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

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

Folytatódik
a Hosszabbított Program!
Immár biztosra vehető,
hogy az új tanévvel együtt,
a két évvel ezelőtt bevezetett és mostanáig sikeresen
működtetett
Hosszabbított Program a következő
tanévben is folytatódik,
ráadásul az eddigieknél
biztosabb alapon.

2. oldal
RMDSZ hírek
3. oldal

Magyarország
történelme:
I. Szent István
4. oldal

Konfirmandus tábor
Zselyken

Az elmúlt évek alatt a MADISZ
csapatának állandó feladatot
jelentett a programot igénylő szülők számára ingyenes
működtetéséhez való anyagi forrás előteremtése.
Több időszakos támogató
segítségével ez szerencsére megszakítások nélkül
sikerült is. Mostantól azonban a medgyesi példa alapján a hat további szórványmegyére kiterjesztett délutáni étkeztetés, felügyelet, foglalkoztatás és tanulásban való segítséget tartalmazó
program a gyakorlatban is elindul. Egyik kedvezményezettjeként természetesen a Báthory István
Általános Iskola részvétele sem lehet kérdéses.
Az új, nagyobb mértékű közös projekt anyagi forrása a Magyar Állam által biztosított egészen
a tanév végéig. Bízunk benne, hogy működtetése az eddigiekhez hasonló sikerekre lesz képes,
illetve, hogy a kedvezményezett gyermekek és szülők valódi segítséget kaphatnak általa a mindennapokban.
Töttösi Gergő

5. oldal
A találkozások
városa:
Győr
6. oldal

Marika
konyhája

7. oldal

Hirdetések
8. oldal
Hosszabbított
Program
A lap megjelenését
támogatja:

Magyarország történelme:
I. Szent István
Ezzel a számmal egy új ismeretterjesztő rovatot
indítunk útjára. Célunk, hogy tisztelt olvasóinkkal
jobban megismertessük nemzetünk történelmét.
Ennek keretében szeretnénk alkalomról alkalomra
bemutatni Önöknek egy-egy fontos magyar történelmi személyiséget, illetve eseményt.
Úgy gondoltuk, hogy a több, mint ezer éves
országunk krónikájából kiemelt első szelet nem is
lehetne más, mint országunk megalapítója, Magyarország fővédőszentje, I. Szent István. Választásunk
helyességét emellett az is biztosítja, hogy közös
nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a egyben az ő 1083-as szentté avatásának ünnepe is. Lássuk hát
bővebben, ki is volt ő, akinek hazánkat és vele keresztény kultúránkat köszönhetjük.
Folytatás a 3. oldalon
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RMDSZ Hírek

A kormány június utolsó hetén
sürgősségi
kormányrendelettel módosította a közigazgatási törvénykönyvet – számos,
a parlament által elfogadott
rendelkezést írt felül. A július 3-ai
módosítás ugyan eszközölt változásokat, de a rendelet továbbra
is számos, a magyar kisebbség
számára káros rendelkezést
tartalmaz. A legsúlyosabb: a
kormány törli a 2006 óta érintetlenül érvényben lévő megszerzett jog elvét.
Mint ismert, a parlamentben 2018-ban elfogadott, a
magyar közösségnek is kedvező közigazgatási törvénykönyvet
az Alkotmánybíróságon támadta meg a PNL, az USR és az
államelnök. Ezt követően döntött úgy a kormány, hogy sürgősségi kormányrendelettel rendezi a közigazgatási törvénykönyv
kérdését.
Megengedhetetlen, hogy Romániában a parlament döntését
felülírva a kormány sürgősségi rendelettel dönt a kisebbségi
jogokról.

Nagy-Küküllő
volt, hogy a nyelvi jogokkal ott
is élhessenek, ahol a magyarság
aránya nem éri el a 20 százalékot
egy településen.
6. Az RMDSZ célja volt, hogy
az
anyanyelvhasználat
joga
terjedjen ki a közszállítási vállalatokra, a hő- és vízszolgáltatókra,
illetve a prefektus intézményére
is – a kormány rendelete ezt NEM
foglalja magában.

Emberi jogok:
Az RMDSZ javaslatára a parlament elfogadta: fegyelmi eljárás
indulhasson minden olyan közalkalmazott ellen, akinek
megnyilvánulása munkája során, vagy hivatalon kívül alapvető
emberi jogokat sért, gyűlöletet szít valamely kisebbség ellen,
vagy diszkriminatív. A sürgősségi rendeletből törölték az
előírást, amely megtiltja a közalkalmazottaknak, hogy nyilvánosság előtt uszítsanak, illetve azt is eltávolították, hogy
a közalkalmazottaknak munkájuk során, az állampolgárokkal
való viszonyukban tiszteletben kell tartaniuk azok jogait és
méltóságát.

Rendelkezések, amelyek visszavesznek a meglévő jogok
garantálásából
Módosítások:
Helység- és intézménytáblák esetében törölték a kétnyelvű
1. Eltörlik a megszerzett jog elvét: az RMDSZ 2006-ban elérte, formát, helyette a többnyelvű megfogalmazás szerepel.
hogy anyanyelvhasználati jogait akkor se veszíthesse el egy (Amennyiben nem változtatnak a megfogalmazáson,
kisebbségi közösség, ha a jövőben számaránya bizonyos tele- számtalan táblát kellett volna eltávolítani, főként azokon a
pülésen 20 százalék alá esik. A kormányhatározat jelenlegi településeken, ahol a történelmi hagyományoknak megfeleformája szerint ez csak a következő népszámlálás jóváhagyá- lően eddig több nyelven, például románul, magyarul, németül
sáig érvényes.
és szerbül is kihelyezték a helységnévtáblákat.)
A 199/1997 sz. törvény által ratifikált Helyi Önkormányzatok
2. A helyi tanács dokumentumait ezután kizárólag románul Európai Chartájában vállalt kötelezettségek szerint rögzíhozzák nyilvánosságra. Eddig a tervezett napirendi pontokat tették az önkormányzatok azon jogát, hogy saját hatáskörben
és az általános érvényű határozatokat a kisebbség nyelvén is dönthessenek a nyelvi jogok alkalmazásáról ott, ahol a kisebbnyilvánosságra kellett hozni.
ségek aránya nem éri el a 20 százalékot. A megengedő rendel(A rendelet két, egymásnak ellentmondó rendelkezést kezések tehát érvényesek például Zilahon, Brassóban, vagy
tartalmaz ebben a kérdésben: egyik szerint csak románul éppen Tordán.
kell nyilvánosságra hozni ezeket a dokumentumokat, a másik
szerint magyarul is – ez jogértelmezési vitákra ad lehetőséget, A decentralizációt akadályozó rendelkezések:
célja vélhetően az, hogy a magyar közösség jogérvényesítését 1. Az országos érdek felülírhatja a közérdeket: mivel nincs
ellehetetlenítsék.)
pontos meghatározás a közérdek fogalmára, az előírás értelmezhető, visszaélésekre ad lehetőséget, és nemcsak a több3. Azokon a településeken, ahol egy nemzeti kisebbség aránya ség-kisebbség viszonyát veszélyezteti, hanem a romániai
eléri a lakosság 20 százalékát, arra kötelezik a közintézmé- közigazgatás egészére nézve is káros. Az RMDSZ álláspontja
nyeket, hogy nemcsak anyanyelven, hanem kötelező módon az világos: a helyi közösség ismeri legjobban a helyi gondokat, a
állam nyelvén is kommunikáljanak ezután a kisebbségi nyelven döntésnek az ő kezükben kell maradnia.
hozzá forduló személyekkel. Pl. Csíkszeredában egy hivatalnoknak az ügyintézéskor nem szabad csak magyarul beszélnie, 2. Az RMDSZ javaslata az volt, hogy a hajtási jogosítvány kibokötelező módon románul is felvilágosítást kell nyújtania.
csátása és a gépjárművek forgalomba íratása kerüljön a megyei
önkormányzatok hatáskörébe –
Rendelkezések, amelyek gátolják az anyanyelv-használati ezt törölték.
jogok bővítését:
4. Eltörlik annak a lehetőséget, hogy az utcák, terek, parkok A sürgősségi kormányrenkétnyelvű feliratozást kapjanak ott, ahol a magyarság aránya delet jóváhagyás végett ősszel
meghaladja a 20 százalékot.
ismét a Parlament asztalára
kerül – a Szövetség képviselői
5. Törölték azt a 612-es cikkelyt, amit az RMDSZ olyan közigaz- és szenátorai ismét fenntartják
gatási egységek számára vezetett be, ahol a magyarság aránya az előzőleg megfogalmazott
a törvényben előírt küszöb alá csökken, mégis jelentős számú módosító javaslataikat.
magyar él a településen (pl. Kolozsvár). Az RMDSZ célja az
Forrás: RMDSZ.ro
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Magyarország történelme: I. Szent István
István születési dátumáról nincs
pontos adat. Az évszázadokkal
későbbi lengyel és magyar
krónikák három időpontot adnak
meg: 967, 969 és 975. A helyszín
szintén bizonytalan. A Hartvik-féle
legenda említi Esztergomot, ám
ez az adat István-korabeli forrással
nem igazolható. A mai esztergomi
székesegyház északi lépcsőtornya
mellett helyezkedett el a Szent István protomártír-templom,
amelyről egy 1397-es kánoni látogatás azt mondja, hogy a
mellette fekvő, kápolnává átalakított szobában született. Más
források szerint Vajk Székesfehérvárott, apja palotájában látta
meg a napvilágot.
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II Sylveszter pápa koronát küldött Istvánnak és minden trónutódját apostoli jobbal ruházott fel az egyház ügyeinek rendezésében. István a mi időszámításunk szerint, az 1000-ik év
augusztus 15-én Esztergomban a főpapok, papok, az urak és
a nép üdvkiáltása között királlyá koronázták. E koronázás a
magyar népet mindenkoron a római egyházhoz fűzte, államunkat pedig beiktatta a keresztény államok sorába. A koronázási ünnepély után, a meghívottak együtt maradtak, hogy
István királlyal közösen meghatározzák az új alkotmányt.
Három országos rendet különböztetett meg István király alkotmánya: a főpapok rendjét, az úri rendet – a törzs és nemzetségfők ivadékai – kik a király jobbágyainak neveztettek. Nem
feletkezett meg a keresztény vallás biztosításáról sem, amely
minden intézkedésének alapját képezte. E végett Német és
Görögországból behívott építőmesterek által a püspöki székhelyeken templomokat építtetett, melyek között legszebbek
voltak a király székhelyen, Esztergomban épültek, illetve a
székesfehérvári, amelyet bár a tűz többször elpusztított, mindannyiszor újra felépült és 500 éven át a királyok koronázási és a
legtöbbnek temetkezési helyéül is szolgált, míg végül a török
uralom alatt teljesen elpusztult.

István apja az Árpád-házból származó magyar nagyfejedelem,
Géza, anyja pedig az erdélyi II. Gyula Bizáncban, keleti rítus
szerint megkeresztelkedett Sarolt nevű leánya volt. Gyula
Erdély fölött bírt hatalommal, és a Maros és a Tisza folyókig
terjedt befolyása. Születésekor a türk eredetű Vajk nevet
kapta, mivel a mainzi érsek által a magyarok számára küldött
térítő, Brúnó püspök ekkor már nem tartózkodott a Kárpát-me- 996-ban vette feleségül Henri bajor herceg leányát, Gizellát,
akivel sok hittérítő és lovag jött Bajorországból. István gonddencében.
jaiban osztozott Gizella királynéval, aki azalatt míg férje a
Mikor Géza vezér 997-ben meghalt, a kereszténnyé válásnak kormányt vezette, templomok építése, iskolák alapítása által
még csak az útja volt előkészítve. Hiszen még maga Géza vezér a keresztény műveltség terjesztése érdekében fáradozott,
sem szakított teljesen az ősvallás gyakorlásában. Ezenkívül udvarhölgyeivel egyházi díszruhákat hímzett, melyek között
még az egyeduralom megalapítása is hátra volt. Mind e nagy több napjainkig fennmaradt. A legnevezetesebb, az az arannyal
dolgok annak a férfiúnak voltak fent tartva, kinek születését a gazdagon hímzett királyi palást, mely a szent korona, jogar és
magyar mondakör épp úgy, mint egykoron Attiláét és Álmosét kettőskereszttel együtt mai nap is koronázási jelvényünk.
álomban adott Isteni jelenettel előre hirdette. És valóban
István egyike lett a világtörténelem ama nagy fejedelmének A nagy átalakulás nem érintette nemzeti jellegüket, az idegenek
kik mély értelme teremtő erővel és szilárd jellemmel felru- helyét csak magyar hittérítők foglalták el és magyar nyelven,
magyar
szívvel
imádták
házva, korukra rányomták egyéaz Istent. Ekkor érte meg
niségüknek bélyegét. Alkotása
Magyarország azt a ritka szép
olyan nagy, hogy századok után
korszakot, amikor egy nyelvű,
is fölkelti az utódok bámulatát.
egy nemzetiségű volt.
István 24-25 éves lehetett,
A nagy király a kormány
mikor Atyja halála után a törzsgyeplőjét fia, Imre herceg
és németségfőnökök, valamint
kezébe akarta letenni, kit a
a nép is elismerték fejedeltudós Gellért nevelt. Már a
müknek. Első sorban arra törenap is ki volt tűzve a fia korokedett, hogy a keresztény vallást
názására, amikor Imre herceg
minden alattvalója elfogadja.
6 nappal előtte meghalt, 1031
Ebből kifolyólag gondoskoszeptember 2-án vadászat
dott, hogy elég pap legyen a
nép oktatására. Maga hirdette a kereszténnyé válást, sőt, még alatt. Istvánt a gyász megviselte, majd súlyosan meg is betegekeresztelt is. A szép kezdetet megerősítendő, István rende- dett. Így utolsó éveire örökös nélkül maradt. Utódaként végül
letet bocsátott ki, hogy magát mindenki megkereszteltesse, unokaöcsét Orseolo Pétert nevezte meg. Halála előtt Magyaraz ősvallás szertartásaival felhagyjon és keresztény rabszolgáit országot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel. Ezért
nevezik Magyarországot Mária országának. István király 1038.
szabadon bocsátassa.
Augusztus 15-én halt meg Székesfehérváron, ott is temették
E rendelet azonban szorongást majd lázadást szított, melynek el.
élére Koppány somogyi vajda, a tar Zirind fia állott. István
fogadást tett Istennek, hogy ha ellenségei fölött győzedelmes- A magyar nemzet még mindig büszke az első szent királyára aki
kedik, akkor Koppány javait és megyéje minden tevékenyének úja alkotta az országot, aki által adott alkotmány 1000 év vihara
tizedét az atya által építeni kezdett pannonhegyi apátságnak között is mindig védőpajzsa, megmentője volt e nemzetnek,
adományozza. István győzelme a kereszténnyé válásnak ezért tekint még ma is minden magyar szent áhítattal a soha
győzelme is volt az ősi vallás fölött. E végből Esztergomban el nem porladó „dicsőséges szent jobb kézre” mely anyaorszáérsekséget és az ország különböző részeiben 10 püspökséget gunk alkotmányos szabadságának alapjait lerakta.
Kiss Noémi
alapított és ezek élére szent életű férfiakat nevezett ki.
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Konfirmandus tábor Zselyken

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsvári Egyházmegyéje fokozott hangsúlyt fektet a fiatalokra és ezen belül
a konfirmált fiatalok gyülekezetekbe való bekapcsolódásába.
Ezzel a céllal és elgondolással került megrendezésre a már
hagyományossá vált egyházmegyei konfirmandus tábor a
Zselyki Egyházközségben augusztus 12 és 18 között.
Nagy
izgalommal
érkeztek a fiatalok,
hiszen a tábor vezérgondolata ez volt:
„Figyelsz te rám?”
Kolozsvárról, Besztercéről,
Zselykről,
Kiskapusról, érkeztek
az
érdeklődők
összesen
mintegy
35-en. A sátrak felállítása után és a regisztrációt követően Bocskai Tünde besztercei tanítónő, pszichológus közösségépítő játékain keresztül
ismerkedtünk meg egymással és rázódtunk csapattá, majd a
vacsora után tábortűz körül hallgattuk meg Tóth Zoltán Csaba
helyi lelkész - házigazda áhítatát. Ezzel a tábortűzzel avattuk
fel azt a „Luther – Rózsa Táborközpontot”, amit idén sikerült
megvalósítani.

Horváth Mengyán Szofia záró áhitata a nap végén. A pénteki
nap egésznapos kirándulással telt a Borgói hegységben a
Tihuca hágóhoz (Báránykő).
Busszal érkeztünk, majd a Dracula kastély meglátogatása után
gyalogtúrára indultunk a Tășuleasa központból. Tanösvény,
élménypark, olyan fogalmak, melyek fellekesesítettek
bennünket, egyrészt a környezetünk iránti felelősségtudat
felvállalásában, másrészt az önkéntes munka gyümölcseit
tapasztalhattuk meg.
Ebéd után Tibi Ușeriu sarkköri ultramaratonistával beszélgettünk, élménybeszámolói megragadtak és az emberi
állóképesség határainak feszegetése csodálattal töltött el
bennünket.

Szombaton Horváth Csaba áhítata után Bocskai Tünde
interaktiv előadása következett, ami után méhészkedtünk egy
kicsit a Borsos - portán. A fiatalok megismerkedtek a méhészkedés alapjaival, lépet fedelezhettek és mézet pergethettek,
megismerkedtek a kaptárakkal való bánással a méhek életével,
életciklusaival.
Délután és este Dr Münzlinger Attila amatőr csillagász
előadása és csillagászati bemutatója következett. Mondhatnánk azt is, hogy az est fénypontja volt. Megtekinthettük a
Szaturnuszt, a Jupitert és a teliholdat. Csillagokról, csillaghullásról, a csillagok születéséről és más a világegyetemben
Három faház tette még konfortosabbá a táborozást. Másnap történő érdekességről kaptunk hiteles és bő tájékoztatást.
Fehér Attila a Kolozsvári Egyházmegye esperese áhítatával
indult a nap, „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már Vasárnap 11 - kor volt a táborzárás, istentisztelettel, melyen
ismertelek...” címmel. Videobejátszásokkal illusztrált igema- Tóth Zoltán Csaba helyi lelkész, Fehér Attila a kolozsvári
gyarázat volt, amely végigkísérte a magzat fejlődését az anya- egyházmegye esperese és Horváth Mengyán Szofia oltszakaméhben, kezdve a fogantatástól a megszületésig. Isten gond- dáti lelkész szolgáltak, összefoglalva a tábor igei üzeneteit és
viseléséről, szeretetéről és kegyelméről, előrelátásáról és a tapasztalatokat, melyekkel mindannyian meggazdagodva
mindent megelőző szeretetéről hallottunk hitmélyítő gondo- térhettünk haza.
latokat.
Vitus Bulbuk Emese kolozsvári logopédus, pszichológus inter- Ezúton is köszönetet mondunk a zselyki egyházközségnek,
aktív előadását hallgattuk meg a figyelemről, a figyelem a vendéglátásért, a szeretetért és igyekezetért, ami nélkül
határait, korlátait, különböző formáit ismerve meg a játékokon nem valósulhatott volna meg ez a program, valamint a támokeresztül és persze tanultunk egymásra figyelni, megbízni a gatóknak, akik anyagilag járultak hozzá a tábor megvalósímásikban, vagy éppen a bizalmatlanságának áldozatává válni. tásához: Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alap,
Emberi Erőforrás Minisztériuma, Nordkirche Weltweit, a
Sályi Róbert és Panna szatmári kézműves mesterek szabadidős Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala,
programjával folytatódott a nap, ahol a korongozással, bútor- a Kolozsvári Egyházmegye Esperesi Hivatala, az RMDSZ és a
festési alapokkal, bőrdíszmű készítéssel, fonással ismerked- Communitas Alapítvány, a Zselyki Evangélikus – Lutheránus
tünk. A nap végén Horváth Csaba kiskapusi lelkész áhítatával Egyházközség.
Horváth Csaba
és filmklubbal tértünk nyugovóra. A szerdai nap Vitus Bulbuk
István kolozsvári református lelkész áhítatával indult és Vitus
Bulbuk Emese kolozsvári logopédus, pszichológus interaktív
előadásával folytatódott. A besztercei mentőszolgálat két
munkatársa „Figyelem! S.O.S!” címmel elsősegélynyújtó gyorstalpalót tartott nekünk.
Dr Muzsi Annabella a Beszterce Naszód megyei mentőszolgálat menedzsere jóvoltából hasznos életmentési techinákat
sajátíthattunk el, megismerkedhettünk a mentősök felszerelésével és kipróbálhattuk azokat, valamint a fiatalok segítségével rekonstruáltunk egy balesetet, végig járva a legfontosabb lépéseket a telefonos segélyhívástól egészen az életmentésig. A szabadidős programok során folytattuk a megkezdett
kézműves foglalkozásokat, majd Illyés Sándor Szatmár - Nagykárolyi lelkész áhítatával zártuk a napot.
Szintén Illyés Sándor áhítatával indult a következő nap,
majd filmklubbal folytatódott. Ezt követték a szabadidős
programok, vetélkedők, ügyességi játékok, számháború és
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A találkozások városa, Győr
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városrész kiépítése teret követelt. Ezért került sor a várfalak és
a bástyák lebontására.

Győr Nyugat-Dunántúl központja, Győr-Moson-Sopron megye
és a Győri járás székhelye, nem utolsó sorban Brassó testvérvárosa. Jelentős gazdasági, kulturális, egyetemi és sportközpont,
az Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városa. A
Bécs–Pozsony–Budapest innovatív tengelyen fekszik, kiváló
közlekedési adottságokkal. Magyarország műemlékekben
harmadik leggazdagabb városaként a barokk belváros rekonstrukciójának elismeréséül 1989-ben elnyerte a műemlékvédelmi
Europa Nostra-díjat.
Történelme során mindig meghatározó szerepe volt a térségben.
A római korban a provinciát védő castrum (vár) mellé polgárváros is települt. Az államalapítás idején püspökséget és ispánságot kapott. A török idôkben Bécset védô végvár volt. A XVIII.
században a katonák helyébe kalmárok és iparosok költöztek,
hogy felépítsék Magyarország egyik legszebb barokk városát.
A XX. században hazánk egyik legnagyobb iparvárosa alakult
ki, és az akkor kivívott jelentős szerepet máig is őrzi. A város a
turistának a román alapokon álló barokk bazilikától az eklektikus középületeken át a modern építészet igényes alkotásáig
kínál látnivalót.
Győrben minden kerület hordoz egy sajátos hangulatot. A
Belvárosban a kultúrák egymásra épülésének látványa nyújt
élményt. Újváros a hajdani polgár- és kézművesvilág hangulatát
sugározza, Szigetben a település szerkezetével, a központban
álló templomával egy Győrhöz kapcsolódó, hajdan önálló életet
élő falu életére következtethetünk, Nádorvárosban a századelő
úri világára, Gyárvárosban pedig e kor munkásosztályának életminőségére.
A város gazdasági fejlődésében előbb a stratégiai, majd
a XIX. századtól a közlekedés-földrajzi helyzet játszott
meghatározó szerepet. Ez
utóbbi magyarázza a város
XIX. századi dinamikus fejlődését. Ennek során a Budapestet Béccsel összekötő út a Káptalandomb tövétől a
történelmi Belváros déli vonalára tevődött át, és ezzel párhuzamosan megépült a vasút is. Az ezek mentén kialakult széles,
parkosított sugárút (Szent István út) a XX. század elejére a
város új, reprezentatív főtengelyévé vált. A történelmi Belváros
tengelyét, a Baross Gábor utat a vasút felett átvezető hídon át
déli irányban meghosszabbították; a két új városi fôtengely –
Szent István út és a Baross Gábor út – metszéspontjában pedig,
a történelmi városmag ellenpontjaként, korszerû, új városközpontot hoztak létre. Ennek meghatározó épülete a századfordulón– Bisinger József hagyatékából emelt Városháza. Az új

Győr talán legfontosabb látnivalója a Bazilika. Alapjait a
püspökség megalapításakor, 1000-1009 között rakták le, a
század végére pedig már háromhajós, emelt szentélyű templom
állt itt. A tornyok és a gótikus kápolna később, a XIII-XIV.
században épültek. A kápolnában található ma a Szent László
herma és Boldog Apor Vilmos püspök síremléke - mindkettő
szakrális kegyhely. Mivel a török hódoltság idején a harcok
mellett tűz is pusztított, nagyszabású újjáépítésre volt szükség,
amelyre a XVII-XVIII. században került sor, a templombelső
ezért visel magán barokk stílusjegyeket. Az épületegyüttes
naponta 8-12, majd 14-18 óra között látogatható.
A püspökvár és a püspöki palota alapjaiban római építések
nyomai találhatók. A toronyvár alsó felében található menekülő
folyosó a XIV. században épült, az emeletes várkápolna pedig a
XVI. században. A vár és a palota kibővítésére a XVIII. században
került sor. A vár alatti pincehelységben vértanúhalált halt Apor
Vilmos püspöknek ma kiállítás állít emléket.
Ugyancsak a Káptalandombon található az egyházmegyei
kincstár, könyvtár és kőtár. A kincstár liturgikus tárgyakat, a
muzeális könyvtár értékes régi könyveket, ősnyomtatványokat
és kéziratokat őriz, például egy Korvinát Hunyadi Mátyás könyvtárából, a kőtár pedig középkori és újkori köveket, kőmaradványokat tár a látogatók elé. A kiállítások márciustól októberig
látogathatók, hétfő kivételével naponta 10-16 óra között.
A Széchenyi téren található a Győrött 1627-ben letelepedett
Jezsuiták első temploma,
amely a XVII. századra rendházzal és iskolával bővült.
A rend feloszlatása után az
épületegyüttest a bencések
kapták meg. A templom
belseje kora barokk stílusú,
gyönyörű oltár- és mennyezet-képeket, szószéket és
orgonaszekrényt csodálhatnak meg látogatói.
Az Aradi vértanúk utcában található Karmelita templom a XVIII.
század elején épült, pár évvel később kolostor is csatlakozott
hozzá. A Bálint Mihály utcában található a Görög katolikus
(Rác) templom, amely eredetileg a török időkben épült, majd
1727-ben lett átépítve és toronnyal kiegészítve. Késő barokk,
nagy művészi értékű ikonosztázionjában korabeli közép- és
nyugat-európai stílusjegyekkel keveredik az ortodox kifejezésmód.
A néhai Esterházy Gábor palotája a Király utcában ma szépen
felújítva várja látogatóit, a Városi Művészeti Múzeum főépületeként képzőművészeti kiállításokkal. Ugyanezen múzeum
képtára a szomszédos Napólon-házban található, a kiállítások
hétfő kivételével napközben látogathatók.
A belváros történelmi korokat idéző templomai, palotái,
múzeumai, jellegzetes sarokerkélyei, a szűk közök sétára hívogatják a látogatót. A győri és a Győr környéki egyházi műemlékek
az ezeréves kereszténység emlékei. Győr mindemellett fesztiválváros, ahol a művészetek barátai, az igényes kikapcsolódásra
vágyók egész évben vonzó programokra lelhetnek. A várost a
folyóvizek mentén körbeöleli a természet. A pihenni, felüdülni
vágyókat ide csalogatja a különleges összetételű gyógyvíz,
amely kénhidrogénes összetételével nagy hasonlóságot mutat
a hévízivel. Az újonnan megnyílt Rába Quelle Fürdő lehetőséget
teremt az aktív pihenésre, gyógyulásra.
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Marika konyhája

Kedves háziasszonyok és a konyhában sűrgő-forgó férfiak!
Bartos Erika: Gyümölcskosár
Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!
Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!
Piros almát almafáról,
körtefáról körtét,
akassz meggyet füleidre,
szedj apró ribiszkét!
Falatozz a földről epret,
dús bokorról málnát,
tálba szedd a sötét szedret,
vödörbe a szilvát!
Barackfának tetejéről
integess a Napnak,
szőlőtőke ezer fürtjét
puttonyodba dobjad!
Végül itt egy görögdinnye,
hatalmas, zöld labda,
gurítsd haza, úgysem fér be
gyümölcskosaradba!

A cukkinis lapot kitekerjük, és elrendezzük rajta a sonka- és a
sajtszeleteket. Ismét feltekerjük, majd felszeletelve tálaljuk.
Ne felejtkezz el készíteni hozzá egy kis úgymond ,,muzsdéjt,,
Nekem van egy nagyon jól bevált receptem. 3-4 cikk fokhagymát
összetörök, elkavarom egy kis sóval, majd joghurtot adok
hozzá (Iaurt grecesc Pillos), ahhoz pedig, hogy üdébb legyen
nagyon apróra vágott 1-2 mentalevelet keverek bele.
Végül, ahogy ígértem, jöhet a gyümölcsből készült fínomság.
Gyümölcsös joghurthasáb
Frissítően üdítő, gyors, mutatós, habkönnyű nyári desszert,
melynek a szépségén kívül nagy előnye, hogy még a sütőt sem
kell bekapcsolni az elkészítéséhez. Ideális vendégváró vagy
ünnepi desszert, de én akár minden nap meg tudnám enni. Ha
cukor helyett édesítővel készítjük, akkor lelkiismeret furdalás
nélkül vághatjuk egyik szeletet a másik után. A gyümölcsöket
bátran variálhatjuk
benne,
meggyel,
szőlővel, ribizlivel is
finom.
Hozzávalók:
1 db 33x5 cm-es őzgerincformához

Ezzel a szép nyári verssel szeretnék minden kedves
olvasómat köszönteni.
- 5 dl natúr joghurt
(Iaurt grecesc Pillos)
Ahogy a versben is olvastuk, ilyenkor nyáron a természet - 2,5 dl habtejszín
megajándékoz minket minden finomsággal. Gyümölcs, zöldség - 25 gr (1 tasak)
bőségesen megtalálható a kertekben, a piacokon. Ezt ki is kell zselatinpor
használjuk és ebből kifolyolag két olyan kiprobált receptet - 6 ek porcukor - vagy
fogok megosztani veletek, amikben a zöldség, illetve gyümölcs ízlés szerint
a sztár.
- 2 cs vaníliás cukor
- kb 300 gr friss
Cukkinis rolád
bogyós gyümölcs vegyesen ( áfonya, málna, szeder, nektarin)
Hozzávalók:
500 gr cukkini
2 db tojás
A joghurtot, cukrokat és zselatinport egy edénybe öntjük,
2 ek liszt
összekeverjük, kis lángon felmelegítjük, de nem forraljuk!
csombort,lestyán,
Felverjük a tejszínt, majd hozzáadjuk a kézmelegre hűlt
petrezselyem
levél
joghurtos keverékhez, végül simára keverjük vele.
(persze ezeket meg
kell vágni)
Egy őzgerincformát (ha nincs, kalács formát) bevizezzük,
só
folpackkal kibéleljük, bele rétegeljük a gyümölcsöket (a
bors
barackot nagyobb darabokra vágva, a bogyós gyümölcsöket
150 gr szeletelt sonka
egyben hagyva) és a tejszínes-joghurtos masszát.
100 gr szeletelt sajt
(cascaval)
Legalább 3-4 óra hosszára - de még jobb, ha egy éjszakára hűtőbe tesszük.
A cukkinit megmossuk és durvára reszeljük. Fél óra után
alaposan kinyomkodjuk belőle a nedvességet, majd összekeHa a joghurthasáb megszilárdult, a tálaló edényre borítjuk
verjük a felvert tojásokkal, a liszttel és az összevagdalt zöld- egy hirtelen mozdulattal megfordítva, majd a folpackot
séglevelekkel. Ezután, ha szükséges megsózzuk és megbor- óvatosan lehúzzuk, végül pedig friss gyümölcsökkel, citromfűsozzuk.
levélkékkel díszítjük.
A cukkinis masszát egy sütőpapírral kibélelt tepsibe simítjuk Kívánok a sütéshez jó munkát, majd pedig jó étvágyat!
úgy, hogy egy kb. 20 × 25 cm-es lapot kapjunk. 180 fokon 15
perc alatt készre sütjük. Ezután még melegen feltekerjük a
Szeretettel: Tóth Mária
sütőpapír segítségével, és hagyjuk langyosra hűlni.
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Babacsomag
Idén tavaszzal hivatalosan
megalapították Medgyesen a
budapesti székhelyű
Rákóczi Szövetség
Szeben
megyei
ifjúsági szervezetét.
Az együttműködés
célja, hogy nagyrészt,
de nem kizárólagosan a helyi magyar
fiatalság
számára
új
programokra
és
támogatásokra
nyíljon lehetőség.
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Hamarosan becsengetnek és kezdődik az új tanév a Báthory
István Általános Iskolában! Idén szeptember 9-én 9 órától veszi
kezdetét az ünnepélyes megnyitó az intézmény hátsó udvarán.
Bár a nemrég még nyolcadikos tanulóktól fájdalmas búcsút
vettünk, hamarosan egy tucatnyi új 0. osztályos gyermekkel
gazdagodik megyénk egyetlen magyar nyelvű oktatási intézménye. Nagy nap lesz ez az ő, és szülőik számára egyaránt.
Bízunk benne, hogy mind az új környezet megszokása, mind a
„nagyokhoz” való beilleszkedés könnyen és gyorsan fog megvalósulni.
Szerkesztőségünk ezúton kíván az iskola minden régi és új
diákjának hasznos, érdekességekkel teli és közösen eltöltött
sikerekben és örömökben gazdag tanévet.
Töttösi Gergő

A helyi szervezet egyhangú döntéssel elnökasszonyául Pocan
Ildikót választott, míg a tiszteletbeli elnöki posztot Szederjesi
György tölti be.
A társulás a nyári egyeztetések eredményeképpen hamarosan
a gyakorlatban is tapasztalható lesz. Egy több lépcsős program
első elemeként a megye magyar újszülöttei egy babacsomagban részesülnek. Ehhez ezúton kérjük, hogy a 2019-ben
születetett, vagy az elkövetkezendő hónapokban világra jövő
gyermekek nevében a szülők vegyék fel szerkesztőségünkkel a
kapcsolatot.
A későbbiekre vonatkozóan további hasonló támogatások
bevezetése várható, csakúgy, mint több különböző képzés,
verseny és tanulmányút lehetősége, illetve reményeink szerint
évente több nagyobb, az ifjúságot célzó programhoz is tevékenyen részt fog vállalni a szövetség.
Töttösi Gergő

Támogatók - Partnerek
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