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„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István
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Hosszabbított Program
a mindennapokban
2017.
szeptemberében
indítottuk be a Hosszabbított
Programot
Medgyesen. Írtunk már
korábban a program
tartalmáról, így az ingyen
étkeztetésről,
a
házi
feladatokban való segítésről és a közös foglalkozásokról, de még nem volt
alkalmunk megmutatni,
milyen is a program a
mindennapokban. Hiszen
amellett, hogy az imént
említett tevékenységek
mindenhol megegyeznek,
valójában minden osztály
egy kicsit más, mint a
többi. Ebben a cikkben
szeretném, ha Önök is
betekintést nyernének,
milyen a kis közösségeinkben élni nap, mint nap.
folytatás a 3. oldalon
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A márciusi ifjakra emlékeztünk
Szeben megyében
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire
való megemlékezéseket tartottunk szerte a megyében.
Medgyesen ezúttal a Református templom látta
vendégül a helyi magyarságot. Az ünnepi műsoron
beszédet mondtak a történelmi egyházak képviselői,
valamint Orosz Csaba medgyesi tanácsos. Felléptek
továbbá a Báthory István Általános Iskola diákjai,
valamint a Medgyesi Magyar Kórus. Megemlékezésünket közös imával, valamint a Himnusz eléneklésével
zártuk, végül szeretetvendégség keretei közt tekintettük meg a Hosszabbított Programban résztvevő
gyerekek rajzait.
Az ünnepi tiszteletadás Szelindeken kezdődött, ahol
Bem József tábornok és Petőfi Sándor költő egykori
szálláshelyén tisztelegtünk az ő, illetve hős társaik
emléke előtt. Később megemlékeztünk róluk Nagyszebenben, Erzsébetvároson, valamint Kiskapuson is.
Tisztelet mindazoknak, akik vérüket, életüket áldozták a hazáért és fennmaradásunkért!
folytatás a 4. oldalon
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RMDSZ Hírek

Módosító javaslatok a 114-es kormányrendeletben
Sajtótájékoztatón ismertette azokat a módosító javaslatokat
Benedek Zakariás parlamenti képviselő, amelyet az RMDSZ
öttagú csapata dolgozott ki a sokat vitatott 114-es sürgősségi kormányrendelet kapcsán. Szó esett a költségvetésről
is. Benedek Zakariás az idei költségvetés kapcsán elmondta:
nem jobb, nem rosszabb az előző éviekhez képest, viszont
egészében mégiscsak előnyösebb, hiszen például a megyei
tanácsoknak 17–70 millió lejes veszteséget okoztak volna
azzal, ha átvállalják a fogyatékkal élő személyek járandóságait.
– Javulás a tavalyhoz
képest, hogy a visszaosztott adóból a megyében
élő személyekre 250 lej
helyett 450 lej jut. Három
kompenzációs módszert is
kidolgoztak: ha az önkormányzatok pénz nélkül
maradnak, a megyei tanács
kisegítheti, erre 7,5 százalékot különítettek el a költségvetésből, ugyanakkor 17,5
százalék is rendelkezésükre áll, amiből saját magukat és az
önkormányzatokat is segíthetik. A községek egy lakosra 1200
lejt kapnak, de nem kevesebb, mint kétmillió lejt. Ez ugyan
még csak elmélet, de hamarosan gyakorlatba is ültetik – részletezte a képviselő.
A közlekedésügy, az egészségügy és az oktatásügy is több
pénzt kapott, mint tavaly, ami nem azt jelenti, hogy elegendő
is.
– Az is fontos, hogy mire költik el ezeket a pénzeket, hiszen
például a tanügyben is elég nagy a fejetlenség: miközben
nemrég nyomtattunk nagy mennyiségű magyar tankönyvet
a diákok számára, a tanügyminiszter asszony most könyvek
helyett táblagépeket akar vásárolni. Vagy ott az egészségügy:
eurómilliókat ruháztak be olyan gépekbe, amelyeket senki
nem tud használni – szögezte le.
Benedek Zakariás szerint a legfontosabb javaslatuk az, hogy
a 114-es rendeletet, amely egyebek mellett plusz adóterhet
ró ki az energia- a telekommunikációs szektorra, illetve a
bankokra, csak 2020-tól ültessék gyakorlatba.
A kormányrendelet értelmében 0,1–0,2 százalékról 2 százalékra növelnék a forgalomra kivetett adót azon cégek esetében,
amelyek az országos energiaügyi hatóság engedélyével tevékenykedhetnek. Ebbe a kategóriába tartoznak a földgázban és
elektromos energiában utazó vállalatok. Az RMDSZ módosító
indítványa szerint a zöld energia mentesülne az adóemelés
alól.
Legkevesebb bruttó 3000 lejt (nettó 2352 lej) kapnak azok
az alkalmazottak, akik az építőiparban dolgoznak. Az RMDSZ
másik módosító javaslata szerint a 3000 lejes minimálbér csak
azoknak járna, akik közvetlenül az építkezésben dolgoznak,
a kisegítő személyzet, például a kapus, a takarító, a könyvelő
kiesne ebből a körből.
A decemberi jogszabály értelmében még ebben az évben
a kötelező magánnyugdíj-befizetéseket kezelő hét alapnak
jelentős törzstőkenövelést kell végrehajtania. Számítások
szerint 800 millió eurónyi törzstőkenövelésről van szó, ami
11-szerese a jelenlegi törzstőkének és kétszerese annak a
bruttó összegnek, amit az utóbbi 11 évben a járulékbefizetésekből az alapkezelőkhöz irányítottak. A törzstőke ilyen
mértékű emelését az RMDSZ nem látja indokoltnak, ezért
javasolták az, hogy amennyiben a kezelt tőke százmillió euró
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alatt van, akkor a törzstőke maradjon 4 millió euró, ha száz és
ötszáz millió euró közötti a kezelt tőke, az alaptőke legyen 8
millió euró, ha pedig 500 millió euró a kezelt tőke, akkor az
alaptőke nagysága legyen 12 millió euró.
A 114-es sürgősségi kormányrendelet a licitekre vonatkozó
jogszabályt is módosítja. Eszerint, ha 3 millió euró felett van
a munkálat értéke, akkor a közbeszerzést kiíró intézmény nem
köteles a legkisebb ár szerint választani nyertest. Az RMDSZ
szeretné a 3 millió eurós határt százezer euróra csökkenteni.
– Ezzel szeretnénk elejét venni annak, hogy az állami intézményeknek mindig a legolcsóbb ajánlatot kelljen elfogadniuk. Ez
a minőségi munka ellen van, és általában aki a legolcsóbban
dolgozik, az utóbbi időben be sem fejezi a munkálatokat, mert
elfogy a pénz, és akkor elkezdi húzni az időt – fejtette ki a
képviselő.
A jelenlegi városvezetés elkészített egy felmérést és hatástanulmányt a székelyudvarhelyi terelőútról, amelyet leadtak a
szállításügyi minisztériumhoz.
– Módosító javaslatként kértük, hogy az idei költségvetésben
20 millió lejjel szerepeljen a terelőút. Sajnos a szavazást
11–13-ra elveszítettük. Névlegesen nincs benne a költségvetésben, de a következő lépésként be lehetne vezetni egy olyan
csomagba, amelyet már megszavaztak, ha abból a csomagból
– mivel autópálya épült és nincs szükség terelőútra az adott
városban – kiesik a terelőút. Próbálom előremozdítani, és
remélem, hogy sikerül – bizakodik a képviselő.
Megszületett a döntés az EP választás jelöltjeiről
A Szövetségi Állandó Tanács rangsorolta az RMDSZ jelöltjeit
az európai parlamenti választásokra: első helyen van Winkler
Gyula, Szövetségünk kiváló gazdasági szakembere, második
helyen pedig Vincze Loránt,
akinek nagy szerepe van
abban, hogy az MSPI aláírásgyűjtő kampánya sikeresen
zárult. A lista harmadik
helyezettje Hegedüs Csilla,
akit Olteán Csongor és
Sógor Csaba követ.
Okos,
bátor
jelölteket
küldünk Európába: kellőképpen okosakat ahhoz, hogy partnerségeket tudjanak kötni,
és bátrakat ahhoz, hogy hallassák közösségünk hangját. Ez a
választási kampány elsősorban az erdélyi magyarok elvárásairól, törekvéseiről szól, arról,
hogy
közösségünk
tovább
gyarapodjon az uniós támogatásokból, és az Európai Unió
törvényben rendezze a kisebbségek jogait.
A tanácskozást követő sajtótájékoztatón Kelemen Hunor
az MTI kérdésére elmondta: a
kongresszus utáni első SZKT-ülés napirendjén szokott szerepelni a szövetség ügyvezető elnökének megválasztása. Ezúttal
azonban elhalasztották ezt a döntést, hogy ne zavarja meg az
EP-választások kampányát. Hozzátette: továbbra is töretlen a
bizalma a tisztséget jelenleg betöltő Porcsalmi Bálintban.

Nagy-Küküllő
folytatás az első oldalról
A legapróbbak között leginkább a színezés a menő. Ők azok a
szerencsések, akiknél nincsenek házifeladatok, és ezt maximálisan ki is használják. Emellett, ami nagyon vonzza őket az a kézimunkázás, ahol saját maguk megannyi érdekes és új dolgokat
készítenek. Az önismereti játékokat, amikkel Palea Kinga szórakoztatja őket, mind nagyon élvezik, de általában még ő sem
vetekedhet a játszással és az udvaron való szaladgálással.
Az első osztálynak még nehéz
komolyan venniük a házi feladatok
megoldását, hiszen, mi is lehetne
fontosabb a játéknál? Mindennek
ellenére, ők már szépen és
önállóan tudnak dolgozni, ami
után szabad a jól megérdemelt
játszás. Mivel minden kezdet
nehéz, és ez alól az írás sem
kivétel, a tanítónő jóváhagyásával minden szerdán gyakorolják a gyerekek a szépírást.
Amit mindennél jobban várnak,
az az enciklopédiából való olvasás. Ez minden hétfőn történik
és rendszerint a történet elmesélése után kreatív rajzokkal
sajátítják el a hallottakat. A pénteki nap a filmnézésé amihez
gyakran csatlakoznak más osztályok is.
A második osztályt elnevezhetjük a finomságok
osztályának, hiszen Toth
Mária konyhája többször is
az osztályteremben zajlik.
Persze, amikor valami finomságot készítenek, az egész
osztály részesül benne. Na
de ők sem csak a finomságokról híresek, hanem a
szép kézimunkáikról is, ami
a gyerekek nagy kedvence.
A legnagyobb osztályoknak már komoly felelősségük van a házi
feladatok terén. Miután azokat megoldották, a harmadikosok
nagyon szeretik a fejtörőket és társasjátékokat, de leginkább a
szabad foglalkozás a kedvencük. A fiúk ezalatt imádnak focizni,
de a lányok közül is vannak páran, akik szívesen rúgják a labdát.
A legidősebbek a negyedikesek, akik elsődleges elfoglaltsága a színezés és a rajzolás. A társasjátéknál viccesebb dolog
számukra nincs is, ezért ezt majdnem napi szinten játsszák.
Igen ám, de nagyok lévén, ennél komolyabb dolgokkal is kell,
hogy foglalkoznak. Könnyen lehet, hogy hamarosan egy író
fog közülük megszületni, mert a meseírás egyre népszerűbb
körükben.
Mások véleménye a Hosszabbított Programról
Fontosnak tartjuk, hogy a szülők és olvasók tudomást szerezhessenek arról, hogy miként zajlik a Hosszabbított Program a
Báthory István Általános iskola falain belül. Nem szeretném
azonban csak a saját szemszögemből bemutatni magunkat. Így
megkértem két szülőt, mondják el saját véleményüket és azt,
ők miként tekintenek tevékenységünkre.
Kondó Orsolya: Én nagyon örülök, hogy létezik a Hosszabbított
Program. Nagyon jó, hogy a gyereket van kire hagyni, amíg a
szülő munkában van. Örvendek, hogy foglalkoznak velük, a házi
feladatokat oldják és más szép tevékenységeket is végeznek:
kézimunka, társasjáték, filmnézés stb. Az én gyerekem nagyon
szereti!
Kádár Tamás, két gyerekes apa is összefoglalta véleményét a
programról: El nem tudom képzelni milyen lenne a MADISZ-os
program nélkül a családi programunk. Nagyszülők híján, mi
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kellene a gyerekek után menjünk minden nap 13-kor, otthon
pedig meleg ebédet adni és a leckéket megoldani. Ezek egy
szülőnek a teljes munkanapját lefoglalnák, márpedig dolgoznunk is kell 8-tól 4-ig. Vinni kéne hát őket valahová foglalkozásra és ebédre, ami legalább 1.000 lejbe kerülne nekünk, két
gyerek esetén. Nagy kincs, hogy létezik és csak ráadás, hogy
ingyenes is a Hosszabbított Program. Ha jól tudom, az egyetlen
a városban, amelyik az iskolában zajlik, és nem kell valahová
átbattyogni. A legjobb körülmények között lehet leckét írni,
vagy játszani az udvaron. Ilyenkor mind együtt vannak, informális, laza hangulatban, jó társasággal, jófej felügyelőkkel,
akiket a gyerekek szeretnek.
Sokszor hallom, hogy nem
tett semmit az RMDSZ az
emberekért. Részemről,
ha semmi mást nem tett
volna a Hosszabbított
Programon kívül (pedig
azért sorolhatnánk még
pár dolgot, már csak a
sulival kapcsolatosan is),
az is több lenne, mint
bármilyen más párt vagy
egyesület támogatása a családok számára. Csak csodálni és
dicsérni tudom a helyi RMDSZ és MADISZ munkáját, minden
téren. Köszönjük nekik!
A felügyelők munkája nem lenne teljes körű a tanítónők
segítsége nélkül. Ők azok, akik kiemelik mire kell elsősorban
összpontosítani. Ezért fontosnak tarjuk az ő véleményüket is
a programunkról.
Szabó Gita, első osztály tanitónője: Az iskola utáni program
lehetőséget nyújt a diákoknak a felzárkózásra, tanulásra, kikapcsolódásra. A programban résztvevő gyerekek biztonságos
helyen tölthetik délutánjaikat amíg a szülők munkahelyükön
vannak. Itt meleg ebédet kapnak, elvégzik a házi feladatokat
és különböző kézügyességi feladatokon is részt vesznek. Ez a
megoldás jó mind a gyerekek, mind a szülők részére, nevelés és
felügyelet szempontjából egyaránt.
Takács-Kis Erzsébet, harmadik osztályos tanitónő: Véleményem
szerint, úgy a gyerekek, mint a szülők szempontjából nagyon
előnyös a hosszabbított program, ugyanis a legtöbb szülő
15-16 óráig dolgozik és nem biztos, hogy meg tudná oldani
a gyereke felügyeletét addig, amíg ő hazaér. A program által
a tanulók naponta elkészitik a házi feladatokat, ebédelnek,
játszanak, kézimunkáznak, szocializálnak a többiekkel. Ezáltal
kialakul egy napi rutin, rendszeresség a feladatok elvégzésében. A tanuláshoz való hozzáálásuk is pozitív. Ezenkívül az
osztály közzössége is jobban összeforrt a hosszabbítottban
való együttlét miatt. Figyelnek egymásra, egymás igényeire,
segítik a rászoruló társaikat, szabad idejükben együtt játszanak.
Mindez lehet nem alakulna így, ha nem lenne a Hosszabbított
Program.
Remélem, hogy cikkem
segítségével
nyertek
némi betekintést abba,
milyen
hangulatban
töltjük nap, mint nap
közösen délutánjainkat
és mivel foglalkozunk
ezalatt. Személy szerint
úgy gondolom, hogy a
program működése hasznos támaszként szolgál minden gyerek
személyiségének fejlődésében és tanulmányában, míg a szülők
számára egy segítő kézként van jelen problémáik áthidalásában
és a tartalmas, gond nélküli együtt töltött családi pillanatok
biztosításában.
Kiss Noémi
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1848-49-re emlékezünk

A medgyesi csata

Gondolatok a megemlékezések kapcsán

Puchner altábornagy a piskii csata után a közvetlen parancsnoksága alatt álló császári had zömét valószinűleg abban a
hiszemben, hogy Bem nemsokára egy újabb összeütközés
alkalmát keresni fogja, Nagy-Szebenben és környékén
helyezte el és minden intézkedést megtett egy, az említett
város környékén sikerrel elfogadandó csatára nézve.

1848 és 2019 között vannak hasonlóságok és vannak különbségek
is. 1848-ban elkezdődött valami.
Valami, aminek a végén sajnos,
leverték a forradalmat. Ma, 171
évvel később mégsem erre, a
szabadságharc bukására emlékezünk, hanem arra, hogy 1848.
március 15-én a fiatalok fellázadtak.
Ma, ezeknek a fiataloknak a merészsége, bátorsága előtt tisztelgünk.
Az elmúlt években, Romániában egyik tüntetést követi
a másik, épp úgy, ahogyan a kormányok is folyamatosan
váltják egymást. Vízió nélkül, stratégia nélkül telnek az évek.
Időközben egyesek úgy gondolják, hogy politikai tőkét kovácsolnak azokból az emberekből, akik elégedetlenek.
Engedjék meg, hogy itt említsek meg egy rövid történetet:
Nem értettem egyetemi hallgatóként, majd friss dolgozóként,
hogy miért van szükség mindenhol tapasztalatra és, hogy
miért kérnek mindenhol több éves munkaviszonyt. Nagyon
sok ideig nem láttam az okát, hogy a politikában, az ország
vezetőségében és vezetésében miért nincsenek fiatalok,
illetve, ha vannak is, csak nagyon kevesen. Időközben több,
mint 10 év közösségszervezői munka után vagy mondhatjuk,
tapasztalat után rájöttem arra, hogy ennek mekkora súlya van.
Folytatva gondolatomat, amely szerint 1848 és 2019 között
van összefüggés. Az elmúlt években a romániai, az erdélyi politikában felbukkantak új pártok, köztük magyarok is, amelyek
az gondolták, hogy le tudják győzni az RMDSZ-t, függetlenül
attól, hogy az jól végezte-e a dolgát vagy sem. Mégis sikerült
talpon maradnia, mert rendelkezik kellő tapasztalattal ahhoz,
hogy közösségünket képviselje.
Az elégedetlenek azt róják fel az RMDSZ-nek, hogy miért kell a
szociáldemokrata kormányt támogatni? A válaszom rövid: mert
nincs alternatíva. Jelenleg az ország 50+1%-a úgy döntött,
hogy nekik szavaznak bizalmat. Nem vagyunk kormányon, és
bármit is szeretnénk elérni két lehetőség közül kell választanunk: rajtuk keresztül vagy velük együtt. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy más pártban sem találjuk meg a kellő támogatást, sőt közösségünket folyamatos támadás éri az ellenzéki
pártok részéről: nyelvhasználati, közigazgatási törekvéseinket
támadják meg az államelnökkel az élen.
Nem szeretnek bennünket sem a baloldali, sem a jobboldali
politikai alakulatok. Nem szereteten múlik az, hogy az egyik
szervezet a másikat támogatja. A politika sajnos nem a szeretetről szól, hanem az érdekekről, és az érdekképviseletről.
Nekünk az a dolgunk, hogy közösségünk érdekeit tartsuk szem
előtt, és mi itt Medgyesen, Szeben megyében úgy gondolom,
hogy ezt minden szinten teljesítjük. Legyen szó iskoláról,
kultúráról, vagy akár az egyházak támogatásáról. Minden
programunk, minden rendezvényünk azt a célt szolgálja, hogy
magyar kultúrát tudjon fogyasztani helyi közösségünk.
1848 és 2019 között bizony vannak hasonlóságok és vannak
különbségek. Ha nem is karddal, de ma is harcolunk. Ma is ki
kell állnunk magunkért, és ma sem fogjuk feladni a közösségünket, kultúránkat. Nem fogjuk feladni a harcot identitásunk megőrzéséért és nem fogunk meghátrálni. Legyünk hát
büszkék hagyományainkra, származásunkra és ne feledjük,
nem az az igazi magyar, aki annak születik, hanem az, akinek az
unokája is az marad.
Balázs Botond, Medgyesi RMDSZ elnök

Február 17-én híre érkezett Urban marossényi sikeres
rajtaütésének, mire a főhadparancsnok vezérkari főnöke,
Teutsch őrnagy minden áron arra akarta birni Puchnert,
hogy támadólag előnyomulva, Bemet Medgyesnél, összhangzásban az észak felől előnyomuló Urbannal két tűz közé
szorítsák, ám Puchner egyelőre sehogy sem akart ráállani
erre a propozicióra. Február vége felé az olasz hadszintéren
igen jó hírnévre szert tett Maroicic vezérkari őrnagy érkezett
be Szebenbe, hogy Erdély főhadparancsnoka mellett a
vezérkari főnökséget elvállalja s miután az Urban által
Király-Németinél kivívott győzelem hírére ez is a támadó
előnyomulás mellett kardoskodott, Puchner végre engedett
a közkívánatnak.

Az egész hadtest állománya 7750 gyalogos, 926 lovas és 36
löveg volt, míg a magyar haderő 6600 főnyi gyalogság 1000
lovassal és 30 löveggel.
A Medgyesnél álló magyar had megtámadását március
3-ikára tervezték, azonban a körülmények úgy hozták, hogy
arra egy nappal korábban került sor.
A kétnapi kemény tusa a Nagy-Küküllő balpartján, a
Kis-Kapus és Medgyestől délkeletre elterülő magaslatokon,
a döntő harcok pedig a Nagy-Ekemező helységgel szemben
fekvő területen játszódtak le, melyen belül különös említést
érdemel az Akasztófahegy tövénél az országút mentén épült
korcsma, melyet 1849-ben erős palánk vett körül.
A magyarok győzelmével végződött első csatanap mindkét
részen tetemes áldozatokat követelt, bár van der Nüll veszteségét osztrák források csak 16 halottra és 83 sebesültre, az
eltüntek számát 189 főre teszik. A magyarok részén csupán
csak a 11. zászlóalj állítólag 300 főt vesztett, Inczédy őrnagy
pedig megsebesült.
A csata végül mégsem a magyarok győzelmét hozta és Bem
az ütközet végeztével Erzsébetvárosra, majd 5-én Segesvárra húzódott vissza. S miután veresége nem volt súlyos,
felkészülten várta az újabb támadást...

Nagy-Küküllő

Bemutatjuk
tanácsosainkat
Fogarasi István Balázstelkén született. Az
egyházközség
gondnokaként
dolgozik,
emellett 2016 nyarától
tölti be az önkormányzati tanácsosi tisztséget is a községben.
Ez utóbbi munkáját
nagyon viharos körülmények között kezdte
meg, hiszen 1992-től
2016-ig
ugyanaz
a
polgármester vezette az önkormányzatot. 2016-tól új jelentkezőt választott a község és a hosszú idő utáni átállás koránt
sem volt könnyű. Több hónap kellett ahhoz, hogy az új tanácsosi
közösség összeszokjon. Amikor ez azonban megtörtént, sokkal
békésebb és barátságosabb hangulatban zajlottak a havi rendszerességgel megtartott önkormányzati tanácsülések.
Fogarasi István mandátuma alatt több projekt is megvalósításra került. Az elsők között az utcai világítás korszerűsítését végezték el, hiszen korábban a községben csak minden
második oszlopon volt neon világítás. Ennek során minden
egyes oszlopra led típusú körte került, aminek köszönhetően
az egész település sokkal jobban ki van világítva az éjszaka
folyamán.
Következő lépésként a transzformátorok kicserélését és
sokszorozását végezték el,
hiszen éveken keresztül a
helyiek mind arról panaszkodtak, hogy nagyon gyenge
az áram erőssége, ami több
háztartási gépükben is kárt
okozott.
Egy másik megvalósítása az
önkormányzati
tanácsnak
a járdák felújítása volt. Ez
azért vált szükségesé, mert
az ivóvíz és a szennyvizek
hálózatkiépítésekor a járdák
fel lettek törve és éveken
keresztül
változatlanul,
nagyon rossz állapotban
maradtak.
RMDSZ-es tanácsosként nagy álma volt a többségében
magyarok lakta utcák leaszfaltozása, mert mostanáig ez csak
Balázstelke többi részén valósult meg. Ezt az álmát végül 2018.
késő őszen sikerült valóra váltania.
A tanács megalakulásakor, Fogarasi István az Ifjúságért és
Sportért felelős bizottságban kapott megbízatást. Ebben
a funkcióban több sportrendezvény megszervezésében is
részt vállalt, mint például a hosszútávú versenyfutás és a
bicikli verseny lebonyolítása. Ezek mára évenként ismétlődő
események a község életében.
Ami pedig a jövőbeli terveit illeti, legfontosabb célja a három
nyelvű helységtábla elhelyezésének kiharcolása a község bejáratainál, valamint egy kápolna megépíttetése a temetőben.
Ezúton kívánunk ezen célok megvalósításához sok sikert!
Kiss Noémi

Tihanyi kirándulás
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Tihany a Balaton legszebb és
legkedveltebb helyei közé
tartozik. Sokan az ékszerdobozaként is emlegetik
és nem véletlenül, hiszen
nagyon híres levendulamezőjéről, aminek látványa
és illata magával ragadó.
Ezért, amikor először járunk itt, olyan benyomásunk lehet,
mintha minden csak a levenduláról szólna. Már csak ezért is
javaslom, látogassanak el bátran a Levendula Házba ahol a
méltán híres levendulás szappangolyók mellett kóstolhatnak
isteni levendula szörpöt, illetve sokat tanulhatunk e fantasztikus táj gazdag élővilágáról. Mindenképpen olyan program
ami felnőttnek, illetve gyereknek egyaránt érdekes és információdús lehet.
A balaton minden oldaláról
gyönyörű látványt nyújt és
az itt élők büszkesége a
kéttornyú Tihanyi Apátság,
ami igen kedvelt és látogatott műemlék. Nagyon sokan
látogatnak ide osztálykirándulások alkalmával is. Van itt
azonban még látnivaló bőven
azok számára akik szeretnek a természet lágy ölén kikapcsolódni, élvezni e táj nyújtotta szépségeket és a belőle áradó
nyugalmat. A Belső-, illetve a Külső-tónál, ahonnan leírhatatlanul szép a kilátás, kikapcsolódhatunk gyönyörködve a nyári
ludak nyújtotta csodálatos tájban. Ugyancsak nagy kedvenc
Magyarország első tanösvényén túrázni a levendulamezőktől
illatozó tájban, ahol a különleges madárfajokon kívül vulkanikus képződményeket, gejzírkúpokat lehet felfedezni. És ha
már itt járnak semmiképpen se hagyják ki azon lehetőségeket
sem, amik nagyon kedveltek a gyermekes családok számára.
Ezek közé tartozik a kalandpark, vagy a tőle pár percre található
gödrösi szabadstrand. Ezek bármelyike kítűnő kikapcsolódási
lehetőséget tud nyújtani.
Mint látjuk, Tihany tele van
nagyon jó helyekkel, mégis
nyugodtságot áraszt távol a
nyüzsgő városi élettől. Ezek
közé tartozik a 2016-ban
állított kilátó, amit az
adrenalin
szerelmesei
bátran kipróbálhatnak. A
sportot kedvelők számára
ajánlott az állva evezés,
illetve jógázás a tó közepén.
De kipróbálhatjuk a 6 kilométer hosszú kisvasutat is, meglátogathatjuk a paprikafüzéres házat vagy ellátogathatunk a híres
visszhanghoz, ami a közhiedelmekkel ellentétben igenis létezik.
S egy mozgalmas nap után mi is lehetne jobb egy jó kiadós
ebédnél.
Tihany hangulatos kis belvárosában éttermek, fagyizók,
cukrászdák egyvelege várja a túristákat. Ki-ki a saját különlegességeivel csalogatja vendégeit, akik közül többen visszalátogatnak, akár több száz kilométerről is kedvenc helyeikre.
Említésre méltó még az itteni piaci lángos, ami - méltán - az
elmúlt évek balatoni kedvencének lett megszavazva.
Ha kedvet kaptak egy kis tihanyi kiránduláshoz látogatssanak el
ide bátran, Tihany tárt karokkal vár minden látogatót!
Soldorfean Zsuzsanna
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Megemlékezés Krivosik Attiláról
Az elmúlt hónapokban ismertettük Dobay Szilveszter történetét, aki az 1956-ot követő megtorlások egyik áldozataként
közel négy és fél évet töltött rabságban, majd a rendszerváltásig életét félelemben és korlátok között kellett, hogy leélje.
Nem ő volt azonban az egyetlen Medgyesen, akit igazságtalanul tartottak fogva. Tematikánkat folytatva ezúttal egy sorstársának, Krivosik Mátyás Attilának a történetét szeretnénk
Önökkel ismertetni. Múltjának felidézésében egykori felesége
és unokája állt készséggel rendelkezésünkre, melyet ezúton is
köszönünk!
Krivosik Úr 1940-ben született
Medgyesen. Édesanyja házias�szony volt, míg apja szobafestőként dolgozott. Az iskolaéveket
követően ő maga is festőként
csatlakozott az immár családi
vállalkozáshoz. Így élte életét
egészen 1958-ig.
Az 1956-os események idején
találkozott
„Döndiékkel”
(Dobay Szilveszterrel és néhány
további
barátjával),
hogy
megjavítsanak egy motorbiciklit. Ekkor látogatta meg őket
valaki Nagyváradról, hogy bemutasson egy szervezetet (EMISZ – Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége) melynek maga is tagja, és mely, ha elegendő méretűre
növekszik, harcolni fog a rendszer ellen. A fiatalok meghallgatták az illetőt, majd anélkül, hogy bármelyikük is csatlakozott volna, folytatták tovább a munkát.
Két évvel később, október 30.-án, csütörtökön azonban, az
eset miatt érte is elfogatóparanccsal érkezett a titkosszolgálat. Marosvásárhelyre szállították és azzal vádolták meg
őket, hogy a szövetség tagjai voltak, ő maga pedig a szervezet
pénztárosaként dolgozott. A vallatószobában egy padlóra
csavarozott székre ültették és megkezdődött a „kihallgatása”.
Ez egy kiadós veréssel kezdődött, majd a vallatótiszt lediktálta
neki a „vallomását”.
Az akkori körülményekre jellemző, hogy a zárkában ők, fiatalabbak, kénytelenek voltak az ágyak alatt a betonon aludni a
kevés hely miatt. Itt több értelmiségivel és pappal élt együtt
bezárva, akik többek közt németül tanították és képesek voltak
pusztán a csillagok állásából következtetni a dátumokra és az
ünnepnapokra (mint például a húsvét). Ez utóbbi különösen
lenyűgözte őt.
A kolozsvári katonai törvényszéken ítélték el március
19.-én a szocialista államrendszer megdöntésére tett
kísérletéért és titoktartásért.
Végül hat év börtönbüntetést kapott teljes vagyonelkobzás mellett. Ezzel az
ítélettel még szerencsésnek is
volt mondható, amennyiben
értelmiségi, vagy egyházi
családból származott volna,
valószínűleg jóval hosszabb megpróbáltatások vártak volna
rá.
Szintén a szerencsének volt köszönhető, hogy a megvádolt
cselekedetek idején még nem töltötte be a 18. életévét.
1959-ben általános amnesztiában részesült mindenki, akit

kiskorúként vádolták meg, így augusztus 26.-án szabadulhatott.
Ezt követően azonban nem értek véget a büntetések. Bátyját,
Krivosik Zoltánt kirúgták az egyetemről az öccsére hivatkozva.
Ő maga Marosvásárhelyen szeretett volna élni, azonban
néhány hónappal a költözését követően közölték vele, hogy
ezt nem teheti meg és vissza kell költöznie Medgyesre.

Végül egy cipőgyárban helyezkedett hát el, mint karbantartó-festő. 1973-as rehabilitálását követően jelentkezett esti
szakon a medgyesi líceumba. Ekkor megpróbálták besúgóként alkalmazni, amit ő határozottan visszautasított. Gyerekei
életével, valamint azzal fenyegették, hogy a középiskolát
követően fiának a katonai szolgálata alatt a bányában kell
majd dolgoznia. Azonban továbbra sem volt hajlandó jelenteni
a titkosszolgálatnak. Végül sikeresen elvégezte az iskolát és
maradhatott a cipőgyárban, sőt előléptették a beszerzési
részleg főtechnikusává. Erre a tényre élete végéig nagyon
büszkén emlékezett vissza, hiszen - ha a börtönben töltött
időszakára gondolunk - szó szerint a padlóról kellett újra talpra
állnia.
A rendszerváltásig, félve az esetleges következményektől,
tartózkodott a társasági élettől. Dobay Szilveszterrel is, bár
jó barátok voltak, jobbnak látták kerülni egymást az utcán.
Életük utolsó időszakában azonban újra feléleszthették a
kapcsolatot és a történteket nem feledve bár, de nyugodtan
tölthették napjaikat.
Unokája, Andor igyekezett
jogi úton kártérítésért folyamodni nagyapja számára.
A szebeni törvényszék, bár
követelésének helyt adott,
azt
végül
másodfokon
részben mégis elutasította a
gyulafehérvári táblabíróság.
Elmondása szerint igyekezete azonban mégsem volt
hiábavaló, mert mind a két
igazságszolgáltató
szerv
végre elismerte a nagyapját ért erkölcsi károkat.
Hosszú betegeskedés után végül Krivosik Attila 2018. július
24.-én távozott el az élők sorából. Nyugodjon békében.
1958 és 1959 között az állambiztonság összesen 15.272
személyt tartóztatott le az ’56-os megtorlásokat követően,
az EMISZ-nek mind a 77 feltételezett tagját. Dobay, valamint
Krivosik Úron kívül Medgyesen: Kiss Imrét, Kölönte Tamást és
Bíró Károlyt.
Töttösi Gergő

Nagy-Küküllő
Tavaszi újjászületés
A tavasz eljövetelét sokan az újjászületéssel kötik egybe. Ez
nem csak a természetre igaz, hanem az emberi szervezetre is.
Ilyenkor megváltozik az időjárás, több a napsütés, hosszabbak
a nappalok, rügyeznek a fák, csicseregnek a madarak.
Ezeknek a természeti
változásnak köszönhetően az embernek is több
energiája és nagyobb
életkedve lesz. Igen
ám, de vigyázni kell, ne
pörgessük túlságosan fel
magunkat, mert ilyenkor
az emberi szervezetet
könnyen túlterhelhetjük
és a hirtelen felpörgés a
télen kifáradt, leharcolt
és vitaminhiányos szervezetünkre
komoly
megterhelést jelenthet.
Ezért is van az, hogy
tavasszal sokan lebetegednek.Figyeljünk arra,
hogy töltsük fel a kiürült
vitaminraktárainkat. Ez
nem feltétlenül jelenti
azt, hogy menjünk el gyorsan a gyógyszertárba és vásároljuk
meg a legdrágább vitaminokat. Első lépésként próbáljunk meg
olyan zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani, amelyeknek
nagy a vitamintartalma, igyunk elegendő folyadékot és a fényterápia (D vitamin) is nagyon hasznos, hogy “feltuningolja” az
immunrendszerünket.
Ha ezzel megvolnánk, nincs más hátra, mint élvezni az egyre
melegedő időt és a napsütést. Kellemes tavaszi hónapokat
kívánok minden kedves olvasónknak!
Balázs Noémi
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Színjátszócsoport Medgyesen

Színjátszó csoportot indítottunk Medgyesen, a Millennium
házban.
Szeretettel
várjuk az érdeklődőket minden
korosztályból. Társaságunkba
számítunk mindazokra, akik
szeretnének hetente egyszer
játszani, kikapcsolódni és jó
hangulatú közösségben lenni. Újonnan alakuló csoportunk
célja, hogy közösen jól szórakozzunk, saját magunkat jobban
megismerhessük a különböző játékok segítségével, valamint
nem utolsó sorban színdarabokat sajátítsunk el és mutassunk
be a későbbiekben.
A csatlakozni kívánók kérjük hívják az alábbi elérhetőséget:
0754529196 (Kinga) 0755409403 (Noémi)
A programon való részvétel ingyenes.

Rajzkiállítás a múzeumban

Április 10.-ig látogatható iskolánk tehetséges diákjainak rajzkiállítása a medgyesi városi múzeumban. Gratulálunk a gyerekeknek műveikhez, valamint az iskola kórusának előadásukhoz
az ünnepélyes megnyitón.

Támogatók - Partnerek
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Marika konyhája
Kedves háziasszonyok és a konyhában sürgő-forgó férfiak!
A kenyérlángos a lepényféle sült tészták csoportjához tartozik.
Abban külön¬bözik a hagyományos lepénytől, hogy min¬den
esetben kelesztett tésztából készül, míg a lepények lehetnek
erjesztetlen, kemény, sült tészták is. Régebben kenyérsütéskor
mindig félretettek egy kis kelt tésztát megsütni lángosnak.
Natúr állapotban vagy ízesítve önállóan is laktató étel. Ma már
országszerte ismerik és fogyasztják. A tradicionális étrend¬ben
az Alföldön volt jellemző.
Nyelvtanilag a kenyérlángos összetett szó. A lángos lángnál
sütött lepényt jelent. Első írá¬sos emléke 1700-ból származik.
Mivel a szóösszeté¬tel első része azt mutatja, hogy az erjesztett tésztából készült magas kenyérrel függ össze, története
időben egészen a XIV. századig nyúlik vissza. Ekkor kezdett
az erjesztett kenyér fogyasztása általánossá válni, és ez a
folyamat egészen a XVI-XVII. századig tartott. Sütése azokban
a régiókban volt jellemző, ahol jól keleszthető búzalisztből
készültek a kenyerek. 1730 körül az alföldi településeken a
kenyérlángos már ebben a formában szerepelt a pásztorok
juttatásainál. A naponta hazajáró disznópásztorok, csordások
részére sütötték kenyérsütés napján. Ezt az adományt a
fizetség elszámolásánál aztán figyelembe vették.
A XIX. század második felétől lángost már nemcsak kenyérsütéskor állítottak elő. A sörélesztő megjelenésével csökkent
az, erjesztett tészta előállításának ideje, így a kenyértésztától
függetlenül is lehetett kelt tésztát készíteni. A XIX. század
végén és a XX. század elején már zárt tűzhelyen, olvasztott
sertészsír¬ban, sajtolt növényi olajban sütötték. Ez az újítás
lehetővé tette széles körű elterjesztését és a kereskedelembe
való bevonását.
A lángosok ízesítés alapján lehetnek többek között zsírosak,
tejfölösek, túrósak, fokhagy¬másak, sajtosak, kolbászosak
és lekvárosak. Az 1950-es évek folyamán a kemencelángos
sütése a családoknál a hagyományos kemence elbon¬tásával és a házi kenyérsütés elhagyásával meg¬szűnt. Viszont
adottak továbbra is a feltételek, hogy a háztartásokban forró
zsírban, serpenyő¬ben süssenek lángost. Ennek ellenére kevés
családnál vállalkoznak rá, inkább csak akkor fo-gyasztják, ha
tömeges eseményen - vásár, fel¬vonulás, kirándulás, strandolás - vesznek részt.
A következőkben egy egyszerű
lángos receptet írok le nektek.
Ha már belevágunk, érdemes
ilyen nagy adagot elkészíteni.
Hozzávalók:
1 kg finomliszt
5 dkg élesztő
1 db tojás
5 kk só (csapott)

Felelős szerkesztő:
Balázs Botond

Főmunkatársak:
Balázs Noémi, Lukács Gyöngyi,
Tóth Mária, Soldorfean Zsuzsa,
Kiss Noémi, Palea Kinga, Kémeri
Attila, Töttösi Gergő, Fazekas
Attila

Most azonban már ideje lenne, hogy gondoljunk a gyerekekre
is, és készítsünk nekik is valami finomságot. Én nagyon sokszor
készítem, szeretem ezt csinálni, mert nemcsak könnyű, hanem
finom is.
Hozzávalók :
50 dkg darált keksz,
4 evőkanál kakaópor,
25 dkg vaj vagy
margarin,
20 dkg kristálycukor,
2 dl tej, rum vagy
rumaroma
A kekszet ledaráljuk és összekeverjük a kakaóporral. Ezután
egy edényben tesszük a vajat, vagy margarint. A cukorral és a
tejjel összemelegítjük annyira, hogy a vaj és a cukor elolvadjon.
Ezt a masszát ráöntjük a kekszre és hozzáadjuk a rumot vagy
a rumaromát (ez persze opcionális). Jól összekeverjük és egy
kivajazott tepsibe vagy jénai tálba nyomkodjuk.
Gőz felett 2 tábla tejescsokit 2 ek. étolajjal felolvasztjuk, majd
rákenjük, hűtőbe rakjuk míg a csokimáz megkeményedik rajta,
és végül a tepsiben vágjuk fel. Nem kell sütőpapírt használni.
Megjegyzés: Én őszintén 5 nagy kanál nutellát összekeverek
egy nagy kanál cukrozatlan kakaóporral, majd ezt mikróba téve
megolvasztom. Ezt az olvasztott masszát rá szoktam kenni a
tetejére néhány gyors mozdulattal. Nagyon finom és egyszerű
finomság.
Bár sütést nem igényel, melegen ajánlom (hogy próbáld ki)!
Kívánok hát jó munkát és főleg jó étvágyat!
			

A SZERKESZTŐSÉG

Nagy-Küküllő

Elkészítése
1. Összekeverjük a hozzávalókat és alaposa átdolgozzuk a
tésztát.
2. Egy jó órát hagyjuk kelni.
3. Olajos kézzel szaggattunk a tésztából. Belülről kifelé haladva
széthúzzuk a kívánt méretre és vastagságra.
4. Bő, forró olajban sütjük ki.
Tulajdonképpen én ezt az egyszerű lángost szeretem kicsit
tovább fejleszteni és lángospizzát készíteni belőle.
Ehhez kisebb méretű lángosokat kell készítenünk, majd
a tetejére rápakolni minden finomságot, amit a hűtőben
találunk. A teljesség igénye nélkül ez lehet szalámi, kolbász
karikára vágva, sonka darabok, paprika, kukorica, olajbogyó,
sajt. Miután jól megpakoltuk a lángosainkat ráreszeljük a
sajtot, behelyezzük a tepsibe és forró sütőbe tesszük, amíg
meg nem olvad a sajt a tetején. Kikövetel magának kisérőként
egy jó forró, citromos teát sőt még egy vagy két csésze meleg
fahéjas bort is.

Technikai szerkesztés:
Töttösi Gergő

Korrektúra:
Töttösi Gergő
Lap-arculat imázs:
Bukur Tamás

Megjelenik havonta a
Medgyesi MADISZ gondozásában.

Tóth Mária

A lap elektronikus formában is olvasható a www.medgyes.ro honlapon.
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