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

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

Új buszt sikerült vennie a
Pro Schola Mediensisnek

Nagy meglepetésben részesült a tavasz folyamán a Báthory István Általános Iskola alapítványa.
Kérelemben rögzített céljának teljes mértékben fedezetet nyújtva, a magyarországi székhelyű
Szerencsejáték Zrt. ülésén úgy határozott, hogy anyagilag jelentős mértékben támogatja egy új
jármű megvásárlását. Az addig összegyűlt saját forrással, valamint a felajánlott € 15.000 segítségével mostanra megvásárlásra is került egy mindössze néhány éves Mercedes típusú kisbusz.
Mint ismert, az alapítvány működteti azt az ingyenes iskolabusz hálózatot, mely segítségével mind
a medgyesi, mind a környék magyar lakta falvaiban élő gyerekek napi szinten tudnak megyénk
egyetlen magyar nyelvű intézményében tanulni. Tevékenységük elengedhetetlen ahhoz, hogy
közösségünk a jövőben is fennmaradjon ezen a területen.
Az utóbbi időben azonban a rendelkezésre álló járművek állapota jelentős
mértékben leromlott, az egyik sajnos
teljes mértékben használhatatlanná
vált. A most megvásárlásra került új
autóbusz segítségével azonban nem
csak biztosítva marad az ingyenes
ingáztatás további léte, de hosszútávú megoldást fog jelenteni a
gyerekek szállítására mind napi
szinten az iskolába, mind a versenyekre és kirándulásokra egyaránt.
„Nehéz lenne szavakba önteni,
mekkora segítség ez számunkra.
Régóta megoldhatatlan problémát jelentett az autóbuszok állapota, az pedig, hogy ilyen szinten
sikerült orvosolnunk a helyzetet, még most is kicsit felfoghatatlan számomra. Hatalmas mértékű
segítség ez nekünk, amiért nem tudok eléggé hálás lenni a támogatás döntéshozói felé!” - fogalmazott Pocan Ildikó, a Pro Schola Mediensis alapítvány elnökasszonya.
Ezúton köszönjük mind a szerkesztőség-, mind egyénenként az összes itt élő magyar érzelmű
ember nevében azt a segítő kezet, melyet a Szerencsejáték Zrt. nyújtott a számunkra!
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Törpe Klub a nyár folyamán
Június 24-én kezdetét vette a Nyári Törpe Klub.
Ennek keretében sok szeretettel várjuk a 0-IV.
osztályos Báthoryba járó diákokat a Millennium-Házba, minden kedden és csütörtökön 10 és 14
óra között. Ezt a programot azért hoztuk létre, hogy
a gyerekeknek lehetőségük legyen a nyári szünidőt
is magyar közösségben tölteni és együtt olyan
foglalkozásokon részt venni, amelyek fejlesztik a
különböző képességeit.
A napot minden alkalommal egy közös reggeli
tornával indítjuk, melyet kézműves foglalkozások
követnek, végül pedig csapatjátékokkal mozgatjuk
meg magunkat.

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

Jelentkezni és érdeklődni továbbra is lehet a következő elérhetőségeken:
telefon: 0755 409 403
e-mail: balazs_noemi@medgyes.ro
Balázs Noémi
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RMDSZ Hírek

Benedek Zakariás RMDSZ-es
parlamenti képviselő – aki
a
szórványmagyarságot,
illetve
Udvarhelyszéket
képviseli a parlamentben
– meghívására Bukarestbe
látogatott az udvarhelyszéki újságírók egy része,
ahol betekintést nyerhettek
a mindennapi munkába.
Benedek Zakariás mellett
Korodi Attila, Szabó Ödön
és Bende Sándor is válaszolt
az újságírók kérdéseire.
Elöljáróban
a
jelenlegi
belpolitikai helyzetet ismertették. Az RMDSZ frakciókról elmondták, hogy mind a szenátusban, mind a képviselőházban nagyjából kicserélődött a frakció: generációváltás történt, ami rengeteg előnnyel és nehézséggel is járt.
A régi kollegák közül kevesen maradtak, ezért az első évben
a beszoktatás nagyon komoly munkát jelentett azoknak, akik
régebb óta ott dolgoznak. A frakciók most már jól működnek,
tudatosan felépített témákat készítenek és terjesztenek elő.
Vass Levente például azon a törvénytervezeten dolgozik,
amely azt szolgálja, hogy a rezidens orvosokat befogadják a
megyei és a városi kórházakba, ahol elvégezhetik a gyakornoki
munkát.
A honatyák azt is elmondták, hogy nehéz időszakot zártak,
hiszen az elmúlt két és fél évben tudatosan bevállalták, hogy
az általuk nem szeretett, de eszközként használt PSD-vel
együttműködjenek a parlamentben, aminek
számos
negatív
hátulütője
volt. Viszont pontosan
kiszámolták,
hogy
ebben az időszakban,
ha egy nagyon erős
PSD-s többségű parlamentben
nincsenek
valamiféleképpen
döntésközelben, annak
végzetes következményei lehetnek. Arról
is szóltak, hogy nincs
olyan hónap, hogy a
román pártok a magyar
közösség ellen ne álljanak elő valamilyen negatív törvénytervezettel. Vagy azért, hogy tiltsák be az RMDSZ-t, vagy azért,
hogy aki a székely zászlókat kiteszi, az büntetői felelősség alá
kerül, vagy azért, hogy többet ne lehessen magyarul oktatni
középiskolában.
Most az RMDSZ azon túl, hogy ellenzékben van, nincs együttműködése az ellenzéki pártokkal, ugyanis képviselőink szerint
nincs meg az a morális alap, hogy a mostani ellenzéki pártokkal
együttműködést kössenek.

Hosszú listájuk van arról, hogy a mostani ellenzéki pártok
hány törvényt torpedóztak meg, legyen szó kisebbségi oktatásról, közigazgatásról, kultúráról… Az RMDSZ több mint húsz
témában bővítette kimondottan a kisebbségekre vonatkozó
jogokat a nyelv- és szimbólumhasználatban, illetve a közigazgatási rendszerekben. Türelmesen várják, hogy a PSD bevállalja-e azt a fajta törvénytervezetet, amelynek része volt ez a
húsz cikkely is.
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Úzvölgye
kapcsán
elmondták,
hogy
bár
külföldre is eljutott a híre és
elérte a nemzetközi ingerküszöböt, mégis itthon
kell megoldást keresni a
kialakult konfliktusra. Mivel
semmiféle politikai hatással
nincsenek a PSD-re, csak a
józan belátásukra bízhatják
az ügy megoldását, egyelőre
a törvényes keretek adta
biztonság tud olyanfajta
racionalitást visszahozni a
történetbe, ami szükséges.
Ugyanakkor a minisztériumokon belül vannak olyan
személyek, akik ezt az ügyet úgy terjesztik elő, hogy nem
nézik a törvényességét. A magyar politikusok úgy vélik, hogy
ezután rengeteg közigazgatási per következik, bírósági ügyek,
feljelentések stb. Pozitívumként konstatálták, hogy a védelmi
minisztérium beadta a derekát és leültek a felek tárgyalni.
Ugyanakkor a parlamentben is érezhető egyfajta közhangulat,
hogy ezt az ügyet minél előbb meg kell oldani a román oldalon
is, bár egy kemény mag szeretné húzni az időt.
Az őszi államfőválasztás kapcsán
elmondták,
az
RMDSZ
mindenképp indít elnökjelöltet, hogy a
kampány
során
elmondhassák
üzenetüket,
tolmácsolhassák a
romániai magyar
közösség igényeit, elvárásait, ám szerintük még korai lenne
nevet mondani.
A képviselőházi és a szenátusi frakcióban összesen harminc
RMDSZ-es politikus dolgozik: huszonegy képviselő és kilenc
szenátor. A képviselőházi frakciót három éve Korodi Attila
vezeti.
forrás: hargitanepe.eu
Államfőjelöltet választ
az RMDSZ
Augusztus 28-án nevesíti
az RMDSZ a novemberi
államfőválasztáson induló
jelöltjét
–
nyilatkozta
Kelemen Hunor szövetségi
elnök a Radio France Internationale (RFI) pénteki
műsorában. „2019-ben is
lesz jelöltünk az államfőválasztáson, ahogyan 1996 óta minden alkalommal volt.
Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy biztosan lesz jelöltünk,
augusztus 28-án tartunk egy gyűlést, akkor fogjuk nevesíteni”
– fogalmazott Kelemen. Hozzátette, a pártok számára mindig
az a legkézenfekvőbb megoldás, hogy az elnököt indítsák
jelöltnek, ő azonban – miután már két alkalommal is indult –
nem ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen a jelölt. „Meglátjuk, mit
mondanak majd a kollégák, de a verseny nyitott, augusztus
28-áig bárki jelentkezhet, nincs előre eldöntve” – mondta.
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Hétköznapi hősök
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Újra és újra jelentkező rovatomban ezúttal egy olyan emberről
szeretnék részletesebben írni, aki sokat dolgozott az itteni
közösségünk egyben tartásáért. Fazakas Misi bácsit gondolom
már sokan ismerik, ismerjük, és sokunk már azzal is tisztában
van, mivel foglalkozott hosszú-hosszú éveken át.

után egy ideig megbízott megyei elnökként tevékenykedett.
Évekig volt a városi tanács tagja, ami által hozzájárult ahhoz,
hogy Medgyesen a magyar emberek képviselve legyenek, és
ez a képviselet eredményekkel társuljon. Ő úgy fogalmazott,
hogy hétköznapi emberként tette a dolgát. Azt, amit igazán a
magáénak érzett.

Misi
bácsi
1947-ben
Nyárádmentén született.
Két gyermek édesapja,
és négy unoka boldog
nagytatája. Misi bácsi
főmestersége
szerint
kohászmérnök. A kapusi
gyárban dolgozott is igen
sokáig, egészen pontosan
1970-től 2007-ig. Párhuzamosan
munkájával,
nagyon sok időt szánt arra, hogy közösen, az 1989-ben
megalakult RMDSZ 103 alapító tagjával tegyen a helyi közösségünk érdekeiért és fennmaradásáért.

Nagyon sokat beszélgettem Misi bácsival és azt hiszem kicsit
visszafogott volt mikor a munkájáról beszélt. Én mégis úgy
gondolom az elmondottak alapján, hogy mindaz, amit akkor
elkezdett a szervezet, igen is eredményes és példaértékű,
hiszen ami akkor kezdetét vette, az a mai napig fennmaradt, él,
és ami a legfontosabb, hogy fejlődött nagyon sok szempontból.
Az ilyen munkásság csak is elismerést érdemel, mégpedig azért,
mert nem minden ember teszi meg puszta jókedvéből azt,
hogy szabadidejét és energiáját teljesen bérmentve a közösség
jólétének szentelje. Ehhez a munkához empátia, tenni akarás
és magabiztos hozzáállás, elhatározottság szükséges. Úgy
gondolom, hogy mindez, és a pozitív hozzáállás is adott volt
Misi bácsiban, csakúgy, ahogyan a szervezet többi tagjaiban.

E frissen megalakult szervezet székháza Medgyesen a Lenin út
2-es szám alatt kezdte el tevékenységeit. Akkoriban a magyar
közösség száma sokkal nagyobb volt, mint napjainkban. Nem
volt sok kikapcsolódási lehetőség, ezért
az emberek szívesen keresték egymás
társaságát. Szép lassan kialakult egy
olyan társaság, amely hajlandó volt határozott lépéseket tenni a közösségünk
érdekében. Misi bácsi kihangsúlyozta
azt, hogy ebben a szervezetben nem
voltak szakképzett emberek, csak jó
szándékú és aktív emberek, akik együttesen kezdtek el tevékenykedni a szervezeten belül. E csapat első elnöke 1989.
végétől megbízottként, majd 1990-től
már választás útján Jakab Elek lett, aki
kisebb-nagyobb megszakításokkal 2008-ig látta el a pozíciót.

Mindig igyekeztek, hogy olyan ember álljon a szervezet élén,
aki több tapasztalattal rendelkezett, mint például az, akit vagy
akiket éppen vezetni kellett. Így következett 2008-tól Balázs
Béla, aki már egy fiatalabb generáció tagja volt, s ezáltal sikerült
több fiatalt is bevonnia a szervezet
körébe.
Mikor megkérdeztem Misi bácsit, hogy
elégedett e mindazzal, amit az elmúlt
évek során tett a közösségért, a szervezeten belül így válaszolt: Nem mondom
azt, hogy nem lehetett volna jobban,
de a lehetőségekhez mérten mindent
megtettünk azért, hogy elérjük a kitűzött
céljainkat.

Ehhez hozzá tette azt is, hogy ez a munka nem volt egy megélhetőségi lehetőség. Ez a munka nem anyagi, hanem sokkal inkább
érzelmi alapokon nyugvott. Hittek benne, hogy a tenni akarás
Elsődleges célkitűzésük az volt, hogy az itteni magyarság képvi- és a pozitív hozzáállás végül meghozza gyümölcsét. Misi bácsi
selve legyen városi és megyei szinten egyaránt, igyekezve így 2004-ben Medgyes Tiszteletbeli Polgára címet kapott, amit
összetartani a szórványban élők és a szervezet tagjait. Misi bácsi úgy gondolom teljes mértékben meg is érdemelt. A jelenkor
elmondása szerint sokat vártak el tőle, ahogyan magától a szervezettől is. Viszont a cél mindenki számára ugyanaz volt, vagyis,
hogy a magyarság is képviselve legyenek a szórványban, s ez a
képviselet ne csak látszólagos, de valós és eredményes legyen.
Azon dolgoztak, hogy kialakuljon egy olyan háttér, ami biztosítani tudja az egyházközösségek működését, valamint, hogy
legyen korszerűsített, különálló magyar iskolánk. Legutóbbinak
a megvalósítása sikerült is, hiszen a magyar intézmény 1990.
óta különvált az 1. számú iskolától és azóta is önállóan működik,
1998-tól büszkén használva a Báthory István Általános Iskola
nevet.
A társadalmi jólét egy tág fogalom, így fogalmazott Misi
bácsi. Mindenki mást várt el a szervezettől és annak tagjaitól.
Elmondása szerint olyan szerepet próbált betölteni a csapatban,
aki mindig megpróbál megoldást találni a személyes problémákra. Mert bizony voltak nehézségek, amikből nézeteltérések
alakultak ki, s ezeket az időszakokat át kellett vészelni valamilyen formában.
Misi bácsi 2000-2008-ig megyei ügyvezető elnökként képviselte a közösség mindennapi életét, majd Jakab Elek halála

sikerei, így a Millennium-Ház működése és aktuális felújítása,
a magyar iskola modernizációja, az ingyenes utaztatás és a
szintén ingyenes Hosszabbított Program, vagy éppen az egyre
tovább fejlődő éves rendezvények mind-mind azokra a tettekre
támaszkodnak, melyeket ő és társai vittek véghez.
Soldorfean Zsuzsanna
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Ilyen volt a IX. Úszótábor

A Kisebbségek Európája projekt keretei között került megszervezésra a kilencedik Úszótábor Szentegyházán, a Napsugár
Kempingben. A hét nap során 70 gyerek vehetett részt
különböző előadásokon, játékokon, vetélkedőkön és persze
a napi úszásokon. A fiatalok a megye különböző településeiről érkeztek: a medgyesiek mellett így képviseltette magát
Nagyszeben, Erzsébetváros, Kiskapus, Sellemberk, Szelindek,
Balázstelke és Somogyom is.

Idén különösen nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges
életmódra, a természetes kozmetikumok használatára, a
természetvédelemre és felmerülő téma volt a kisebbségek
helyzete és problémái is.
Igyekeztünk sokszínű programokkal és meglepetésekkel tenni
minél emlékezetesebbé ezt a közös kalandot. Ehhez szolgál
példaként többek között a természetes, csokis ajak balzsam
és a fürdő bomba készítése, majd az ezt követő előadás a
természetes kozmetikumok fontosságáról, de meglepetésnek
szántuk a 9D élményvetítést is. Rendeztünk továbbá mini
focit, csúszdázást, arcfestést, készítettünk, majd kóstoltunk
vattacukrot és játszottunk sok-sok más szórakoztató játékot.
A gyerekek az úszáson kívül csapatra osztva megoldottak
különböző feladatokat felhasználva kreativitásukat és csapatszellemüket. Sporttevékenységek tekintetében is bő kínálattal
álltunk elő, így volt például: méta, frizbi, aerobic, steel combat,
zenés torna, foci a szervezőkkel és természetesen rengeteg
úszás. Az esti programok közé sorolhatóak a legviccesebb és
legemlékezetesebb pillanatok: improvizált filmprodukciók,
filmvetítés, karaoke est, amiből a szervezők is kivették a maguk
részét, tábortűz,
esti úszás és
közös buli. Egy
különleges
esti
program
közé sorolható
a
színdarabb,
amelyben
a
résztvevők elő
kellet adják a
szervezők egyik
teljes
napját.
Különleges
volt látni és felismerni magunkat a gyerekek előadásában.
Egyszerre voltak nagyon viccesek, kreatívak és lényegretörőek. A bemutatók között külön kiemelendő az RMDSZ
elnökének, Kelemen Hunornak az előadása, aki készségesen

fogadta el meghívásunkat és látogatott el táborunkba.
A visszajelzések alapján ami a legjobban tetszett a résztvevőknek az a gasztró előadás keretén belüli dinnyefaragás és
kóstolás volt. Ami még megragadta őket az a természetvédelmi előadás és a játszóház volt. De nagy örömünkre nem
csak a fiatalok részéről jött pozitív visszajelzés, hanem a szülők
részéről is, ugyanis többen köszönetet mondtak a gyerekeik
idén szerzett pozitív élményeiért.
A tábor elsődleges célja a gyerekek anyanyelv használatának
erősítése volt. E téren egy olyan heten vagyunk túl, ahol a
táborlakók magyar közösségben töltötték idejüket.
Összességében a gyerekek és a szervezők is egy sikeres
rendezvénynek
könyvelik
el
a
9.
Úszótábort.
Ezennel
is
köszönjük
mindenkinek,
aki
hozzájárult
megszervezéséhez:
támogatóinknak,
a
Szeben
megye
T a n á c s á n a k , az RMDSZ-nek, a Szeben megyei Ifjúsági
és Sport Igazgatóságnak, a Communitas Alapítványnak, és
a Bethlen Gábor Alapnak. Köszönet illeti továbbá a többi
szervezőt, az önkénteseket és nem utolsó sorban a résztvevőket, akik pozitív hozzáállásukkal gondoskodtak a jó hangulatról és egy sikeres, élményekben gazdag tábor véghezviteléről.
Kiss Noémi
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Találkozás a pápával

Mint azt bizonyára sokan
tudják, Ferenc pápa május
31-én
Erdélybe
látogatott. A katolikus egyházfő
három napig tartózkodott
az országban és többek
között felkereste a csíksomlyói kegytemplomot is, ahol
június elsején misét celebrált. Ennek a kimagasló jelentőségű
eseménynek a kapcsán beszélgettem el Muzsnai Melinda
kiskapusi óvónővel, aki maga is a helyszínre látogatott és
részt vett mind a csíksomlyói, mind a balázsfalvai pápalátogatáson.

Mi volt az első gondolat, ami megfordult a fejedben, amikor
megtudtad, hogy a pápa Romániába, azon belül is Csíksomlyóra látogat?
Elöször is szeretettel köszöntök minden kedves olvasót, nagy
öröm számomra, hogy újra a Szentatyával való találkozásról
beszélhetek. Február elején a templomunkban hirdette ki a
tisztelendő úr, hogy május végén, illetve június elején ellátogat
Csíksomlyóra és Balázsfalvára a Szentatya. Nagyon elgondoltatott ez a hír, először nem is hittem el, hogy valójában olyan
alkalmat szánt nekünk az Isten, hogy találkozhatunk a pápával.
Magamban már ekkor elkezdtem tervezgetni, hogyan is érhetek
el Csíksomlyóra. Az egy percig sem volt kérdés, hogy elmegyek-e.
Bármi áron is, de ott leszek, ez volt az első gondolatom. Március
elején aztán megkezdődtek az online
beiratkozások, és valahogyan nagy
csalódásomra nem sikerült a csíksomlyói regisztrálás. A Szűzanya azonban
mégis meghallgatta kérésemet és volt
lehetőségem beiratkozni a balázsfalvai
látogatásra. Ezután eldöntöttem, hogy
elzarándokolok Csíksomlyóra is, bár
ez az utám pünkösd szombatjára volt
tervezve.
Milyen volt számodra a csíksomlyói pápalátogatás, az ottani szertartás maga az élmény?
Megkérlek mesélj részletesen.
A csíksomlyói látogatást egy hatalmas történelmi eseményként
éltem meg. Böjte Csaba buzdító szavára mentem el a Szűzanyához a Szentatyával való találkozásra, mert “ahol a pápa, ott
dobog az egyház szíve is”
Hatalmas tömeg várta a Szentatya érkezését és annak ellenére,
hogy az eső csorgott és bokáig ért a sár, a legkevésbé sem volt
nehezemre a várakozás. Már nem is számított, hogy nem regisztráltam, a fontos az volt, hogy ott lehettem a Kegyhelyen, várva
a nagy találkozást.
Az összegyűlt hívek tapsa és örömujjongása közepette megérkezett a szentmise helyszínére a Szentatya és pápamobilból
köszöntette a több, mint 80 ezres embertömeget. A szentmise
végig magyar és latin nyelven zajlott le. Nem számított ki,
honnan, milyen felekezetből érkezett, hogy milyen nyelvet
beszélt, mindenki egy lélekként köszöntötte Ferenc pápát. A
zarándokok érkezését a régi székely himnusszal köszöntötték.
Fél tizenkettőkor aztán elkezdődött a pápai szentmise. Leírhatatlan érzés volt számomra végighallgatni könnyeim közepette az
istentiszteletet, és egyszerűen magával ragadó volt számomra,
amikor több, mint 80 ezer ember ajkáról egyszerre hangzott
el a Miatyánk, melyet a Hargita fenyves visszhangja ismételt.
A tömegben az egyházi jelképek mellett feltűntek települési-,
valamint a piros-fehér–zöld zászló, de ugyancsak sokan érkeztek
az égszínkék székely zászlóval is.
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Mivel a balázsfalvi pápalátogatáson is részt vettél, ottani
élményedről is mesélj kérlek. Észleltél esetleg bármiféle
különbséget a két helyszín hangulatán? Ott, hogy érezted
magad?
Már a fáradtság sem számított, vasárnap reggel korán a helyszínen kellett lennünk, mivel be voltam iratkozva, így ezt megkövetelte a szabályzat. Az ellenőrzéseket követően bementem,
és elfoglaltam a helyemet. Ekkor nagy öröm fogott el, mert
körülbelül mindössze hatvan méter választott el a színpadtól,
ahol a szentmisét levezényelték. A rózsafüzérrel imádkozva,
türelmesen vártam. Ez volt számomra az első görög-katolikus
szentmise, amelyen részt vettem. Johannis elnök úr érkezése
jelezte, hogy nemsokára megérkezik maga a szentatya is.
Nemsokara nagy taps és ének közepette meg is érkezett,
engem pedig már csak egy kis kerítés választott el tőle. Még
most is, hogy felelevenítem az emlékeket, ugyanolyan hangosan
kezd verni a szívem, mint amikor átéltem mindezt. Akárcsak
korábban, ekkor is a pápamobilból, mosolyogva köszöntette a
mindenfelől érkező embereket. Tizenegy órakor elkezdődött az
ünnepi szentmise, immár román nyelven. A szentatya beszéde
a képernyőn volt átfordítva. Annak ellenére, hogy Csíksomlyón
az óriási tömeg miatt nem sikerült szent áldozáshoz járulnom,
itt, Balázsfalván áldozhattam is. Az ünnepi istentisztelet befejezése előtt került sor a hét vértanú püspök Boldoggá avatására.
A szentatya felolvasta mindannyiuk nevét, mely a görög-katolikus egyház részére hatalmas jelentőséggel bíró esemény volt.
Ha össze kellene foglalnod, hogy érzed, mivel lettél
gazdagabb a két találkozás révén?
Számomra mindkettő történelmi
jelentőségű esemény volt. Egy
olyan élmény, mely örökké emlékezetes marad és melyet a szívemben
megőrzök. Egy olyan pozitív energia
mely most már életem végéig kísérni
fog. Nem számít kik vagyunk, honnan
származunk, milyen felekezethez
tartozunk. Egy Isten van, hozzá kell
fohászkodnunk és imádkoznunk. A
legfontosabb, amit utam során magammal fogok vinni, az a
békés csend.
Mint aktív résztvevő, lenne egy általad megfogalmazott
üzenet, amit a pápa erdélyi látogatása megerősített benned
és úgy érzed, hogy továbbadnál az olvasóknak is?
Igen, “imádkozzatok érettem!”. Így fejezte be a Szentbeszédet
Ferenc pápa és így fogalmaznám meg én is azt az üzenetet,
amit szeretnék mindenkihez eljuttatni. „Imádkozzunk, imádkozzunk, gyűjtsünk mennyei kincseket……ne hagyjuk elveszni a
hitünket”, és mindenki, aki megteheti zarándokoljon el a csíksomlyói Szűzanyához, kérve az Ő kegyelmét.
Mit szólnál, ha a jövőben újra ellátogatna az egyházfő
Romániába?
Ugyanolyan hatalmas öröm lenne számomra, mint a mostani
látogatása és egészen biztosan elmennék, hogy még egyszer
láthassam. Megpróbálnék másokat is rávenni az útra, hogy
együtt érezhessük át mindazt az örömöt, nyugalmat és békét
amellyel a Szentatya minket megáldott. Kimondhatatlan boldog
lennék egy lehetőségnek, hogy együtt imádkozhassak fele és
kérhessem a Szűzanya védelmező segítségét. Addig is táplálkozom a mostani találkozásokból és hálás vagyok minden kedves
olvasónak, aki végig olvasta az beszámolómat!
Ezúton is szeretném megköszönni Muzsnai Melindának, hogy
a rendelkezésemre állt és megosztotta velünk az élményeit!

Palea Kinga
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Nagy-Küküllő

Vendégek érkeztek a Gyöngyvirághoz

Az Európa Jövője Egyesület 1990. szeptember 29-én azzal
a céllal alakult, hogy gyermektalálkozót szervezzen Kecskeméten, és ezáltal ismertesse meg a kecskeméti gyerekeket
Európa más helyein élő gyerekeivel. Az alapötlet egyszerű
volt. A kontinens országaiból gyermekeket hívnak meg, akiket
kecskeméti családok látnak vendégül, majd a következő
évben a külföldi csoportok hívják viszont látogatásra korábbi
vendéglátóikat.
Ferencz Klaudia, aki Magyarországról jött Medgyesre a „Petőfi
program” által és aki az itt töltött kilenc hónap alatt rengeteget tevékenykedett, megismertette velünk a „Csiperó”-t és
kapcsolatba hozott a szervezőivel. Általa jutott ki a medgyesi
Gyöngyvirág néptánccsoport ifjúsági csoportja 2018. július
1-8. között Kecskemétre a „Csiperó fesztiválra”. A csoportot
Lukács Levente, Lukács Gyöngyi és Vajda Zoltán vezette és
felügyelte. A magyarországi családok akkor nagy szeretettel várták őket, házukba
fogadták és egy hétig gondoskodtak róluk. Színes programokon vettek részt és élményekkel gazdagodva tértek
haza. Hazatérésük után is
még sokáig emlékezetes és
gyakran felvetődő téma volt a
kirándulásuk.
Idén ránk került a sor, hogy
fogadjuk őket. Sok egyeztetés
után úgy döntöttünk a kecskemétiekkel közösen, hogy a
várva várt időpont 2019. július 9-16. lesz. Az ehhez szükséges
előkészületeket már korábban elkezdtük. Több alkalommal
is összegyűltünk, hogy minél színesebb programot állítsunk
össze vendégeinknek. A program összeállítása igen bonyolultnak bizonyult, de hála a Lukács házaspárnak, akik előre
kigondolt és összeállított tervvel érkeztek, könnyebb
volt eldönteni milyen tevékenységeket tartalmazzon ez a
bizonyos hét. Listát állítottunk össze és sikerült minden egyes
vendégnek szállást biztosítanunk.
2019. július 9-én izgalommal a szívünkben vártuk a vendégeket. A program szerint másnap városnézésre került sor.
Szőke Zoltán vezette végig a vendégeket Medgyesen. Nagy
szakértelemmel mutatta be városunkat, bemutatva annak
történelmét, templomait, fontosabb épületeit. Bár Medgyes
nem egy metropolis, ha gyalog akarja végigjárni az ember,
bizony estére elfárad. Az esték a családoknál nagy beszélgetésekkel teltek. Így történt, hogy a vendégek házigazdáikkal
annyira megismerték egymást, mint a saját családtagjaikat.
Másnap reggel nagy busz várta a kirándulókat. A kecskemétiek és a medgyesiek közösen mentek kirándulni egy nagyot.
A parajdi sóbánya lenyűgözte vendégeinket, de a szovátai
séta is nagyon tetszett nekik. Hogy változatosabb legyen a
program, péntekre a Greweln parkban játszónapot szerveztünk. Fodor Tibor és Csifó Sándor már korán reggel nekifogott a gulyáskészítésnek. A gyerekek egész nap fociztak,
hintáztak, számháborúztak, fogócskáztak. Ferencz Klaudia is
eljött Magyarországról, hogy újra találkozzon a régi ismerősökkel. Nagyon örültünk ennek a találkozásnak, mivel Klaudiát
már csoportunk állandó tagjának tekintettük. Délre elkészült
a finom babgulyás. Mindenki megebédelt és folytatódott a
játék. Estére még egy kis táncház is belefért a programba.
Mindenki fáradtan, de nagyon vidáman tért haza kipihenni
a napi fáradalmakat. A negyedik napot a befogadó családok
kellett megoldják lehetőségük és legjobb belátásuk szerint.

Egyesek kalandparkba mentek, ahol kedvükre mászkálhattak,
„háborúzhattak”. Mások megmászták a magas Kárpátokat,
megtekintve a szép Transzfogarast. Olyanok is voltak, akik
grillparty-t rendeztek. A fiatalabbak bowlingozni és biliárdozni
vitték magyarországi vendégeiket.
A következő nap újra közös programra hozott össze mindenkit.
A nagyszebeni „Astra falumúzeum” volt a cél. A múzeumban
alkalom adódott megtekinteni a régi falusi házakat és megismerni a régi kézműves munkákat, például a hagyományos
székely kürtöskalács elkészítését a tészta összeállításától, a
kész kisült termékig. Lukács Levente és neje Gyöngyi, fáradságot nem ismerve egész héten, mindenhova elkísérte a
vendégcsoportot. A „Gyöngyvirágok” ezért nagyon hálásak
vagyunk nekik. Este mindenki hazatért otthonába. Utolsó nap
délelőttjére segesvári városnézés volt betervezve, de sajnos
az idő nem kedvezett ehhez.
Egész reggel megállás nélkül
zuhogott az eső. A segesvári
utat lefújtuk, de a délutáni
programot
megtartottuk.
Ebédre Vajda Hajni és Szőke
Gitta finom töltött káposztát
készített és szolgált fel, aztán
pedig némi kézműves tevékenység következett. Lukács
Gyöngyi rengeteg kellékkel
készült,
és
megmutatta,
megtanította a gyöngyfűzést,
papírhajtogatást.
Ennek
eredményeként
csodálatos karkötők és papírvirágcsokrok
készültek. Késő délutánra mindenki felvette az ünneplőt és
megörvendeztették egymást egy-egy kis műsorral.
A kecskeméti Bodnár család kezdte az előadásokat, gitár és
furulyazenével örvendeztetett meg minket. Utána felálltak
mindannyian és gyönyörű népdalokkal ajándékoztak meg
minket. A kis Tusa Barnabás, Mátyás király egyik legendáját
adta elő. A Gyöngyvirág néptánccsoport tánccal ajándékozta
meg vendégeit. Kölcsösnös tapssal köszöntük meg egymásnak
a szép előadásokat. Az est pizzázással, majd táncházzal zárult.
Utolsó reggel fájó szívvel, sok öleléssel és integetéssel búcsúztunk vendégeinktől, remélve, hogy mi is viszonozni tudtuk
mindazt a szépet és jót, amit 2018-ban tőlük kaptunk.
Ez a csodálatos találkozás és fantasztikus program nem valósulhatott volna meg a Bethlen Gábor Alap, a Communitas
Alapítvány, a medgyesi RMDSZ, a medgyesi MADISZ, a Pro
Schola Mediensis és a szülők támogatása nélkül. Mindnyájuknak hálásan köszönjük a segítségét!
Gyöngyvirág néptánccsoport

Nagy-Küküllő
Másodszor is SummerVibes
2019-ben újult erővel, még merészebb álmokkal és szoros összefogással másodjára szerveztük meg a "SUMMERVIBES" tábort
június 27-30. között. Ez a néhány nap szolgált kikapcsolódásul a
medgyesi és a vidéken élő magyar fiatalság számára, egyben identitásfenntartó és közösségépítő szerepet is szolgált. Fáradtan,
némi szívfájdalommal és sok-sok felejthetetlen élménnyel tértünk
haza vasárnap. Egyöntetű véleményünk szerint az idei tábor még
a tavalyinál is nagyobb sikert aratott, amit az is bizonyít, hogy az
előzőnél többen jelentkeztek és nagyobb létszámmal vágtunk
bele a kalandba. Emellett a korábbihoz képest bővült a tábor
repertoárja is új tevékenységekkel, és összességében elmondható, hogy kiváló hangulatban éltük át ezt a négy napot.
Az első napi nagy meleg ellenére
szorgosan tevékenykedtünk. Voltak
interaktív játékok, melyek segítségével korábbi közös emlékeinket
elevenítettük fel. Ezalatt az elsőként
csatlakozókkal is kicsit jobban megismerkedtünk, majd este filmvetítésre
került sor. Péntek reggel az "adj király
katonát" és a "kacsák és vadászok" játékokkal kezdtük a napot,
majd ebéd után focibajnokságot, kártyajátékokat és társasjátékozást szerveztünk, illetve délután elsétáltunk a béka kőhöz. A
harmadik nap, azaz szombaton ebéd után métázásra került sor,
ahol két csapat mérkőzött meg, majd vacsora után maffiáztunk,
illetve 10 órakor tábortűz mellett szalonnasütéssel, énekléssel
töltöttük utolsó éjszakánkat. Vasárnap, reggeli után mindenki
bepakolva búcsúzkodott egymástól és a csodálatos tájtól.
Reméljük, hogy mindenki, hozzánk hasonlóan jól érezte magát, és
jövőre is viszontláthatjuk régi és új barátainkat.
Ezúton is nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik segítettek
abban, hogy létrejöjjön ez a tábor. Név szerint: Fülöp Lórántnak
és Orosz Csabának, a Communitas Alapítványnak, a Medgyesi
MADISZ-nak, a Tech Service-nek, valamint a Farmamed S.R.L.
gyógyszertárnak, akik egy első segély dobozzal járultak hozzá a
kirándulásunkhoz.
Bíró Beátrix, Moroşanu Norbert

Közérdekű közlemény
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Kedves Olvasóink!
Sajnálattal közöljük Önökkel,
hogy a jövőben határozatlan
ideig anyagi okok miatt 2019.
szeptember havától nem áll
módunkban házhoz szállítani a
Nagy-Küküllő közéleti és kulturális havilapunkat. Továbbra
is fontosnak tartjuk, hogy
létezzen egy magyar nyelvű
írott hírforrás a közösségünk
számára, és az mindenki
számára elérhető legyen.
Ezért
az
elkövetkezendő
számok elérhetők lesznek a
magyar történelmi egyházaknál, az óvodai csoportoknál, illetve a Báthory István Általános
Iskolában. Ezen felül természetesen hétköznapokon 8 és 16 óra
között a medgyesi Millennium-Házban is átvehetik a legújabb
havilapot, valamint online is elérhetővé tesszük a www.medgyes.
ro hírportálon.
Megértésüket előre is köszönjük és bízunk benne, hogy a kellemetlenség ellenére, a továbbiakban is rendszeres olvasóink
között tisztelhetjük Önöket!
Nagy-Küküllő szerkesztőség

Támogatók - Partnerek

Nagy-Küküllő
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