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Eltörölték a diszkriminatív előírást

Közeleg az európai parlamenti választás kevesebb, 
mint két hónappal a sorsdöntő esemény előtt az 
RMDSZ képviselője, Winkler Gyula Medgyesre 
látogatott. Ennek apropóján kíváncsiak voltunk 
a képviselő úr véleményére a sokunkat jelenleg 
leginkább foglalkoztató kérdésekről, ő pedig kész-
séggel állt rendelkezésünkre.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön, hogyan látja a közelgő 
választást, és miért tartja fontosnak az azon való jó 
szereplést?
Idén az európai parlamenti választás nemzeti ügy. 
Nemzeti ügy azért, mert egy sikeres szereplés 
lehetővé teszi a kárpát-medencei magyar együttmű-
ködésnek az erősítését. Lehetővé teszi azt, hogy a 

nemzetrészek együtt dolgozzanak az Európai Parlamentben. Amikor pedig nemzetrészekről 
beszélek, akkor azt is szem előtt kell tartani, hogy minden egyes itt leadott szavazat az RMDSZ-re 
tulajdonképpen a Vajdasági és a Kárpátaljai testvéreinket is segíti. Azokat, akik még nincsenek az 
Európai Unión belül, de úgyszintén a magyar nemzetnek a részei.
Ugyanakkor egy nagyon fontos gazdasági ügy is a közelgő választás, hiszen az fog eldőlni, azok 
lesznek-e többségben, akik a fejlesztések folytatását-, és azt a közös agrárpolitikát támogatják, 
amelynek az eredményei itt, Medgyesen és Szeben megyében is meghatározóak, illetve azt a regi-
onális fejlesztési politikát támogatják-e, melynek eredményei helyi szinten itt is meglátszanak a 
városok fejlődésében, az infrastruktúra kiépülésében és olyan projektekben, melyeket az Európai 
Unió finanszírozott az elmúlt 11 esztendőben.
Az unió 2021 utáni költségvetése is az idei év végén fog eldőlni, tehát azok fogják megalkotni, 
akiket most választunk meg. Ezek miatt én azt gondolom, még nem voltak soha ilyen fontosak az 
európai parlamenti választások, mert sorsdöntő kérdésekben fognak dönteni azok, akiket május 
26.-án választunk meg.

folytatás a 3. oldalon

„Ma sikerült elfogadtatnunk azt a törvényjavaslatunk, amely 
feloldja az egymás után több gyermeket vállaló anyákat 
érintő diszkriminatív előírásokat. Az általunk kezdeménye-
zett törvény értelmében nem kaphat kevesebb gyermek-
nevelési támogatást az a szülő, aki kevesebb mint 12 hónap 
alatt újból GYES-re megy” – mutatott rá Csép Éva Andrea, 
az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője a szavazást 
követően. A törvényről végső döntést hozó testületként 
szavazott a parlament alsóházának plénuma.

Idáig amennyiben egy szülő az előző GYES-től számított kevesebb mint 12 hónapon belül újból gyer-
meknevelési szabadságra ment, az ezen időszakra kapott juttatást az elmúlt 12 hónap bevétele 
alapján számolták ki. Ebbe az összegbe gyakorlatilag az első GYES ideje alatt kapott összegek is 
beleszámolódtak, így már alapból egy visszavágott állami juttatást kaptak. „Ezt a cikkelyt sikerült 
módosítani, így ezekben az esetekben nem lehet kevesebb az állami juttatás a gyermeknevelési 
támogatásra, mint az volt az első gyermek esetében” – hangsúlyozta a képviselő.
Ez a törvény megemeli azt a keretösszeget, amely plusz jövedelmet jelent a GYES ideje alatt. 
Ennek értelmében csak akkor veszítik el a gyermekneveléssel járó állami juttatást az érintett 
szülő, amennyiben más forrásokból származó, adóköteles jövedelme meghaladja a 6250 lejt 
évente. Idáig 3.750 lej értékig volt korlátozva ezen lehetőség.
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RMDSZ Hírek
Érdekszövetség
Nagyszebenben találkozott 
egymással megyénk parla-
menti képviselője, valamint 
Winkler Gyula európai parla-
menti képviselő. Tanácsko-
zásukat követően közösen 
válaszoltak arra, a sokakat 
foglalkoztató kérdésre, 
pártjuk miért működik együtt 
a kormánypárti PSD-vel.

Az utóbbi időben a politikai 
szférában sok az olyan kérdés amire nem kapunk választ. A 
leginkább zavaró, és aktuális kérdése a magyar közösségnek 
az RMDSZ képviselői felé, hogy miért van koalíció, azaz ponto-
sítva, miért értenek az esetek nagy többségében egyet a 
PSD-ALDE által javasolt törvénykezdeményezésekről a román 
parlamentben. 

„Úgy vélem, hogy a jelenkori politikai valóság együttműködési 
gesztusokon alapul. Ha javaslat érkezik egyik részről valószínű, 
hogy előszőr elemezni fogom, utána pedig az esettől függően 
fogadom vagy utasítom azt el. Ha pedig nem érkezik semmilyen 
jellegű felkérés, javaslat, csak kizárólag politikai nyomást érzé-
kelünk részükről, mi sem fogunk tudni egyébbel szolgálni. Az 
ilyen itthon zajló politikai játszmákat mi magunk is érzékeljük 
Brüsszelben.” – nyilatkozta Winkler Gyula európai parlamenti 
képviselő.

Benedek Zakariás parlamenti képviselő hozzátette:
„A jelenlegi társadalomban már nem léteznek ,,hidak” és 
nem léteznek megállapodások. Mindenki a saját véleményét 
mondja el, és mindenki saját magáért felel. A mai világban 
gyakran élünk a leegyszerűsítés eszközével és mindent 
fehérnek vagy feketének titulálunk. Persze, hogy sok a felvetés 
a választópolgárjaink felől, miért éppen az aktuális kormány-
párttal dolgozunk össze? Erre a miértre a válasz nagyon 
egyszerű: mert nincs senki más. Ha matematikailag nézzük a 
jelenlegi román parlament összetételét, a PSD-ALDE-nak van 
többsége. Gyakran még a szavazataink nélkül is mennek át a 
törvények, ez a realitás. A feléjük való közelítés egyetlen oka, 
hogy kihasználjuk saját céljaink elérésére azt a helyzeti előnyt, 
amely megadatott nekünk. Nem vagyunk kormányon, erősen 
korlátozottak a lehetőségeink, azonban sok esetben ahhoz, 
hogy a PSD-ALDE megszavaztathasson egy törvényt, ránk van 
szüksége. Ez az állapot pedig kiterjeszti az RMDSZ lehetősé-
geit, melyekkel az ország, azon belül is elsősorban a magyar 
közösség érdekeit szolgálja.”

Szájkarate Medgyesen
Nyílt vitafórumot tartottunk április 9.-én Medgyesen. Az este 
során számos téma felmerült mind a helyi, mind az európai 
politikára vonatkozóan.

Fontos megvédeni a zászlót az európai fórumokon, szükség van 
az erdélyi magyar képviseletre – mondta el Oltean Csongor, az 
RMDSZ EP-képviselőjelöltje szülővárosában.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet 
(MIÉRT) elnöke a beszélge-
tésen rámutatott: változnia 
kell az Európai Uniónak, 
szükség van kisebbségvé-
delmi törvényre, amelyet 
a Minority SafePack 
polgári kezdeményezésre 
építenek. Több kihívás vár 
ránk, mondta, többek között fontos megvédeni a zászlónkat, 
amely miatt az utóbbi években számtalanszor büntették a 
közösséget.

„Az EP-ben meglehet, hogy nem elégséges egy törvény 
elfogadtatásához két RMDSZ-es képviselő, azonban olyan 
kárpát-medencei érdekképviseleti szövetség alakult az Európai 
Néppártban, amely már nyom a latban. Ez különösen fontos, 
hiszen a romániai képviselőket magyarellenes pártokból dele-
gálják, ezért is van szükség erdélyi magyar képviseletre Brüsz-
szelben” – jelentette ki Oltean Csongor.

Hozzátette: ma az EU nem feltétlenül fiatal-barát, ezért tenni 
kell azért, hogy minél inkább kiaknázhassa az ifjúság a lehető-
ségeit. „Az elmúlt években a MIÉRT több ízben is tett azért, 
hogy közelebb hozza az Uniót a fiatalokhoz, és azt is fontosnak 
tartotta a szervezet, hogy európai fórumokon hallassák az 
erdélyi magyar fiatalok hangját” – nyomatékosított.

Az eseményen Orosz Csaba, Szeben megyei RMDSZ-elnök 
és Fazekas Attila ügyvezető elnök is részt vett. Előbbi arról 
beszélt: fontos jelen lenni a különböző fórumokon, az Európai 
Parlamentben is, még ha távolinak is tűnik Erdélyből, és nem 
érzékelik a tagság fontosságát.

Oltean Csongor részt vett a MAKOSZ medgyesi #trashchal-
lange hulladékgyűjtő kihívásában is a helybéli fiatalokkal 
karöltve. Ennek részeként a város melletti erdős területet tisz-
tították meg A mozgalomnak megfelelően kihívta az RMDSZ-t, 
az MPP-t és EMNP-t is, hogy csatlakozzanak a kihíváshoz.
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Interjú Winkler Gyula ep képviselővel
Melyek azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébb az 
elmúlt évekből?
Én úgy vélem, hogy sok nagyon fontos gazdasági döntéshez 
tudtam hozzájárulni a kollégáimmal együtt. Egy ember nyilván 
semmit sem tud elérni a parlamentben, de, ha együtt lépünk 
fel mi, magyar képviselők és a középkelet európai képviselők, 
akkor nagy dolgokat tudunk elérni.

Nagyon fontos volt a közös agrárpolitikának a 2014-es módo-
sítása, amely a mi gazdáink javára döntötte el a támogatáspo-
litikát az elmúlt esztendőkben, ezt kell folytatnunk a jövőben 
is. Szintén meghatározó erővel bírt a regionálispolitika. Olyan 
technikai döntések, mint, hogy a 2007-2013-as költségvetés 
tekintetében az úgynevezett N+2-es szabályt N+3-asra módo-
sítottuk, vagyis nem csak plusz két esztendő állt a költségvetés 
végrehajtására, hanem három. Ez az egy eredmény önmagában 
több milliárd eurót jelentett Erdély számára.

Voltak nyilván olyan eredmények is, amelyeket itthon értünk el 
és amelyek az RMDSZ politizálását erősítik. Nekünk ugyanúgy 
kell dolgoznunk itthon Erdélyben, Kolozsváron, Medgyesen, 
Bukarestben, a Romániai Parlamentben és Brüsszelben az 
Európai Parlamentben.

Sikerült megépítenünk az alapjait a kisebbségvédelmi 
törvénynek az Európai Unióban, hiszen a FUEN (Európai 
Nemzetiségek Föderális Uniója) polgári kezdeményezése által 
több, mint 1,3 millió aláírást gyűjtöttünk. Ezzel előkészítettük 
a jövendőbeli törvényt és megalapoztuk annak identitáshoz 
kötődő kérdéseit, anyanyelvhasználati pontjait, az őshonos 
kisebbségek oktatáshoz való jogát, a saját kultúrához való 
jogot, illetve mindazon elemeket, amelyekre reméljük, hogy fel 
tudjuk építeni az Európai Unió szintű kisebbségvédelmi szabá-
lyozást.

Mi lehet a cél az RMDSZ számára Európában az elkövetke-
zendő években?
Az elsődleges célunk az eddig elért eredmények konszoli-
dálásához kapcsolódnak. Konkrétan gazdasági szempontból 
sorsdöntő lesz az év végi költségvetés elkészítése. El kell 
érnünk, hogy tovább folytatódjanak a fejlesztések, hogy a regi-
onális fejlesztési politika ne csökkentse a forrásokat és, hogy a 
közös agrárpolitikában maradjon meg úgy a terület alapú támo-
gatások rendszere, mint eddig a vidékfejlesztési programoknak 
a finanszírozása. Ha szabad így, kicsit durván fogalmaznom és 
leegyszerűsítenem, a pénz az egyik lényeges terület. A jöve-
delemforrások, a fejlesztések és a fejlesztési programoknak a 
folytatása.

A másik terület, amin eredményt szeretnénk elérni a következő 
években, az az európai kisebbségvédelmi törvénynek a 
kiépítése. Annak a rendszernek a megalkotása, ami az őshonos 
nemzeti kisebbségeket a saját szülőföldjükön támogatja a 
megmaradásukban és támogatja, nem csak deklaratív módon 
az Európai Unió sokszínűségét hangsúlyozva, hanem a gyakor-
latban is olyan rendelkezésekkel, amelyek megoldanák itthon 
például a szimbólumhasználat kérdését. Szeretnénk, ha vége 
lenne ennek a huzavonának és lennének világos európai 
szabályok, világos európai normák, amelyeket legyen itthon is 
kötelező betartani.

Szeretne valamit üzenni a Szeben megyében élő magyar-
ságnak?
Igen. Én egy szórványközösségből jövök. Vajdahunyadban 
születtem és ott élek ma is a családommal. Ennél fogva át 
tudom érezni a helyzetüket és egyformán élek a medgyesi, 
vagy Szeben megyei magyar közösséggel. Szórványban élünk, 
kevesen vagyunk, ezért a mi gondjaink úgy oldhatók meg, hogy 
külső támogatást igénylünk. Olyan támogatást, mint például a 
Petőfi program, így például, hogy most épp Önnek válaszolok 
a kérdéseire. Olyan támogatást továbbá, amit saját magunknak 
meg tudunk adni, gondolok itt a székely-szórvány együttmű-
ködésre és egyáltalán mindarra a támogatásrendszerre, amely 
a nemzetet egységesen értékeli és rájön arra, hogy Erdélyben 
élő magyarság, mind a tömbben élő, mind a kisebbségben 
élőket egyformán kell, hogy kezelje. Hiszen összetartozunk és 
magyar jövő Erdélyben akkor lesz, ha a szórványszigeteknek is 
a magyar jövőjét konok építkezéssel, kitartó munkával, fel nem 
adva egyetlenegy bástyánkat sem képesek leszünk megtartani. 
Ehhez szolgálnak alapot olyan programok, mint a Hosszabbí-
tott Program Medgyesen, amit ki szeretnénk terjeszteni egész 
Erdélyre, valamint a támogatások rendszere, a magyarországi 
programok rendszere, melyek a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságon keresztül elérhető, de az is, hogy egységesen kell fellép-
jünk számunkra Erdélyben, itthon. Az egység egy követelmény 
és nem pedig egy választható opció. Ha összefogás van és ha 
összetartunk, akkor minden bizonnyal sikeresen fogjuk venni 
a közelgő próbát is a választáson és sikeresek leszünk a jövő-
építés óriási és hosszantartó próbájában is.

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy rendelkezésünkre 
állt! Az egy napos európai parlamenti választásokra Romá-
niában május 26.-án kerül sor.

Töttösi Gergő
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A következő cikkemben egy 
olyan ember életéről szeretnék 
írni, akit korábban még én sem 
nagyon ismertem. Márkos 
Lászlót egy interjú kapcsán 
sikerült kicsit jobban megis-
mernem, ami által szerettem 
volna egy kis betekintést 
nyerni az életébe.

Elsőként az iskolás éveiről 
kérdeztem. Elmondása szerint mindig is óvva érezte magát a 
tanító nénik részéről. Az általános iskolát a vitroban működő 
nyolcas iskolában kezdte, ezt követően a líceumban folytatta 
tanulmányait informatika szakon, majd a postlíceumban köny-
velőséget végzett román szakon az Axente Severben.

Elkerülhetetlen volt, hogy megkérdezzem, milyen beteg-
ségben szenved. Válasza meglepett, ugyanis azt mondta, hogy 
epilepsziás. Az első rohamot 14 hónapos korában egy magas 
láz váltotta ki. Az orvosi vizsgálatok csak ekkor állapították 
meg betegségét. Azt gondolom mi, átlagemberek, az epilep-
sziáról csak nagyon sokan keveset tudunk. Több fázisban lévő 
epilepszia létezik. A tünet mindegyiknél ugyanaz, a ránga-
tózás, illetve a tudaton kívüli állapot.

Lacika nyíltan és őszintén válaszolt kérdésemre, milyen 
tapasztalatai voltak, illetve vannak az emberek részéről. Úgy 
látja, többségük segítőkész, amikor meglát egy rohamban lévő 
embert. Elmondása szerint úgy tudunk a legtöbbet tenni érte 
ilyenkor, ha minél előbb hívjuk a mentőt. Sokan gondolhatják 
azt az epilepsziás emberről, hogy részeg, ezért is van, hogy 
sokan még csak meg sem állnak, hogy segítsenek nekik.

Pedig érdemes lenne 
megállnunk, legalább 
egy pillanatra és nem 
elsőre ítélkezni, hiszen 
adott esetben egy ember 
életéről lehet szó. Ilyenkor 
hívjuk a mentőt, ha úgy 
érezzük, hogy képtelenek 
vagyunk másként segíteni. 
Ne rohanjuk mindig, hanem 
nézzünk körül a világban, 
lássuk meg a szépet, ismerjük fel a másik emberben az 
értékeset. Így teszek én is a Hétkösnapi Hősök által, aminek 
kapcsán olyan embereket ismerek meg, mint most Márkos 
Lacika. Egy jókedélyű, kedves, okos és magabiztos ember, aki 
pozitív és jó példa lehet nagyon sokunk számára. 

Gyakran küszködünk különböző problémákkal, és sokszor 
hajlandóak vagyunk az önsajnálatra. Amivel tulajdonképpen 
semmi gond nincsen, ilyen az emberi természet, a baj akkor 
van, ha nem vesszük észre, hogy mennyien vannak hasonló, 
illetve rosszabb helyzetben, mint mi.

Márkos László 2003-tól négy évig rendszeresen járt itt 
Medgyesen a Speranta intézménybe, ahol, mint tudjuk, fogya-
tékkal élő emberekkel foglalkoznak. Elmondása szerint ez 
segített neki abban, hogy befejezze az önsajnálatot. Miközben 
másokon segített, rájött, hogy mennyire szerencsés is 
valójában. Itt látta meg azt, hogy vannak sokkal rosszabb hely-

zetben lévő emberek is. Ez persze nem lehet vigasz egyikünk 
számára sem, viszont szembesíthet minket önmagunkkal, 
motiválhat minket arra, hogy önállóan, magabiztosan azt 
csináljuk, amiben igazán jók vagyunk, illetve, hogy segítenünk 
kell embertársainkon. 
Ezt teszi Lacika is, aki 2014 óta már saját vállalkozást vezet, 
ahol a könyvelői részt saját maga végzi. Szerencsésnek tartja 
magát, hiszen mindig számíthat édesanyjára, aki szerető odaa-
dással támogatja őt. 2016 óta teljesen önálló életet él, saját 
magát látja el egy külön lakásban, ahol az élete boldog és 
kiegyensúlyozott.

Márkos Lászlóról kevesen tudják, hogy masszőr kineoterapeuta 
tanfolyamot is végzett.  Öt éve rendszeresen meghívják Szen-
tegyházára egy lovastáborba. Itt a mozgássérült embereknek 
segít képzettsége segítségével.

Többször járt már külföldön kirándulni, kétszer volt Prágában 
és Magyarországon zarándoklatokon. Tudva, hogy Miskolcon 
éltem sokáig, megemlítette például, hogy volt a tőle nem 
messze levő Diósgyőri várban is. Kikapcsolódásként szeret 
továbbá zongorázni, illetve hobbiként megemlítette a hegy-
mászást és a kerékpározást is. Hegyeket az országon belül 
egy csoporttal szokott meghódítani, akik akkor szokták hívni, 
mikor olyan helyre mennek, ami neki is megfelel. Kerékpá-
rozni pedig itt Medgyesen szokott hosszabb-rövidebb, illetve 
egynapos túrák erejéig.

Előzetesen azt hallottam róla, hogy nagyon ügyes fejszámoló, 
ezért kapva kaptam 
az alkalmon és le 
is teszteltem. Több 
háromjegyű számmal 
való szorzást töké-
letesen kiszámolt 
fejben kevesebb, 
mint egy perc alatt. 
Csak ámultam és 
bámúltam, máig nem 
értem, hogy képes 
erre.

Míg ezekről a 
dolgokról és az 
életéről beszélt, úgy 
éreztem megállt 
az idő. Rengeteg 
mindennel foglal-
kozik, és lenyűgö-
zött az, milyen odaa-
dással teszi mindezt. 
Úgy érzem, esetében nem közhely azt mondani, hogy boldog 
és kiegyensúlyozott életet él. A mottója: Mindenki azt kell 
csinálja, amiben jó és ami boldoggá teszi!

Számomra ez a beszélgetés egy hatalmas élmény volt, és 
valójában boldoggá tett az a puszta tény, hogy egy ilyen 
értékes, pozitív és boldog embert ismerhettem meg szemé-
lyében. Nagyon sokat segített abban, hogy másként lássam 
a világot, s talán egy picit a saját életemet, illetve a saját 
énképemet is pozitívan befolyásolta a vele való beszélgetés.

Soldorfean Zsuzsanna

Hétköznapi hősök
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Ez történt KiskapusonGondolatok az elzárkózásról

Nyilvános vitafórumot rendezett a Medgyesi MADISZ az RMDSZ 
helyi képviselői, valamint egy európai parlamenti képviselője-
löltje jelenlétével. Az este folyamán az embereket leginkább 
foglalkoztató, gyakran igencsak kényes témákat felvonultatva 
szerettünk volna kölcsönös párbeszédet létrehozni közös-
ségünk, valamint a minket képviselő emberek között. Szer-
vezőként, pusztán tartalmi szempontokat figyelembe véve 
sikerként könyvelem el az eseményt. Célom volt, hogy lévén a 
párthoz semmilyen formában nem kötődöm, ne egy kizárólag 
pozitívumokat hangsúlyozó párttoborzót tartsunk, hanem vitát 
folytassunk.
Tapasztalatom szerint a mai világban vitakultúra nem létezik. 
Vélemények persze mindig vannak, néha átgondoltabban és 
megalapozottabban, néha felületesen és kiforratlanul. Ezeket 
azonban senki sem szereti másokéval ütköztetni és mindany-
nyian úgy vagyunk biztosak a magunk igazában, hogy a miénktől 
eltérő álláspontokra sosem voltunk kiváncsiak. Ha valaha 
meghallgattuk is, maximum arra használtuk, hogy tudjunk mit 
támadni, de megérteni sosem állt szándékunkban.
A nemrég lezajlott rendezvénnyel pontosan ezt az állapotot 
szerettem volna valamelyest feloldani. Azt akartam, hogy azok, 
akik nem értenek egyet a magyarság képviselőinek elveivel, 
vagy tevékenységeivel, ezt nyíltan, a többi érdeklődő előtt a 
tudomásukra hozhassák és választ kaphassanak felvetéseikre. 
Kiderülhetett volna, hogy jogosak a meglátásaik, ezzel változ-
tatásra kényszerítve a megszólítottakat, ahogyan az is, hogy 
nem azok és át kell értékelni az eddig gondoltakat.
Ennek a fórumnak a megszervezését néhány online vissza-
jelzés  adta, melyben egyesek kifogásolták a párt nyitottságát 
a közösség felé és jelezték, igény lenne ennek orvoslására.
Mint korábban említettem, az RMDSZ-hez nem kötődöm, 
munkám annyiban kapcsolódik hozzájuk, hogy mindketten a 
helyi magyarságért dolgozunk. A visszajelzések alapján azonban 
arra a következtetésre jutottam, hogy lehet valóságalapja a 
felvetésüknek és sokat javíthatna a párt munkájának hatékony-
ságában és  közösségünk összetartozásérzetében egy ilyen 
este. Megkerestük hát Orosz Csaba, Szeben megyei RMDSZ 
elnököt, valamint a Medgyesen nevelkedett Olteán Csongor, 
európai parlamenti képviselőjelöltet ennek az eseménynek 
a gondolatával. Mindkét részről pozitív visszajelzést kaptunk, 
teljes mértékben támogatták elképzeléseinket. Az eseményt 
elkezdtük hát hirdetni közösségi oldalunkon és kértünk minden 
kollégánkat, pártállástól függetlenül hívja meg ismerőseit. 
Szerettük volna, ha minél többen leszünk és lehetőség szerint 
minél több, magyarságot foglalkoztató téma felmerül.
Az eseményen közvetlen kollégáimat, valamint a meghívott 
politikusokat leszámítva hét ember képviseltette magát, az 
ötletadók közül senki. Máig nem tudom megérteni ennek okát, 
főként, hogy a korábbi kritikák éppen egy olyan rendezvény 
meg nem létét kifogásolták, amilyet  ezúttal szerveztünk. E 
tekintetben igen nagy személyes csalódásként éltem meg a 
fórumot. Nem is azért, mert kellemetlen helyzetbe kerültem 
az érdeklődés hiánya miatt, sokkal inkább azért, mert rájöttem, 
a korábbi felvetések mögött nem volt tényleges tartalom. 
Nem volt semmiféle szándék a párbeszédre, nem volt közössé-
günket erősíteni akarás. Bíztam benne, hogy az online és a valós 
életben mutatott magatartás nem minden esetben különbözik, 
ez az alkalom azonban nem ezt a reményemet erősítette meg.
Cikkem lezárásaként szeretném megköszönni mindazoknak, 
akik eljöttek, vagy csak egyszerűen nyitottak a párbeszédre 
és mások gondolatainak befogadására. Írásom kizárólag az én 
véleményem és tapasztalatom tükrözik, nem az RMDSZ-ét, a 
MADISZ-ét, vagy kollégáimét.

Töttösi Gergő

Kiskapusiak a balázsfalvi női világimanapon

A kiskapusi gyülekezet egy csoportja március 2-án részt vett 
a balázsfalvi refor-
mátus gyülekezet által 
megszervezett keresz-
tyén nők világimanapján, 
amelyre már több éve 
visszajárnak. Erre az 
ökumenikus alkalomra 
kilenc gyülekezetből, 
mintegy 160-an jöttek 
össze a hívek. Az alkalom házigazdája Kabai Ferenc református 
lelkész volt. Közös énektanulással kezdődött az együttlét. 
Ezután mindegyik gyülekezet kisebb műsorral készült, ki nóta-
csokorral, ki szavalattal. A kiskapusiak két énekkel készültek, 
illetve egyházunk himnuszát énekelték el közösen a református 
testvérekkel. Erre az alkalomra a meghívott igehirdető Horváth 
Mengyán Szofia lelkész volt, aki az idei imafüzet mottója 
alapján hirdette Isten igéjét a Lk 14, 17 szerint. A gyülekezetek 
műsorai között közös imádságok és könyörgésekre került sor 
népünkért, szeretteinkért, gyülekezeteinkért. 
A világimanapi alkalmat Lőrincz Helga Nagyenyed alpolgármes-
tere is megtisztelte jelenlétével és köszöntő szavaival bátorí-
totta a szórványközösségeket. Kihangsúlyozta a nők szerepét 
és helytállását a jelenkori változó világban. 

Adorján Kálmán harang-
lábi református lelkész 
bemutatta könyvét, melynek 
címe 50 arc és 500 mondat. 
A szenvedélybetegségekből 
felgyógyultak gondolatait 
gyűjtötte össze, akikkel szol-
gálata során foglalkozott.

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, illetve egy rövid városi 
körsétára is lehetőség volt, ahol többek között megtekint-
hettük a híres Apafi tölgyfát, amely több száz éve áll büszkén 
Balázsfalva parkjában. Hitben feltöltekezve és az egymás iránti 
felelősségtudatban megerősödve tértünk vissza otthonainkba.

„Húshagyó hétfő”

Vidám hangulatban búcsúztatták el a telet Kiskapuson. 
Március 4-én, hétfőn tartotta a kiskapusi közösség a télbúcsúz-
tató alkalmat, húshagyó kedd helyett „húshagyó hétfőn”. Az 
egynapos eltolódás abból az ötletből született, hogy az evan-
gélikus-lutheránus egyházközségben a nőszövetség hétfőn 
délután gyűlt össze, később pedig a pingpong klub férfi tagjai 
tartottak sport estet. 
A kettő összehangolá-
sából állt össze a húshagyó 
hétfő, ahol terített asztal 
mellett énekkel, zenével, 
vidám felszabadult beszél-
getéssel, kiváló hangu-
latban töltött néhány órát 
együtt az evangélikus, református és katolikus közösség. Feli-
dézték a régi idők télbúcsúztatásait, népi szokásait, a tizedbá-
lakat, fúvós zenekari alkalmakat, a régi mulatságokat, lakodalmi 
szokásokat, mindazt, ami már a múlt, de nem csak szép emlék, 
hanem drága kincs, melyre érdemes és kell is emlékezni.

Horváth Mengyán Szofia
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Egyházi köszöntők
A medgyesi római katolikus plébánia köszöntője
Az Újszövetség egyik legszebb jelenete húsvét 
hajnalán történt: Mária Magdolna felismerte a 
feltámadt Jézust. A feltámadás nem a mi térfelünkön 
zajlik, hanem Isten oldalán. Úgy tűnik, a Megváltó 
halálának perce egyúttal feltámadásának pillanata 
is. Ezért mondhatta a latornak: Még ma velem leszel. 
Csak mi vagyunk késedelmes szívűek. Holttestet 
babusgattunk, sírbolttal, kenetekkel, leplekkel 
vesződtünk, aztán őrökkel, kertészekkel bajlódtunk, 
majd a lábát ölelgetve földi mennyországra vágytunk, pedig akkor 
Ő már úton volt hazafelé.
Utólag már látjuk, a velünk töltött harminchárom éve, egyetlen égi 
szeretet részeként az Atyát közvetítette, és ezt nem vonta vissza. 
Isten megmutatta önmagát. Ezért fontos, hogy mi is önmagunk 
legyünk, egymás közt, úgy, hogy az eszközének bizonyuljunk.
A lényeg, hogy az ég és föld között nyitva maradt a kommunikációs 
csatorna. Hiába minden viaskodásunk, vesződésünk, haragunk, 
az Isten legyőzte a rosszat, a bűnt, sőt még a halált is. Ilyenkor 
úgy érzem nem panaszkodni kell a mostoha körülmények miatt, 
hanem inkább össze kell magunkat szedni és utánairamodni! Meg 
kell bánnunk, amivel elárultuk egymást – és így Őt is -, vissza kell 
találnunk szeretteinkhez, eltaszított családtagjainkhoz, bará-
tainkhoz, aztán az Ő Egyházába, és akkor megtapasztaljuk azt a 
békét, amit a világ nem adhat meg, de el sem vehet! Áldott légy, 
végtelen szeretet Istene, aki Fiadat adtad értünk, s Egyházat alapí-
tottál, hogy híre el ne halkuljon, szívünk ki ne hűljön! Add, hogy 
felfogjuk húsvét igazát és azt örömmel tovább is adjuk!

Csíki Szabolcs, római katolikus lelkész 

A medgyesi református templom köszöntője
A hagyomány szerint a húsvét az egyház legnagyobb ünnepe. Élet-
közelbe hozza számunkra Jézus példáján keresztül a meghalás és 
feltámadás kérdését. Ez a szemlélet meglephet, főleg akkor, ha  
életünkben a figyelem más irányba tolódik. A  húsvét a  mi megvál-
tásunkkal függ össze. Azzal, ahogyan Jézus, feltámadásával a régi 
élettől megváltott.  Erről szól  Jakab apostol tanítása is,(Jakab 
5,16 ), ezen át próbáljunk közelebb kerülni az ünnep lényegéhez.
1. Illés prófétának  az egyik nevezetes tettéből indul ki az apostol 
az említett versben. Eszerint Illés azért könyörgött egyszer, hogy 
Isten aszályt bocsásson az ország lakosságára. De miért könyörög 
aszályért egy próféta? Hiszen a szárazság,  halált okozó állapot. 
Amit az eső hiánya okoz, az pusztulás. Kérhet-e ilyesmit egy 
országra? Az ótestamentumban gyakran jut kifejezésre egy vissza-
térő prófétai panasz, mely szerint Isten népe nem törődik Isten 
keresésével. Elhanyagolja a mózesi törvények betartását, bűneit 
pedig nem bánja meg. Illésnek is ez volt a tapasztalata, amiért Illés 
a következőt kéri  imájában Istentől: Te tanítsd, Uram, a népet. De 
ha a szó nem használ,  vond meg tőle akár az éltető esővizet, hogy 
a nép visszatérjen Tehozzád.
Mit mondunk erre? Talán azt, hogy csalódást keltett bennünk Illés 
imádsága. Miért? Mert megtanultuk, hogy imáinkban  kizárólag  
csak jót, építőt kérhetünk  Istentől.  De tudja-e az ember, mi a jó? 
Gyakran kérünk valamit Istentől, de nem tudjuk, mi a jó. Egyál-
talán, hol található meg a jó?  Mit jelent a jóság? Mit jelent az a 
bibliai fogalom, hogy „legfőbb jó”? Miért mondja Jézus azt, hogy  
egyedül Isten jó? Ezen kérdések letisztázása lelki tusával jár. De aki 
lelki érettségre vágyik, annak az alázatos tanulásnak az útján kell 
maradnia. 
2. A történet szerint Isten meghallgatja Illés könyörgését. 
Aszályt bocsájt Izraelre, Illést pedig elrejti. Ebben a próbákkal 
teli időszakban, Illés meg  fogja tapasztalni  Isten gondviselését. 
Persze, ehhez, Illésnek pontos utasításokat kell követnie: „menj”, 
„kelet felé indulj”, aztán így folytatja az Úr: „telepedj meg a 
Kérith-patakja mentén”. És Illés elindul. Döntéshozatalában nagy 
szerepet játszik az Úrba vetett bizalma. Illés tudja, hogy Isten nem 
hagyja őt el, törődik vele. Azért szól.
Az ember napi szinten szeretné megtapasztalni az Isten törődését. 

Igen, ez valóban  kiteljesedetté, boldoggá teszi az 
életet. Mégis, gyakran az Ő törődésének a megta-
pasztalását az ember elvonatkoztatja attól, hogy 
Ő mit szólt. Mintha Ige nélkül tudna boldogulni. 
Pedig az, amit Isten mond és tanít, kulcsa az esemé-
nyeknek. Gyakorlatilag az Úr tanítását ismerve tudom 
meg, hogy Ő miként segít. Hogyan segít? Mindig 
másképpen. Legtöbbször  az Ő jelenléte és tanítása 
által, amikor kimutatja törődését. De a legfontosabb 
az, amit a heidelbergi káténk mond Isten törődéséről:  

nem szűnik meg sem  betegségemben vagy egészségemben, sem  
jólétemben vagy szegénységemben,  de én jelenben vagy jövőben 
előforduló nehézségei között sem. Így rejti el Isten ma az övéit.
3. Illés a Kérith patakjához érkezik, ahol Istennek  támogatását 
csodásan tapasztalja meg. Egy egyedi jelenet ábrázolódik  ki Illés 
körül, a pataknál: holló táplálja és  patak vize oltja szomját. Mit 
jelent ez? Ember és állat, természet vize egymást segítve, közös-
ségbe kerülnek egymással. Emlékeztetés ez azon boldog,  paradi-
csomi állapotok felidézésére, amikor az Istentől teremtett ember 
és környezete, nem egymás ellenében, hanem Istennek és a 
Másiknak elfogadásában tudott élni.  
A húsvéti ünnepi istentiszteleteinknek is ez a célja: az Istennel és  
embertársunkkal való megtört  kapcsolatunknak a helyreállítása, 
amelyhez való jogot, húsvétkor, Jézus keresztrefeszítése és feltá-
madása által szerezte nekünk az Isten. Jézus  helyettes áldozat-
ként hordozta el mindannyiunk vétkét, Jézus értem és érted halt 
meg majd támadott fel, hogy megbékélhessünk az Istennel.
Ezt kellene felismerje ma az ünneplő ember. A „szárazság” okozta 
megterheltségek számosak. Sokan szomjazzák az örökélet vizét. 
De ezt az élő és éltető vizetcsak  a feltámadott Krisztus, mint 
mennyei esővíz által kaphatja meg a mi kiszáradt, bánatos lelkünk. 
Ezért húsvétkor is, mindig, imádkozzatok és buzgón kérjetek! Mert 
„nagy ereje van a buzgó ember imádságának.”(Jakab 5,16b)
Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok! Békesség Istentől!

Székely Zoltán Márton, református lelkész

A medgyesi unitárius templom köszöntője
Lk 24, 8-10
„Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül 
adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.”

Kedves ünneplő Testvéreim!
Évről évre a húsvéti történetet a nagyheti események sorozata 
hozza nagyon közel hozzánk. Hiszen benne éppen azt éljük meg, 
hogy Jézus is volt szenvedő, könyörgő, csalódottsággal és keserű-
séggel teljes, mélyen emberi. És erre a mi lelkünk is rezonálni tud. 
Hiszen gyakran éljük meg mi is az elhagyatottság, a kilátástalanság 
terhét, nekünk is jut az Olajfák hegyének sötétjéből és magá-
nyából. Minket is magunkra hagynak olykor, akiknek társaságára, 
vigyázására, imájára számítunk. S bár szeretnénk, hogy múljon el 
a szenvedés pohara tőlünk, mégis hittel teljesen viseljük az isteni 
akaratot.
Valahányszor erre a nagyon személyes Mesterre emlékezünk, az 
utat is látjuk, a példát, amelyet ő mutatott. S mi is emlékezünk a 
szavaira, a tanításaira, a legfontosabbra, amit tanított és ami a mi 
életünknek is értelmet, gazdagságot ad. Számunkra húsvétnak az 
öröme és örök igazsága éppen az a Szeretet, amelyet ő hirdetett 
és élt. Az a Szeretet, amelyet nem lehet sírhelybe zárni, elhallgat-
tatni. Mert a tőle tanult szeretet örök, erőt adó és megújuló.
Úgy hiszem, hogy akkor lehetünk méltók az emlékezésre, hogyha 
a Jézustól tanult szeretetet éltetjük tovább. Nem szavakban, nem 
külsőségekben, hanem mélyen emberi mivoltunkban, cselekede-
teinkben, áldozatvállalásunkban. 
Ezt adjuk hát mi is hírül húsvét ünnepén! Hogy a szeretet Mestere 
nem halt meg, hanem ma is bennünk él, valahányszor viszonyulá-
sunk a tőle tanult szeretetet tükrözi.
Áldott, békés, szeretetteljes ünnepet mindannyiunknak!
   Bodor Lídia Emese, unitárius lelkész
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Támogatók - Partnerek

Húsvéti szokások
és szimbólumok

Készülődjünk közösen Húsvétra

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legna-
gyobb eseménye. Jézus Krisztus feltámadásának és egyben 
az újjászülető természetnek is az ünnepe. Fontos az egyház 
és a család számára egyaránt, amelyhez világszerte számos 
népszokás kötődik.

A legismertebb mind közül a húsvéti locsolkodás, amelyre 
húsvéthétfőn kerül sor.Ilyenkor a férfiak sorra járják a házakat 
és különböző versek, énekek kíséretében locsolják meg a 
lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért,, cserébe a lányok piros 
tojást adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet és az 
életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresz-
tfán függő Krisztus vére lecsö-
pögve megszínezte az éppen 
ott imádkozó nők kosarában 
található tojásokat. A tojás az 
élet újjászületésének, termé-
kenységének legősibb jelképe. 
Fontos húsvéti jelkép még 
a barka, ami éghajlatunkon 
a pálmaágakat helyettesíti, melyekkel üdvözölte a nép a 
Jeruzsálembe bevonuló Jézust. Ennek emlékére szentelik meg 
a barkát virágvasárnap. Megszentelve korábban különböző 
betegségek meggyógyítására is használták. Egy másik fontos 
húsvéti jelkép a bárány, amely szerte a világon az ünnep szimbó-
luma. Jézus Krisztusra utal, aki meghalt az emberiség bűneiért. 
A húsvéti nyuszi a családot jelképezi. Minden kereszténynek 
békés, szerető, népes családot kell létrehoznia.

A húsvéti gyertyáknak is nagy jelentősége van, hisz a fényt, a 
boldogságot és Krisztus jelenlétét szimbolizálja, aki feltámadt 
a halottak közül. Úgy tartják, az ünnepi gyertya megnyitja az 
utat az új élet felé.

Balázs Noémi

Hagyományos húsvéti tojáshímzésre várjuk idén is a medgyesi-
eket a Millennium-Házba  2019. április 15 – 19. között (hétfőtől 
péntekig). Délelőttönként a magyar tagozatos óvodások 
és a Báthory István Általános Iskola diákcsoportjai számára 
szervezek foglalkozást, akik hagyományos hímes tojást készít-
hetnek. A festéshez szükséges színezőanyag, viasz és kesice ami 
a helyszínen adott, a megfőzött tojást mindenki maga hozza. A 
kidíszített tojásokat pirosra festjük, majd mindenki hazaviheti 
az elkészült műveket. 

Pénteken, 19-én este 
18 órától a Gyöngyvirág 
Néptánccsoport tagjai 
várják nyitott foglalko-
zással az érdeklődőket. Itt 
szintén otthonról hozott 
főtt tojással érdemes előre 
készülni. További hozzá-
valókkal, így zenével és jó 
hangulattal a tánccsoport tagjai készülnek. 

Áldott, szép húsvéti készülődést, a feltámadás örömhírével 
teljes ünnepet kívánok!

Lukács Gyöngyi
Gyöngyvirág Néptánccsoprt
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Marika konyhája
Kedves háziasszonyok és a konyhában sürgő-forgó férfiak!

Húsvét és az azt megelőző időszak a Jézus sivatagi böjtjének 
emlékére tartott negyvennapos  nagyböjt lezárulását jelzi. 
A húsvéthoz, mint tavaszváráshoz kapcsolható zsidó ünnep 
héber neve „pészah”. A szó „kikerülés”-t, „elkerülés”-t jelent, 
utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány 
vérével megjelölt házait.Innen származik a ritkábban használt 
angol név, a passover is. A kifejezés az ünnep magyar nevében 
nem található meg, de Csíkménaságon a húsvéti körmenet 
neve: „kikerülés”.
Az angol Easter a német Ostern szóval együtt keresendő. Őse 
egy germán istennő, Ostara a tavasz keleti  úrnője, ünnepe a 
tavaszi nap-éj egyenlőség idején volt. Ostarához kapcsolódik 
a tojás szimbóluma. Dél-Németországból ismert az a húsvéti 
népszokás, hogy a felnőttek tojásokat rejtenek el a tavaszi 
fűben, és azokat a gyerekeknek kell megtalálniuk.
Húsvéti ünnep alkalmával  a nagy család mindenhol össze 
szokott gyűlni ünnepelni, ezért a sok finom kaja sem hiányozhat 
az ünnepi asztalról. Biztos vagyok minden családban elkészítik 
a hagyományos ételeket. Ezek közül egy elég ismert ételre-
ceptet fogok a következökben leírni, míg a második szoká-
somhoz híven egy nagyon finom édesség lesz.

A báránypástétom hagyományos húsvéti román étel, amit 
az Erdélyi magyarság is átvett. Praktikus és kiadós felhaszná-
lási módja a bárány belsőségeinek. Egyaránt laktató és finom, 
amit  hidegen szolgálnak fel piros tojás kíséretében. 

Hozzávalók: 
1,5 kg bárányaprólék
( tüdő, szív, máj, vese)
bárány hálóha(hártyája)
3 nyers tojás
6 főtt tojás
20 dkg kenyér
6-6 szál zöld újhagyma és 
fokhagyma zöldjével
1 csokor petrezselyem zöld
só, bors.
Megjegyzés: én csirkemájat is szoktam hozzá főzni. 

A bárányaprólékot jól megmossuk. A máj kivételével a többit 
enyhén sós vízben főni tesszük. Amikor kezd habosodni le 
kell szedjük a habot, majd 50 perc után beletesszük a májat 
és együtt főzzük még 15 percet. A csirkemájat külön főzzük 
meg. Leszűrjük, és hűlni hagyjuk. Amikor kihűlt, mindent leda-
rálunk és hozzáadjuk a kockára vágott főtt tojást, a felaprított 
zöldhagymát és fokhagymát, az apróra vágott petrezselyem 
zöldet, a 3  felvert nyers tojást, illetve a beáztatott és kiszo-
rított kenyeret. Ízlés szerint megsózzuk, megborsozzuk és jól 

összedolgozzuk. Egy hosszúkás formába beletesszük a bárány-
hálót úgy, hogy annak oldalain lelógjon, belesimítjuk a masza 
felét, azután egy sor keményre főtt tojást teszünk, ezt beta-
karjuk a massza második felével és ráhajtjuk a hártyát. Forró 
sütőben kb.30 perc alatt megsütjük. Hidegen szeleteljük, zöld-
hagymával és hónapos retekkel tálaljuk.

Most pedig, hogy elkészült a főétel, jöhet a beharangozott 
édesség is, egészen pontosan a macaron dióval.

Hozzávalók:
12,5 dkg dió
25 dkg porcukor
12,5 dkg tojásfehérje (nekem 4 db)
7,5 - 8dkg kristálycukor
1 ek kakaó
piros ételfesték (elhagyható)
csokoládé krémhez (ganache):
15 dkg étcsokoládé
1 dl tejszín
3,5 dkg vaj
A krém hozzávalóit egy lábasban összeolvasztjuk, jól összeke-
verjük, és lehűtjük, hogy majd a kész macaronokat meg tudjuk 
kenni vele.
A darált diót a kávédarálón átdaráljuk, hozzákeverjük a 
porcukrot, majd a levesszűrő kanálon, vagy egy szitán 
átnyomkodjuk egy kanállal, és jól átszitáljuk. Hozzákeverjük a 
kakaóport. A fent maradt szemcséket félretesszük. A tojásfe-
hérjéket habbá verjük, majd a végefelé állandó keverés mellett 
beleszórjuk a kristálycukrot. A cukros kakaós diót óvatosan a 
habhoz szórjuk és összeforgatjuk, majd nyomózsákba töltjük 
és sütőpapírral bélelt tepsire egyforma (kb. egy pálinkáspohár 
szája nagyságú) - korongokat nyomunk.
40 percig szobahőmérsékleten szárítjuk, majd 140 fokos 
sütőben 10-12 perc alatt készre sütjük. A sütőből kivesszük, 
hűlni hagyjuk, majd éles késsel leemeljük őket a sütőpa-
pírról. (Nekem simán lejöttek, ha valakinek nem, sülés után 
terítsen ki egy vizes konyharuhát és a tepsiről sütőpapírral 
együtt óvatosan húzza át a macaronokat a konyharuhára, 
pár perc múlva simán elválnak a sütőpapírtól.) A jól kihabosí-
tott csokoládé ganache-sal, megkenünk egy macaront és egy 
másikat hozzáillesztünk.
Kedves olvasók! Az ünnephez készülődve kívánok minden-
kinek szaporát a takarításhoz, a sűtéshez, főzéshez.
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
    Tóth Mária


