XII. ÉVFOLYAM
7. SZÁM
2018. JÚLIUS
MEGJELENIK
HAVONTA

Nagy-Küküllő
„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

2017-2018 Hosszabbított
Program – Beszámoló
2017 szeptemberében kezdetét vette a Hosszabbított Program a Medgyesi MADISZ működtetése
által. A délutáni program megálmodója a MADISZ
elnöke, Balázs Botond. Közel 60 kisiskolás vett
részt a 2017/2018-as tanév délutáni oktatásán a
Szeben megyei egyetlen önálló magyar tannyelvű
oktatási intézményben, a Báthory István Általános
Iskolában.
A program hétfőtől péntekig 12:00 illetve 13:00
órától vette kezdetét a felügyelők jelenlétében.
A foglalkozás ebéddel kezdődött és a házi feladat elvégzésével folytatódott. Igyekeztünk olyan
készségfejlesztő foglalkozásokat és játékokat beiktatni a gyerekek hétköznapjaiba, melyek
élményt nyújtanak és közösségépítő hatással bírnak. A felügyelők délutánonként kvízzel, logikai
feladatokkal, ügyességi játékokkal tették izgalmassá, szórakoztatóvá a délutáni ottlétet. Csoportonként minden pénteken ﬁlmdélutánt szerveztünk, olyan meseﬁlmeket választottunk ami tanulságos, építő és nevelő hatású is egyben a gyerekek számára.
Szerveztünk foci meccset a ﬁúknak, ahol a MADISZ-os ﬁúk is jelen
voltak. Nagy élmény volt ez a II. és III. osztályosoknak, hiszen a
pom-pom lányok hatására igazi focisztároknak érezhették magukat.
Természetesen a lányok sem maradtak ki az élmények sorozatából,
hisz nekik kézilabda meccset szerveztek a felügyelők, amin persze
ők is részt vettek.
2017-2018-as tanévet egy kis meglepetéssel zártuk. Minden felügyelő kis csomaggal lepte meg
osztályát. A hab a tortán egy közös fagyizás volt a gyerekekkel, az utolsó tanítási napon. Nagy
élmény volt ez a gyerekek és felügyelők számára egyaránt, amit képekkel meg is örökítettek.
A gyerekek megtanultak csapatban működni, elfogadni a játékszabályokat és ez által sok szép
élménnyel gazdagodtak.
A program fő célja az, hogy elősegítsük a szórványban élő magyar diákok
körében az anyanyelv tudatos használatát. Fontos szempontnak tartottuk
azt, hogy a hosszabbított program által olyan családokat is segítsünk,
akik vegyes házasságban élnek, akik a gyerek felügyeletét nem tudják
megoldani másképp, akik magyar környezetben szeretnék tudni gyereküket.
folytatás a 2. oldalon

2. oldal
RMDSZ hírek
3. oldal
Kik vagyunk és mivel
foglalkozunk?
4. oldal
Thaiföld, a mosolyok
országa
5. oldal
43 év rövid krónikája
6. oldal
Öt éves a medgyesi
református diakonia
7. oldal
Unitárius gyerektábor
8. oldal
Mesék és varázslatok
a tornyok városából
A lap megjelenését
támogatja:

Gyerektábor a Medgyesi Unitárius
Egyházközségnél

VI. alkalommal zártuk sikeresen Vasárnapi iskolás, anyanyelvi gyerektáborunkat. Azért írom, sikeresen, mert,
bár jobb mindig lehet minden, mégis elégtétellel tölt el
bennünket, szervezőket (reméljük a résztvevőket és a
szülőket is) a végeredmény: épp megfelelően volt meleg,
hogy ne olvadozzunk, épp megfelelően volt hideg, hogy
ne fagyoskodjunk (főleg a szombati kiránduláson), épp
megfelelő számban vettek részt gyermekek, hogy gondmentesek legyenek a tevékenységek és épp megfelelő
mértékben kaptunk segítséget a tábor megszervezéséhez,
sikeres kimeneteléhez.
folytatás a 7. oldalon

C.I.Bratianu út 32 szám
Millennium-Ház
551003 Medgyes
Szeben megye
Tel/fax:0269 832 657
www.medgyes.ro
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RMDSZ Hírek
A szállításügyekért felelős miniszter leváltására irányuló
egyszerű indítvány mellett szavazott az RMDSZ képviselőházi frakciója a június 27-i plénumi szavazáson, azonban
a parlamenti többség úgy értékelte, hogy nincs szükség
a miniszter menesztésére, így az egyszerű indítvány
megbukott.

Elfogadhatatlan, hogy az ország szállításügyekért felelős
minisztere nyilatkozataiban arról értekezzen, hogy amenynyiben az országban több kilométeren lehetne autópályán
közlekedni, akkor a multinacionális cégek azonnal távoznának.
Az egyszerű indítvány vitájára hétfőn, június 25-én került sor, a
Szövetség álláspontját Benedek Zakariás parlamenti képviselő,
a képviselőház szállításügyekért felelős bizottságának tagja
ismertette.
„ Az RMDSZ prioritásként kezeli az erdélyi autópályák
építését, és ahogyan azt mindig hangsúlyoztuk, aszfaltból
akarjuk az autópályát, nem papírból, építeni kell, nem csak
beszélni róla. A Szövetség nem tud egy olyan szaktárcavezetést támogatni, amely mindent elkövet az autópálya-építés
meggátolásáért, Erdély és Románia közlekedési feltételeinek
javításának ellehetetlenítéséért. Azt sem tudjuk támogatni,
hogy a 21 században legalább 14 órára van szükség az ország
egyik végéből a másikba vasúton eljutni, ahogyan azt sem,
hogy autóval sem lehet könnyebben közlekedni. Sajnos mindezekben nem történt semmilyen előrelépés” – mutatott rá
Benedek Zakariás, az RMDSZ parlamenti képviselője a plénumi
vitát követően, majd emlékeztetett a miniszter legutóbbi
nyilatkozatára, amelyben azt vallotta, hogy amennyiben az
országban több kilométeren lehetne autópályán közlekedni,
akkor a multinacionális cégek azonnal távoznának.
Az RMDSZ szállításügyekért felelős szakpolitikusa továbbá
rámutatott a szállításügyekért felelős minisztérium működésében tapasztalt hiányosságokra, valamint arra is, hogy
mekkora ﬁzetésekért dolgoznak az alkalmazottak ezen intézményben és alárendeltségében. „Jelen pillanatban senki nem
kéri számon azokat a közalkalmazottakat a szaktárcán belül,
akik akadályoztatják a közbeszerzések folyamatait, holott ha
számolunk egyet bizony nagy összegekért dolgoznak: amenynyiben egy egyszerű átlagot számítunk akkor egy alkalmazottra havonta több mint 8000 eurót költ a szaktárca. Ez az
összeg nemcsak a romániai vasúti személyszállítással foglalkozó állami vállalat alkalmazottaival szemben aránytalan,
hanem az országban működő szállítási feltételekkel sem

egyenrangú” – taglalta a képviselő, majd hozzátette, hogy bár
a miniszter megörökölte az intézményrendszer működését,
de eddig nem tett semmilyen lépést a problémák széleskörű
feltérképezése és megoldása érdekében.
RMDSZ Sajtóiroda
folytatás az első oldalról
Motiválni akarjuk a szülőket abban, hogy a magyar oktatás
mellett döntsenek. Megköszönjük a szülőknek azt, hogy bíztak
ebben a kezdeményezésben, és beíratták gyermekeiket a
programba.
Köszönettel
tartozunk
az iskola igazgatójának,
Szederjesi Györgynek, aki
megteremtette a Hosszabbított Program számára
azokat a körülményeket,
amelyben a gyermekekkel
való délutáni közös munka
is egyre inkább kiteljesedhetett.
Továbbá köszönetet szeretnénk mondani a tanító néniknek,
akik segítették és támogatták a felügyelőket munkájukban.
Nem utolsó sorban köszönet a támogatóknak: Bethlen Gábor
Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Communitas
Alapítvány, akik nélkül ez a projekt nem valósulhatott volna
meg. Nekik köszönhetően a gyerekek napi szinten meleg
ebédben részesültek. A felügyelőkkel közösen két olyan
hasznos képzésen vehettünk részt amit a PsihoProEdu gyermekpszichológusai tartottak, ez nagyban elősegítette a
csapatot a mindennapi munkában és a problémák megoldásában.
Ugyancsak a támogatóknak köszönhetően anyagi forrást
tudtunk fordítani játékok és fogyóeszközök beszerzésére,
amiket a délutánok folyamán használtunk fel.
Reméljük, hogy a következő tanévben is számíthatunk a szülők
bizalmára és beíratják gyerekeiket a délutáni programba.
Hosszabbított Program munkatársai

Perkőn jártak a Gyöngyvirágok
A 13. Perkő Erdélyi Gyermek- és
Ifjúsági Tánctalálkozóra június 9-én,
a kézdiszentléleki Perkőn kerül sor,
melyen a medgyesi Gyöngyvirág
Néptánccsoport is részt vett.
Az egy napos rendezvény gáláján
44 gyermek- és ifjúsági néptánccsoport, néptáncegyüttes mutatkozott
be hét megyéből (Kovászna, Hargita,
Maros, Fehér, Brassó, Szeben, Bákó).
Több mint 1250 táncos mutatkozott
be.
A medgyesi táncosok balázstelki táncokat adtak elő, a
nemrégen beszerzett balázstelki viseletben. Medgyesről
29-en vettek részt, kilenc táncospárral közöttük.
A Perkő programja a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
– Pöttöm Palkó mesejátékával indult, majd a meghívott
néptáncegyüttesek előadásai következtek. Az előadások alatt
kézműves foglalkozásokkal és népi játékokkal várták a résztvevőket, este pedig szabadtéri táncházzal zártak.
Ferencz Klaudia
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Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?
Folytatjuk a MillenniumHáz kibővült csapatának
bemutatását.
A sorozat célja, hogy megismerhessék a tevékenységi köreinket és belátást
lehessen nyerni a magyar
házban működő szervezetek életébe, egyszóval a
közösségszervezés háttereiben tevékenykedők szemével látni mindazt, ami zajlik a
medgyesi és Szeben megyei magyar közösségért.

ﬁatalok kedvence, az Úszótábor, ezek rendezvények megszervezése folyamatos munkát igényel.
Örömmel tölt el az a tudat, hogy gyerekekkel foglalkozhatok,
hiszen mindig erre vágytam. Számomra ez nem munka, hanem
hivatás.

Palea Kinga Zsuzsanna

Soldorfean Zsuzsa

2017. szeptember 1-től dolgozom a MADISZ-nál mint a Hosszabbított Program egyik nevelője a II. osztályban. A feladataim
közé tartozik, hogy hétfőtől péntekig 13.00-tól 16.00 óráig a
gyerekekkel foglalkozom. Segítek a házi feladat elvégzésében,
az ebéd elfogyasztásában, amin azt értem, hogy közösen az ő
segítségükkel tálaljuk fel az ételt, és ebéd után együtt szedjük
össze az egyszer használatos tányérokat, majd kukába dobjuk.
Kis csapatként működünk mi így együtt, hiszen eltelt egy év,
és nagyon összeszoktunk már. Megismertem őket, a szokásaikat, képességeiket, hisz tudjuk nincs egyforma gyerek. Megtanultam kezelni a különböző helyzeteket, amiben nagyrészt azok
a képzések segítettek, amelyeket itt a Millennium-Házban szerveztünk meg több alkalommal. Igyekeztem odaﬁgyelni arra,
hogy különböző ünnepek előtt, együtt készítsünk valami szép
ajándékot, meglepetést a szülők számára. Ilyenek például a
karácsony, húsvét, nőnap és a legutóbbi, az anyák napja. Ilyenkor
igyekeztem kreatív, de mégis egyszerű dolgokat kitalálni.
Délelőttönként a székházban tevékenykedem, mindig abban
segítek, amiben éppen tudok. Folyamatos aktivitást igényelt
az MSPI bevezetése, amin
együtt a kollegákkal dolgoztunk
októbertől
február
végéig minden délelőtt.
Minden évben van pár olyan
rendezvény, mint pl. a Szeben
Megyei
Magyar
Napok,
Vándorcsizma és a gyerekek,

2018 áprilisától, a Medgyesi MADISZ alkalmazottja vagyok.
Lassan három hónapja egy csodálatos munkaközösséghez
tartozom. A munkám két részre oszlik: a délelőttire, amelyet
a székházban töltök és a délutánira, amely a Báthory István
Általános Iskolában zajlik.
A délelőtti program újságszerkesztéssel, a Hosszabbított
Programra való készülődéssel illetve különböző programok
megszervezésével telik.
E rövid idő alatt, amióta a Madisznál dolgozom, elmondhatom,
hogy részt vehettem a 2018. június 2-án lezajlott Vándorcsizma
Néptáncfesztivál szervezésében. Betekintést nyerhettem egy
fesztivál megszervezésébe, sőt feladatot is kaptam, amit kihívásnak éltem meg és nagy lelkesedéssel végeztem. A feladatköröm, a fellépő vendégek, vagyis a bemondók, a néptáncscsoportok, a Holdviola együttes, a körhintások, a barantások
illetve a kollégák étkeztetése volt.

Jelenleg a székházban, az Úszótábor szervezésével, az ottani
program összeállításával foglalkozok együtt a munkatársakkal.
Mind ezeket a tevékenységeket és sok mást, ami közbe jön
nagy szeretettel és felelősséggel végeztem és a jövőre nézve
is végezni fogom.
Medgyesi MADISZ munkatársai
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Thaiföld, a mosolyok országa
1. rész: a modern Bangkok

Egy ázsiai útra mindig másképp kell felkészülni, mint egy
bármilyen más utazásra. Azzal kell számolni, hogy a tervek
vagy a körülmények hamar változhatnak, a személyekkel
nehezen vagy egyáltalán nem lehet értekezni, az írásról pedig
ne is beszéljünk. A kalandvágyok valószínű kevésbé tervezett,
spontán útitervet gondolnak ki, és nem választják az utazási
irodákat, aki azért előre egy meghatározott, nyugodt szabadságot keres, az inkább a szervezett kirándulások iránt érdeklődjön. Ha pár évvel ezelőtt csupán egy álomnak tünt az ázsiai
utazás, manapság az árak sokat változtak, a szállás és az étel
olcsóbbak mint valaha, ami meg viszonylag drága, az a repülő
(kb. 1.300 Eur 2 személy számára). Azt még tudni kell, hogy
az útlevél minimum 6 hónapig érvényes kell legyen és vízum
szükséges, melyet bármely nagykövetségen és az országba
való érkezéskor is meg lehet szerezni, ára 2.000 baht (tipp: ha
nem szeretnének a reptéren emiatt több órát eltölteni, akkor
be lehet állni egy rövidebb, gyorsabb sorba, ahová a vízum ára
mellett egy pótdíjat is ﬁzetni kell)
Az ország fekvése és éghajlata miatt vannak olyan időszakok,
amikor kevésbé ajánlott az utazás, bizonyos hónapokat jobb
kerülni, még akkor is, ha ilyenkor minden olcsóbb. Az ideális
kirándulást november és február között jó lebonyolítani,
ilyenkor ugyanis a “hideg” évszakról beszélünk, ilyenkor a
hőmérséklet kellemes és türhetőbb, kb. amivel az európaiak is
meg vannak szokva (március – április a meleg évszaké, májusoktóber pedig esős, monszunos).
A kozmopolita fővárost, Bangkokot föltétlenül látni és átélni
kell, viszont sokak szerint az első benyomás sajnos nem mindig
pozitiv, emiatt sokat veszít a hírnevéből. Krung Thep Maha
Nakhon a hivatalos rövidített neve (amúgy a világ leghoszszabb városneve, 21 szóból áll, emiatt benne is van a Guiness
rekordok könyvében), jelentése „az angyalok városa”, 11
millió lakójával egy igazi kihívást jelent. Ami furcsának, néha
zavarónak és hihetetlennek tünhet, az hogy egymás mellett
találjuk a legmodernebb felhőkarcolokat, szállódákat, bevásárlóközpontokat, a divatosan öltözőtt embereket a nyomornegyedek, viskók, a szerény utcai árusok, a legszegényebb
utcán lakó kéregetők, gyerekek mellett. A forgalom pokoli,
rengeteg a torlódás, viszont létezik egy altenatíva, ami maga
egy külön látványosság: a magasvasút (BTS), mellyel gyorsan
és viszonlyag olcsón el lehet a város egyik pontról a másikra
jutni. A hátránya ennek csak az, hogy a fő turista helyekre nem
jut el, amiatt a vizen való közlekedésre kell gondolni. A Chao
Phraya folyón levő utazás magában élvezetet nyújt, viszont

nagyon szennyezett, ezért tanácsolt vigyázni, hogy szájba víz
ne kerüljön, mert gyorsan rosszra válthatják a terveket. Egy
másik módja a közlekedésnek a tuk-tuk lenne, amely egy három
kerekű, motorral felszerelt jármű. A már említett forgalom
miatt nem mindig jelent egy gyors variánst és elég veszélyesnek is tünhet az európai szemnek, de az ilyen utazás biztos
viszontagságot és élvezetet jelent annak, aki az ilyesmit bírja és
szereti. Jó előre leszögezni a járat árát, ha ez nem így történik,
kellemetlen meglepetésben lehet részük. A csalások is hozzá
tartóznak a mindennapokhoz, főleg a turisták járhatnak porul,
ezért a legjobb tanács: ne fogadjanak el senkitől semmi ajánlatot, javaslatokat, ha nem maguk kérték.
A régi városban, a Rattanakosin szigeten, találjuk a főbb látnivalókat, melyek a következők: a Királyi Palota, Wat Pho és
Wat Arun. A Királyi Palota egy nagy területen levő templomegyüttes, egyetlen bejárata van, emiatt arra is számítani kell,
hogy nagy lesz a tömeg. A hölgyek kerüljék a rövid nadrágokat,
szoknyákat, fedetlen vállakat, ugyanis vagy nem fogják beengedni vagy vásárolni kell az előírásoknak megfelelő ruhákat.
Az ország legszentebb buddhista templomát lehet itt látni,
neve Wat Phra Keo, más nevén a Smaragd Buddha temploma.
Arról nevezetes ez a templo, hogy benne egy zöld jade szobor
van, melynek mérete kiábrándító lehet, csupán 75 cm magas.
Az épületek stílusáról csupán annyit, hogy mindenhol a
pompa, színes elemek, aranyozott részletek, üvegmozaikok
uralkodnak. Mivel vallásos helyről van mégis szó, arra is készüljenek fel, hogy a templomok belépésénél a cipőket le kell
venni.
Nem messze a Királyi Palótától találjuk Bangkok egyik
legrégebbi templomát is, a Wat Pho-t, amely arról neves, hogy
itt lehet a világ legnagyobb fekvő Buddháját látni (jobb kezére
támaszkódik, hossza 46m, magassága 15m, egészben lefényképezi lehetetlen) és egy masszázsiskolát (ha szerencséjük van, a
praktikázó diákok ingyen masszázsában is részesülhetnek). Itt
sem csupán egy épületről beszélünk, hanem egy épületkomplexumról, ahol szentélyek, 4 magas, királyi chedit (síremlék) és
91 kisebb chedit láthatunk.
Hogyha egy jellegzetes
épületet kellene megnevezni Bangkokból, az valószínű a festői Wat Arun
vagy a Hajnal Temploma
lenne. Maga a 80 m magas
templom
egy
porcelándarabokkal
diszített építmény, melyet a
sarkainál négy kisebb, ugyanolyan stílusu torony vesz körül.
Meredek lépcsőin fel lehet menni, a részleteit közelebbről
szemügyre venni. Emellett, innen nagyon jó kilátásban részesülnek, mely a folyó túloldalát és a felhőkarcolókat illeti.
A többi említésre méltó hely a China Town (Kínai Negyed),
mely egyenest egy kínai világba repíti az embert, a Bangkok
Nemzei Múzeum, Lumphini és Dusit Parkok, a Jim Thompson
Ház, virágpiac, Chatuchak hétvégi piac és a sort lehetne folytatni.
A cikk folytatásában az egykori fővárosról Ayutthayaról olvashatnak, valamint a legnagyobb thai szigetről Phuketről és a
kihagyhatatlan, paradicsomi szigetekről (James Bond Sziget
és Ko Phi Phi).
Tóth Zoltán
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43 év rövid krónikája
folytatás az előző kiadásokból
Más tevékenységek.
A medgyesi magyar népi- majd szabadegyetemen 1979-1990
között több előadást tartottam. Ezek között volt egy zenetörténet sorozat (11 előadás), de voltak, főleg évfordulók kapcsán
tematikus előadások Kájoni Jánosról, J. S. Bachról, G. F. Händelről,
Liszt Ferencről, Bartók Béláról, Kodály Zoltánról, Kálmán Imréről,
de olyan előadásokra is sor került mint Mátyás király udvarának
zenéje, a gyulafehérvári Fejedelmi Udvar zenéje, Medgyes zenei
múltja.
1981-ben több alkalommal kijártam Somogyomba és Küküllőalmásra, ahol magyar népdalokat gyűjtöttem, azzal a szándékkal,
hogy a majdani I. fokozati vizsgámhoz ebből írom vizsgadolgozatom, és esetleg közlök belőlük a Művelődés c. folyóiratban.
Mire az anyagot lekottáztam és rendszereztem, a folyóiratot
beszüntették s a dolgozatból se lett semmi. (Végül a 133’55”-et
kitevő anyagot a budapesti Hagyományok Háza vásárolta meg
és a Lajtha László Hagyományörző Műhely gyűjteményébe leltározta be.) Az I. fokozati dolgozatom témája „Medgyes zenei
múltja 1893-1944 között” lett. Ehhez kb. egy éves kutatómunkára
volt szükség a medgyesi szász Evangélikus Egyház archívumában
valamint a nagyszebeni Brukenthal múzeum ill. Astra könyvtár
folyóirat gyűjteményében. (Szebenbe utazásaim alkalmával az
volt az érzésem, hogy jövet-menet velem utazik a vonaton egy jól
öltözött, elegáns „úriember” – de lehet, hogy csak képzelődtem.)
A dolgozatot román nyelven írtam dr. Hans Peter Türk, a kolozsvári Zenekonzervatórium egyetemi tanárának irányításával. 1990
májusában sikerült bemutatnom és megvédenem. 1995-ben az
akkori medgyesi szász evengélikus lelkész, Dr. Dietmar Plajer
németre fordította és több példányt eljuttatott a németországi
Erdélyi Szász Közösség könyvtárába.
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Ezt azért szerettem volna elmesélni, hogy a „keretes szerkezet”, amelyet egyébként elfogultan szeretek, itt is érvényesüljön. Hiszen ha a kezdés egy irodalmi szófordulat volt, akkor
mesebeli fordulattal zárok. Mesébe illő kilenc hónapom volt
a tornyok színes városában. De az időm letelt. Felveszem a
hétmérföldes „medgyesi vándorcsizmát” és nyakamba veszem
a világot újra. De a batyumban már benne lesz mindaz, amit
Medgyes adott. A mesekutatók szerint varázsereje van minden
olyan tárgynak és növénynek, amely azért kerül a történetbe,
hogy a hősnek „még több ereje legyen”. A tündérmese hőse
sosem tudna megfelelni a próbáknak segítőtársak és varázseszközök nélkül. A segítőtársakért igazán hálás vagyok, hiszen
Medgyesen sok-sok ilyen társra leltem, akikkel tudtunk együtt
„varázsolni”.

Ha csak felsorolom, mennyi élmény és impulzus ért, már
betelne az újság. A havi statisztikám szerint a MADISZ köreiben
közel 30 program szervezésébe kapcsolódtam be, vagy vettem
részt. Bál, szemétszedő akció, megemlékezés, konferencia,
néptáncfesztivál és kéthetes megyei programsorozat is volt
köztük. A kommunikációs feladatok révén több mint 50 külsős,
helyi programra látogattam el: ökumenikus hét, tanulmányút,
iskolai versenyek, lelkigyakorlat, kiállítás, kóruspróba, vasárnapi iskola, nyugdíjasklub, országos faültetési kampány az
iskolásokkal, kántálás, óvodai ünnepségek, kórusünnep, vagy
éppen egy román ifjúsági szervezet ﬁlmklubja az egykori zsinagógában.

folytatás a következő lapszámban
Iszlay László

A Petőﬁ Sándor ösztöndíjas beszámolója

… és most felveszem a
hétmérföldes Vándorcsizmát
– avagy mesék és varázslatok a tornyok városából,
Medgyesről

„Úgy tűnik, az első cikkem címe ez kell legyen: in Medias
res.” Ezt 2017. szeptember 3-án, a megérkezésem után pár
órával, a küküllőalmási 700 éves
településünnepről
hazafelé
tartva
mondtam
mentoromnak, Botondnak.
Aki valljuk be, az
első nap „bedobott
a mélyvízbe”. Talán
nem árulok el nagy
titkot, a viszont-tesztelés sem maradt
el. De átment a vizsgán még aznap – többek között vette
a szóvicceimet, hiszen az irodalmi szakkifejezést a gyakorlatba
ültettük: „A dolgok közepébe vágva.”

A kilenc hónap alatt több, mint 150 kisebb-nagyobb szöveg
megírása, szerkesztése van mögöttem. Cikk, kiadvány, pályázati szövegek, facebook-kampány. A Petőﬁ Program oldalára
közel 35 cikk, galéria került fel. De hogy statisztika mellett az
élményekre is visszatekintsek, a teljesség igénye nélkül: maradandó élmény volt a MIÉRT Akadémia, és ezzel együtt minden
helyi vagy régiós politikai esemény.

Elmondhatom, hogy a fogadószervezeten belüli élmények
sokasága mellett leginkább annak örültem, ha a mentorommal
tudtam beszélgetni eﬀajta közéleti témákról, mert engem
leginkább ezek érdekeltek. Sőt, igazából még a vitáinkat is
nagyon hasznosnak és érdemesnek tartottam, őszintén hálás
vagyok értük. A MIÉRT sítábor is nagy élmény volt a Zsil-völgyében, ahol bevallom, először láttam közelről sízést és ennyi
havat.
folytatás a 8. oldalon
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Idén öt éves lesz a medgyesi református gyülekezeti diakónia

Nagy-Küküllő
Medgyesen. Hitet, biztonságot, erőt adott az Isten munkánk
során. De ami mindig csodálatra késztetett mindvégig ebben
az időszakban, az a sok lelkes munkatársnak a segítőkészsége,
önzetlensége, amivel hasznossá tették magukat mások megtámogatására. Isten szent Igéje mindig ad: „Minden gondotokat
Reá vessétek, Néki gondja van reátok.” Isten megbíz mindig több
feladattal, de az sem mindegy, hogy végezzük a dolgunkat, mert
a szeretet a mérce: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
Kedves Olvasó testvérem! Nem elég az, hogy nem teszel rosszat.
Attól még soha senkiből nem lett hasznos ember, hogy nem
tette a rosszat. Attól viszont igenis, hogy elkezdte a jót munkálni,
cselekedni. A jót kell tenned, Neked is,hogy építő legyen a
magatartásod,az életed. Így építhetsz másokat is a feltétel
nélküli szeretet jegyében.
Székely Anna-Eli

Summervibes
Szervezett formában 2013-ban kezdte el működését a Medgyesi
Református Gyülekezet Diakóniája, amikor csoportokat hívott
létre a református közösségi élet támogatására. Isten áldásával
működtetjük a MI Diakóniánkat, lelkünk-kezünk munkáját, immár
ötödik éve. Minél többen kapcsolódnak be az aktív gyülekezeti
csoportjainkba, annál több embert tudunk lelki vagy anyagi
téren felkarolni.
Medgyesen a református gyülekezetben jelenleg több csoport
tevékenykedik szeretetszolgálati lelkülettel. Ilyen az Önkéntesek Csoportja, a Lídia-Kör
(alkotóműhely),
a
Nőszövetség, az Idősek Csoportja, a
Fiatal Anyák Köre és a Vallásórás Gyermekek Köre. Talán
meglepő, hogy a gyermekeket
is ideszámítjuk, de ők nagyon
fontosak számunkra, hiszen ők
mutatnak a jövő milyensége
felé. Ezért, évente többször
evangelizációt szervezünk lelki
épülésükre és vakációs bibliahetet is. Sőt, idén keresztyén
gyermektábort is összehoztunk számukra Sepsikőröspatakon „Gyökereink”címmel.
A Református Egyház Presbitériuma Medgyesen szakképzett
diakónust alkalmaz a szeretetmunka megszervezésére olyant,
aki egyaránt nagyon jó viszonyban működik közre Presbitériummal és lelkipásztorral. Így jobban érezhető, hogy az egyház
mindig ott áll a hívek mellett, hogy nem vándorol ki és nem
megy el. Nagyon nagy igény van a szolgálatra, vagyis az Isten
Igéjének a mások felé való közvetítésére: a betegek, a fogyatékosok megkeresésére, lelki támogatására és felkarolására. Amit
a gyülekezeti Diakónia adhat a híveknek, az a hitbeli plusz, a nagy
ajándék.
Ha a diakóniát végző szolgatársak szívében erősödik a hit,
másokat is vele tudnak erősíteni, így a templom híveinek a
körében kisebb lesz az elhagyatottság, a meg nem értettség
érzése, nagyobb lesz a bizalom, az életigenlés. Igen, mert a
szeretetszolgálat végzésében nélkülözhetetlen az empátia, az
odaadás, a megértés, a szeretet! A gyülekezeti diakónia azt az
érzést akarja közvetíteni a gyülekezet hívei felé, hogy megértjük
őket és tartozhatnak ők is valahová, mert akit megértenek,az
már tartozik valahová!
Sokszor és sokféleképpen tapasztaltuk meg a Jóisten és a jó
emberek segítségét diakóniai működésünk öt esztendeje alatt

Minden úgy kezdődött, hogy körülbelül két hónapja
Balázs Botond, a Megyesi MADISZ elnöke, összehívott pár ﬁatalt
és felajánlotta nekik, hogy az ő segítségével rendezhetnek egy
tábort. Mi voltunk ezek a szerencsés ﬁatalok. Gondolkodás
nélkül elvállaltuk. Voltak közöttünk olyanok is, akik kiléptek, de
a legtöbben maradtunk, és bár tudtuk, hogy nehéz lesz, nem
hátráltunk meg. Iskola közben nem tudtunk a legjobban foglalkozni a dolgokkal, de minden tőlünk telhetőt megtettünk. Ahogy
Botond megígérte, sokszor kisegített minket. Jól fogott mellettünk egy tapasztalt felnőtt, aki nem először rendez tábort.
Legelső megbeszélésen leszögeztük, hogy a tábort a
Szeben megyei magyaroknak szervezzük és, hogy a fő célja ennek
a tábornak a pihenés és a szórakozás lesz. Egy tábort megrendezni
nem olcsó mulatság, pont ezért segítség kellett, hogy mindent
összegyűjtsünk. Három hétig folyamatosan jártunk és próbáltuk
kigyűjteni a teljes összeget. Volt ahol sikerrel jártunk, volt ahol
kevésbé. Mikor kigyűlt a pénz, gondoltuk, hogy a nehezén túl
vagyunk. Ezután kezdődött az igazi munka. Kellett egy hely is
ahol megszervezzük a tábort, és oda sem mehetünk el gyalog.
Sok, sok keresgélés után Kisdisznódra esett választásunk, ahol
kaptunk egy kedves, kis panziót. Együtt agyaltunk a programon,
hogy összeszedjünk érdekes tevékenységeket és, hogy tényleg
szórakoztató legyen a résztvevőknek.
Miután reméltük,
hogy minden le van
tisztázva, rájöttünk, hogy
táborunknak még nincs
neve, és a kellékeket
még be kell szerezzük.
Hosszas
beszélgetés
és gondolkodás után
táborunk a „Summervibes” nevet kapta, ami
csak annyit jelent, hogy
„Nyári Hangulatok”. A
kellékeket egy héten belül beszereztük és összehoztunk egy
utolsó gyűlést, amin pontra tettünk minden apróságot. Biztos
vagyok, hogy most minden szervező nevében kijelenthetem,
hogy készen állunk lebonyolítani a mi három éjszakás táborunkat.
Fontos megemlíteni, hogy a tábor nem jöhetett volna
létre támogatók nélkül. Köszönjük a segítséget a Communitas Alapítvány-nak, Medgyesi MADISZ-nak, Fülöp Lórántnak,
Orosz Csabának, Csifó Leventének, Kémeri Attilának és Szakács
Attilának.
Bíró Beatrix

Nagy-Küküllő
folytatás az első oldalról
A célunk ezzel a tábori hagyománnyal, hogy unitárius gyermekeink szórakoztató és foglalkoztató körülmények között ismerkedjenek vallásuk szokásaival. Ezt teljes körű oktatással igyekezünk megvalósítani azáltal, hogy beépítettük ebbe a célba az
anyanyelvi, ének-zene, sport, csapatépítő és kreatív tevékenységeket. Így, végülis, bárkinek nyitottá tettük a jelentkezést, hiszen
a maréknyi unitárius gyerek mellett nyugodt lélekkel megfér(t) a
játékos tanulásra vágyó maréknyi magyar gyermek is.
A foglalkozásokat elméleti és gyakorlati tevékenységek alkották.
Például: barátságról és boldogságról beszéltünk. Imánkba, amit
közösen alkottunk meg, belefoglaltuk mindazt, ami nekünk
örömöt szerzett. Majd hálaborkánokat kézimunkáztunk kedvenc
irodalmi és bibliai idézeteinkből, amelyek ezt a témát megragadták.
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hátán. Társasjátékoztunk a Játszma.ro jóvoltából és pólókat
festettünk egyedi mintákkal. A szombati napot szülő-gyereknagyszülő kirándulással töltöttük. A vásárhelyi állatkertben
vettünk részt „állati jó” gyermekfoglalkozáson, amelynek jutalma,
csakis a bátraknak, kígyósimogatás volt Halmágyi Ildikó foglalkozásvezető irányításában. Az Unitárcoop és a Bolyai téri Unitárius
Egyházközség szervezésében pedig gyöngyékszereket, -kulcstartókat fűztünk.
Hamar eltelt e néhány nap, de vasárnap sem szomorkodtunk.
Miután egy rövidke műsorral bemutattuk a templomban, hogy
mivel is töltöttük a tábori napokat, végre sor kerülhetett a várva
várt díjkiosztóra. Csak és kizárólag azok kaptak jutalmat, akik
ügyesek, segítőkészek, türelmesek, megértők voltak – vagyis
mindenki, hiszen fantasztikus gyerektársaság kovácsolódott
össze e néhány nap alatt. Ugyanitt jutalmaztuk az akadályverseny
nyerteseit és a szókereső legszemfülesebbjeit. Színes, apró kis
ﬁgyelmességek voltak a meglepetések, amik szívből jöttek.
És, végülis, erre törekedtünk egész tábor alatt, minden levetített
rövidﬁlmmel, minden megfogalmazott akrosztikonnal, hogy az
apró örömöket tanuljuk meg értékelni. Ahogy a hálaüvegünkben
írta Móricz Zsigmond idézete: „Az öröm abból ered, hogy valaki
meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben”, és így válik
boldoggá. Ez pedig fontos, hiszen „Boldogok a szelídek, mert ők
birtokolják majd a földet (…). Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
látni fogják Istent.” Máté 5, 5-8
Reméljük, hogy sikerült a gyermekeknek is örömteli, boldog
perceket gyűjteniük e pár nap alatt. Mi köszönjük az aktív részvételt nekik, az adományokat mindazoknak, akik felajánlották,
a támogatást a Küküllői Egyházkörnek, a Communitas Alapítványnak és az Erdélyi Unitárius Egyháznak. A bőséges tanácsokért is hálásak vagyunk a medgyesi RMDSZ-nek és MADISZ-nak,
kedves híveinknek, akik besegítettek sátrat felépíteni, tevékenységet levezeni, zárónapra süteményt sütni, és az ifjúsági
egyletből Bíró Beatrixnak, Fodor Tibikének, hogy segítségkérésünket meghallgatták, eljöttek és mindenben besegítettek.
Nemes az ők részükről.
Énekeltünk, akrosztikont alkottunk, szódetektívest játsztunk, Kívánjuk, hogy e néhány nap szolgáljon egymás iránti barátamikor egy óriási betűrácsban szavakat kerestünk, közös mesét ságunk, büszkeségünk és hálánk megerősítésére! Napsütéses
foglamaztunk meg, ami bohókás és fantasztikus lett. Reggeli szünidőt és élménydús heteket hozzon mindenkinek a nyár!
mozgásként labdákat röptettünk a szivárvány ernyőnkön, de
olasz konyhamesterek is voltunk, amikor pizzát gyúrtunk egymás
Márkos Hunor-Elemér

Támogatók - Partnerek

Nagy-Küküllő
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… és most felveszem a hétmérföldes Vándorcsizmát – avagy
mesék és varázslatok a tornyok városából, Medgyesről
Kincsesdoboz ez a város. Az utcákon turisták, a homlokzatokon
címerek, és persze, az örök kedvenc csatornafedelek, amelyek
eleve feltételeznek egy olyan nyitott városvezetési attitűdöt,
ami záloga lehet a jóízű egymás mellett élésnek. Az emberek
értenek angolul, németül és nyitottak. A munkahelyi feladatok
hasonlóak voltak, mint otthon, a problémák is, a közösségen
belüli szereposztás pedig semmivel sem különbözik a nagy
átlagtól. És ez így volt rendben.

Nagyon-nagyon hálás vagyok a katolikus közösségnek a befogadásért, a beszélgetésekért, Csíksomlyóért, a Fiﬁért vagy
éppen a záró Resti koncert befogadásért és a csodás helyszínért. Jó volt a vasárnapi iskolában vagy más protestáns felekezeti eseményen, vagy az ökumenikus héten részt venni, hiszen
számomra – katolikusként – ez ismeretlen világ volt. Régi álom
volt újra kórustagnak lenni. Köszönöm a feledhetetlen baráti
találkozásokat, pizzázásokat, vinettasütést, a szerda estéket,
kávézást, sétákat és látogatásokat. Megismerni a nyugdíjasklub életvidám délutánjait, akik elsőként mutatták meg
nekem Medgyes derűs arcát. Részese lenni – ha csak nézőként
is- a Gyöngyvirágos nagycsalád mindig jóhangulatú próbáinak.
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban: hálás vagyok minden
egyes báthorys élményért. Sok mindenre megtanítottak és
mindegyiket megérte megélni. De a legszebb pillanataim az
alkotós délutánok voltak és a nagy ﬁlmezések! Az elutazásom
előtti napon pedig megkoronázta mindezt két dolog: a látogatás a medgyesi zsinagógában és a búcsúest a szívmelengető
rajzokkal, pillangókkal és üzenetekkel.

Jó volt itt élni. Már magáért az élményért is megérte, hogy
elutazok hatszáz kilométert a megszokott otthontól és egy
teljesen új helyen szinte ott folytatom az életem, ahol abbahagytam. Minden körülmény természetes, az emberek jófejek,
jók az ételek, a boltban van minden, sőt a piacon is, ha nincs
kedvem gyalogolni, felszállok a trolira, gyors az internet, a
zebráknál hihetetlen, de lelassítanak az autósok (ez valami
csodás, exportálni kellene!). Az épített környezet gyönyörű,
a várfal esténként kivilágítva meseszerű, az utcák tiszták,
a fákat és a kerteket gondozzák, ha nem elég az utcazene,
akkor a Szent-Margitban sokszor bele lehet futni egy kóruselőadásba. A pacalleves és gorgonzola-szósz pedig páratlan.

A közvetlen csapatba tudom, hogy nem a legjobban alakultam
be, emiatt van hiányérzetem, viszont kilenc hónap túl véges
időintervallum ahhoz, hogy egy ösztöndíjas túl sok saját elképzelésről mondjon le. Végtelenül szerencsésnek érzem magam,
hogy a legtöbb tervem megvalósult. Elsősorban köszönöm
Botondnak, aki bízott bennem annyira, hogy hagyjon engem
a saját utam is járni, de ha kellett kritikát fogalmazott meg, és
ha úgy látta jónak, megdicsért. Ha valami megadta a medgyesi
komfortérzetem egyik alapját, ami egyben számomra a szervezeten belüli mélypontok mentőövévé is vált, az a humorérzékünk metszéspontja volt. Örülök, hogy támogatott sok elképzelésemben. Néhány javaslatát valóban megfogadtam, és azt
hiszem, jól tettem, de ezt ne áruljátok el neki. ;)
És ami nagyon személyes: Medgyes visszaadta a könyveket.
Nem hiszem, hogy volt mostanában a székházkönyvtárnak ilyen
lelkes olvasója. Kaﬀka Margittól Jaques Borelen át, Krúdy,
Dumas, Stendhal és még sorolhatnám. Remélem, az új gyerekkönyvek a Báthoryban, melyeket Kornél hozott Kecskemétről,
legalább olyan lelkes olvasókra találnak, mint amilyenné én
lettem, sok év után újra. És remélem, a közös emlékeken túl, a
könyvek még sokáig összekötnek majd Veletek.
Utóirat: És hogy a romantikus szál se maradjon rejtve: szívből
ajánlom olvasásra Tornai József Vadmeggy című kötetét,
amely közel tíz éve a kedvenc könyveim egyike. Ezt a könyvet
apukám ajánlotta a szív és a lélek gyógyítására. Úgy látszik,
a név valóban kötelez, mert Medgyes a lelkemre is gyógyhatással volt és visszaadta a jókedvem. És képzeljék, ha ez nem
lenne elég, a szakirodalom szerint a meggyszárból főzött tea
szívserkentő hatással bír! Azt hiszem, a varázslat megtörtént.
Köszönök mindent!
Ferencz Klaudia
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