életek, sorsok, birodalmak, és majd később az egész világ.
Március 3-án Balázsfalvára látogattunk, hogy részt vegyünk a
református egyházközségben megszervezett női világimanapon.
A környék református, falvai is képviselték magukat, a helyi
katolikus közösség és mi evangélikusok is énekekkel és szavalatokkal tettük ünnepélyesebbé ezt az alkalmat. A gazdag program
keretén belül énektanulás, valamint a lőrincfalvi ifjúsági csoport
Kezek című pantomomjátékát tekinthettük meg, ezt követték
az egyházközségek csoportjainak bizonyságtételei, szavalatai,
énekei. A közös imádság és együttlét erősített bennünket a távoli
országok kisebbségben levő keresztényeinek sorsával azonosulni és érettük imádkozni. A szeretetvendégség pedig a szórványsors színességét, vidámságát, élni akarását erősítette meg
bennünk. A bőjti időszakban megkezdtük a passióéneklés begyakorlását, ami helyi sajátosságnak számít. A nagyheti alkalmakon
(Nagycsütörtök, Nagypéntek) az istentiszteleti alkalmak passiós
istentiszteletek. Az énekelt passió egyedi hangzása, érzelmi és
hitbeli gazdagsága különleges, felemelő élménnyel munkálja a
feltámadás ünnepére való eredményes felkészülést.

tanártól, a vegyeskórus alapító tagjától vehette át a stafétát.
Az év másik jelentős alkalma a Szent Margit- evangélikus templomban szervezett karácsonyi ökumenikus kóruskoncert, melynek
2001 óta állandó résztvevője a magyar közösség énekkara
is. Ahogyan a város honlapján Iszlay László alapító karvezető
összefoglalásában olvashatjuk: „Az énekkar tagjai műkedvelő
énekesek, tanárok, tanítók, óvónők, tisztviselők, mérnökök,
munkások, nyugdíjasok, kiket az évek folyamán az éneklés
szeretete és öröme kovácsolt közösséggé. A megalakulástól több
mint száz személy fordult meg a próbákon, de az állandó létszám
mindig 25-30 között mozgott. A Medgyesi Magyar Vegyeskórus
jelentős szerepet játszott és játszik a város magyar közművelődési életében. Felléptünk minden olyan rendezvényen, amelyben
Medgyes magyar szellemiségének eseményei zajlottak. A
Medgyesi Magyar Vegyeskórus első próbáit 1990. október 25-én
tartotta az ugyanabban az évben újra alakult önálló magyar
tannyelvű általános iskolában. 2001 márciusától a Millennium
Horváth Csaba ev.lelkész (Kiskapus) Házban tartja heti próbáit.”

Forradalmi lendületben
Medgyesi Magyar
Vegyeskórus

A nagy múltú Medgyesi Magyar Vegyeskórus 1990 óta gyűjti
egybe a város műkedvelő énekeseit. A hagyományokhoz híven
az idei március 15-i ünnepség is összekovácsolja az énekkar
tagjait, akik a heti próbákon gyakorolva Kossuth-dalokkal idézik
majd meg a forradalom hangulatát. Az elmúlt három évben elsősorban rendezvényekhez kapcsolódva, Stefán Tünde kántornő
irányításával működik az énekkar, aki Iszlay László, nyugalmazott

Most heti rendszerességgel próbálunk a katolikus plébánián –
mondhatom így, hiszen nagy örömömre én is becsatlakozhattam a
tavaszi próbák során a felkészülés folyamatába. Ezzel - bevallomteljesült ösztöndíjas álmom. Még ideérkezésem előtt, nyáron
megtaláltam a város honlapján a kórust és reménykedtem, hogy
felvesznek tagjaik sorába, még ilyen rövid időre is. Decemberben,
az ökumenikus kóruskoncert után jeleztem a kántornőnek a csatlakozási szándékom, aki nagyon nyitottan fogadta, és egyúttal a
katolikus kórusba is meginvitált. Stefán Tünde, aki iskolai énekórái
mellett több éve összefogja a vegyeskórust is, számos más ünnep
kapcsán is felkészít diákokat. Nagyon elhivatottan, megbízhatóan
fogja össze az énekelni vágyó medgyesi magyarokat. Ezt pedig
nem csak nézni jó, hanem részesének lenni a legjobb.
Ferencz Klaudia
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Magyarságismereti Mozgótábor - a kanadai
Rákóczi Alapítvány pályázati kiírása középiskolás diákok számára
A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 25. Diákok
Határok Nélkül - Magyarságismereti Mozgótábor programjain
való részvételre 2018-ban!
Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett
15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai
tanulói jogviszonnyal rendelkező ﬁatalok jelentkezését várjuk,
akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek,
és akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma
és műemlékei iránt.

Sapkát, sálat bekészíteni! Ja, nem. Még van egy kis idő, hogy az
úszósapkát és a jókedveteket összekészítsétek, de tervezni már
érdemes vele, hiszen úszótáborunkat a Szeben megyei magyar
diákok számára idén is megszervezzük Szentegyházán. Az egy
hetes táborban lehetőségetek lesz négy úszási technikát elsajátítani, akik pedig már úsznak, tovább fejleszthetik tudásukat. Ezen
kívül az elmúlt évekhez hasonlóan számos kézműves és sportfoglalkozást tervezünk. Lesz idő a szórakozásra is és idén sem marad
el a gitárdallammal kísért tábortűz melletti hangulatos est!

Helyszínei: Pécs, Miskolc, Budapest

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 majd.

1. Mátyás király emlékév
2. Semmelweis emlékév
3. „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”
4. A nemzet vagy nemzettudat és a sport összefonódása
5. „Menni vagy maradni - elvándorlás kontra szülőföldön maradás”

Az úszótábort 2018. július 22-28. között szervezi meg a Medgyesi
MADISZ Szentegyházán, a Napsugár Kempingben.
Részletek hamarosan, de addig is, ne feledjétek beírni a naptárba
a nyár egyik legfontosabb dátumát!

Időpontja: 2018. június 28. - 2018. július 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.
Pontos pályázati feltételek a kiírásban megtalálhatóak.
A pályatételek: kidolgozandó az egyik, min. 2 - max. 3 oldal terjedelemben.

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban, melynek részvételi költségeit az Alapítvány fedezi.
A leírás nem teljes körű! További részletekért keresd fel a
honlapot!
Pályázási feltételekről a http://www.rakoczialapitvany.hu oldalon
olvashatsz.

Támogatók - Partnerek
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