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A járványhelyzet miatt elmaradt 
a közös megemlékezés, az 
egyházak képviselőivel közösen 
megegyezve az megemléke-
zésekre 2021. március 14-én, 
vasárnap a medgyesi történelmi 
egyházaknál külön került sor. 
Az istentiszteletek, szent-
misék keretében szavalatok, 
forradalmi dalok hangzottak 
el, ezúton is köszönjük a lelké-
szeknek a nyitottságot, a fellé-
pőknek a felvállalt munkát és 
nem utolsó sorban a jelenle-
vőknek, akikkel együtt ünnepel-
hettünk.
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc kitöréséről megemlékező közösségekben jelen voltak a helyi és megyei RMDSZ 
képviselői. A továbbiakban az ünnepi beszédekből idézünk egy-egy részletet:

folytatás a 3. oldalon

Az erdélyi Szeben megyében lévő Somogyom 
850 lelkes település, magyar lakosainak 
száma kevéssel 200 fölötti. A 14. században 
már állt a temploma.
A templom a 19. században nagyon rossz 
állapotban volt, életveszélyesnek nyilvání-
tották, 1859-ben az alapjaitól kezdve állí-
tották helyre. Az iratok szerint külső és belső 
falképeit ekkor lemeszelték.
A somogyomi evangélikus templom falké-
peiről az első adatot Michael Schlichting 
19. század első feléből származó rajza 
szolgáltatja. A rajz a somogyomi templom 
déli homlokzatát ábrázolja. A diadalív és a 
szentély déli ablaka között jól kivehető a 

Szent Kristóf egész alakja, vállán a gyermek Jézussal. Minden bizonnyal ekkor még ez a falkép 
értelmezhető állapotban volt.
1870-ben ismételten említik a bemeszelt falképeket. 2002-ben a falképek nagy felületeken váltak 
láthatóvá a hámló mészrétegek alól. Több helyen volt látható bizonyos színek sötétes árnyalatú 
átvérzése.
Egy 2003-ban végzett felújítás során az északi hajófal közép részén két egymás alatti jelenetet 
tártak fel. A két jelenet Szent Katalin életéből ábrázol jeleneteket: Szent Katalin Maxentius császár 
előtt, és Szent Katalin vértanúsága.

folytatás a 4. oldalon

Március 15-e Medgyesen

Különleges Szent László-Legendát 
Restauráltak A Szeben Megyei 

Somogyomon
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Ülésezett Szeben megye RMDSZ 
Választmánya

 Március 11-én sor került a Szeben megyei RMDSZ 
Választmányának ülésére, melyet a medgyesi Millennium-Ház 
nagytermében szerveztek meg. Az ülésen jelen volt, Orosz 
Csaba – RMDSZ megyei elnök, Benedek Zakariás – parlamenti 
képviselő, Fazekas Attila – megyei ügyvezető elnök, a megye 
önkormányzati képviselői és a helyi szervezetek elnökei.

 Orosz Csaba Szeben megyei RMDSZ elnök vitára bocsá-
totta a közelgő március 15-i események megszervezésének 
helyzetét. Kitért arra, hogy a jelenlegi egészségügyi állapot 
miatt azt javasolja, hogy idén ne kerüljön sor olyan nagyobb 
méretű találkozásokra, amelyek a jelenlevőket kiteszik a 
megfertőzés veszélyének. A javaslata az volt, hogy minden 
eseményt március 14-én, vasárnap az istentiszteletek, szent-
misék keretében, rövid megemlékezések segítségével ünne-
peljék meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot.

 Benedek Zakarias képviselő beszámolt parlamenti 
munkájáról, a még folyamatban lévő koalíciós egyezteté-
sekről, különböző minisztériumok munkájáról és programjairól 
és az ország idei költségvetéséről. Ugyanakkor kitért a soron 
következő RMDSZ Kongresszusának és Szövetségi Képviselő 
Tanácsának megszervezéséről, valamint a Szeben megyei 
Ezüstfenyő díjazott nevesítéséről.

 A képviselő beszámolt a Szövetség törvénytervezete-
iről is, különösen kitérve a speciális nyugdíjak eltörlését célzó 
törvényjavaslatra is. Elmondta, hogy „a Szövetség kidolgozott 
egy olyan tervezetet, amely lehetővé teszi minden speciális 
nyugdíj eltörlését, ahogy az rendjén való is, mert a jelenleg 
megszavazott törvény csak a parlamenti képviselők és szená-
torok speciális nyugdíjait törölné, amely a speciális nyugdíjak 
alig 3%-át teszik ki”.

Zöldebbek lesznek a péntekek 
Romániában

A környezettudatosabb közlekedést szorgalmazza a Zöld 
Péntek program, amelyet a Környezetvédelmi, Vízügyi és 
Erdészeti Minisztérium indított pénteken, március 12-én.

Jó példával elöljárva, Tánczos Barna ma metróval és gyalog 
ment be a munkahelyére. A környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter a sajtó képviselőinek a kezdeményezés 
lényegéről és fontosságáról nyilatkozott: „A Zöld Péntek a 
Környezetvédelmi Minisztériumnak egy olyan kezdeménye-
zése, amellyel mindenkit arra ösztönzünk, hogy pénteken 
alternatív közlekedési eszközöket válasszon. Mondjon nemet 
a saját autójának, és válasszon olyan közlekedési eszkö-
zöket, amelyekkel egyáltalán nem vagy kevésbé szennyezi a 
környezetet. Ezek közé tartozik a tömegközlekedés, a bicikli, 
a gyaloglás, a roller vagy akár az elektromos autó. Ezekkel a 
kezdeményezésekkel az a célunk, hogy tisztább legyen a levegő 
a nagyvárosainkban, hogy azok az elmarasztalások, amelyek 
az Európai Uniótól érkeznek, lezárhatók legyenek, és ne érje 
ilyen kritika a közeljövőben Romániát. A mentalitást is szeret-
nénk megváltoztatni, valóban, egy picit le kell mondanunk a 
kényelemről, tovább tarthat az út a munkahelyre, de ezzel 
elérhetjük azt, hogy tisztább környezetünk, tisztább levegőnk 
legyen” – emelte ki a kampány lényegét a miniszter.

A Zöld Péntek programhoz számos 
közjogi méltóság, közintézmény, 
közalkalmazott, civil szervezet, 
magánvállalat és magánember 
csatlakozott, ez is a kezde-
ményezés szükségszerűségét 
támasztja alá.

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

„Március 15-ét ünne-
peljük. Nevezhet-
jük-e ünnepnek azt az 
eseménysorozatot, 
amely vége nem 
nekünk kedvezett? 
Igen. Igen, mert 
történelmi fontos-
sága volt annak 
a 48-as március 
15-nek. Emlékeztet 

bennünket arra, hogy első körben hinni, majd cselekedni kell!
Március 15-ét ünnepeljük. Ma visszafogottabban, mint korábban, 
közös rendezvények nélkül.
A közös ünneplés nem 
először marad el. A 
történelem hozott 
már jó néhány csöndes 
ünnepet. Március 15-e 
első évfordulója sem 
lehetett örömteli, 
felhőtlen esemény. 
1849-ben az országban 
szabadságharc zajlott 
az egy évvel korábbi 
vívmányok megőrzé-
séért. Később is volt még jó néhány év, gyarló évtized, amikor 
nem lehetett ünnepelni.
„…szívből hü csak szabad ember lehet” – szól hozzánk Kossuth 
Lajos 1848 márciusából.” 

Balázs Botond – Medgyesi RMDSZ elnök, 
2021. március 14, Medgyes, római katolikus Szent István 

templom.

„Sajnos idén már 
másodjára, a szabadság 
ünnepén korlátozva 
vagyunk szabadsá-
gunkban. Munkahelyünk 
kerül veszélybe, tele 
vagyunk aggodalommal 
és mégis: emberemlé-
kezet óta nem látott 
összefogást és szolidari-

tást tapasztalhatunk.
Szóljon hát az idei március 15. 
azokról, akik az elmúlt esztendőben 
félelmet nem ismerve siettek egymás 
megsegítésére.
Mi Szeben megyei, Medgyesi 
magyarok, itt a szórvány legmélyén 
talán a legjobban tudjuk azt, hogy 
mit jelent magyarként megmaradni, és napi szinten harcolni 
mindazért, ami oly annyira fontos számunkra.”

Fazekas Attila – Szeben megyei RMDSZ ügyvezető elnök, 
2021. március 14, Medgyes, unitárius templom.

„Mi, szórványban élő magyarok, évről évre összegyűlünk 
ünnepelni, emlékezni március 15-én , bátorságot, erőt meríteni 
mindennapi küzdelmeinkhez.

A szabadság eszméjét 
ünnepeljük, mert a 
szabadság út egy 
olyan cél felé, amelyet 
csak akkor érünk 
el, ha mindennap 
megküzdünk érte – és 
minden nap azzal a 
tudattal tesszük ezt, 
hogy másnap újra kell 
kezdeni.
Célunk a lét. A lét a tét, megmaradni jelenben és jövőben!

A szórványban levő magyarság fennmaradására”

Orosz Csaba – Szeben megyei RMDSZ elnök, 
2021. március 14Medgyes, református templom.

CSATÁBAN 
 

A földön is harag, 
Az égen is harag! 

Kifolyt piros vér és 
Piros napsugarak! 
A lemenő nap oly 

Vad bíborban ragyog! 
Előre, katonák, 

Előre, magyarok! 
 

Komoly felhők közül 
Bámul reánk a nap, 
Rettentő szuronyok 

Füstben csillámlanak, 
A sűrü lomha füst 

Sötéten gomolyog, 
Előre, katonák, 

Előre, magyarok! 
 

Ropog, hosszan ropog 
Csatárok fegyvere, 

Ágyúk bömbölnek, hogy 
Reng a világ bele; 

Te ég, te föld, talán 
Most összeomlotok! 

Előre, katonák, 
Előre, magyarok! 

 

Szilaj lelkesedés 
Foly bennem, mint tüzár, 

A vérszag és a füst 
Megrészegíte már, 

Előre rontok én, 
Ha élek, ha halok! 
Utánam, katonák, 

Utánam, magyarok! 
 

Medgyes, 1849. március 2 - 3.
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folytatás az első oldalről

A további falkuta-
tások, feltárások 
során a következő 
falképfelületeket 
sikerült beazonosí-
tani:

– Az északi hajófal 
legalsó regiszte-
rében Szent Péter 
vértanúsága, illetve 
az Utolsó ítélet 
jelenete látható.

– A legutóbbi 
kutatás során 
az északi hajófal 
legfelső regiszte-
rében egy eddig 
ismeretlen Szent 
L á s z l ó - l e g e n d á t 
sikerült beazono-
sítani. A legenda 
becsült összfelülete 

4o négyzetméter.

– A szentély déli falán egy rendkívül ritka ikonográfiai ábrá-
zolást, egy ún. „élő kereszt” jelenetet sikerült beazonosítani. 

Ezen ikonográfiai ábrázolás egyetlen megfelelője a középkori 
Magyar királyság területén a felvidéki Pónyik római katolikus 
templomában található.

A külső falfelületeken egy nagyon lepusztult állapotú mész-
homok alapú vakolatfelület látható. Ez a vakolatfelület felte-
hetően részben még középkori, részben az 1854-59-es javí-
táskor lett felhordva, ez volt ugyanis az utolsó nagyobb szabású 
javítás, amikor vakolásról is szó esik.

A nyugati kapuzat bélletének réz-zöld és vörös színű színezése 
az esőtől védettebb csúcsívben maradt fenn. A csúcsív fölött, 
a vakolat felületén zöld színnel festett növényi ornamentika 
látható.

A déli szentélyfal közép részén, az ablaktól nyugatra egy 
téglalap alakú vakolt felületen Szent Kristóf és a gyermek 
Jézus töredékes alakja látható.

A szentély keleti oldalán, az ablak alsó szélétől lefelé egy 
téglalap alakú falképes vakolat látható. A képmezőben három 
glóriás fej látható, az alakok elrendezéséből, mozdulataiból 
feltételezhető, hogy egy Pieta-ábrázolás.

2019-ben és 2020-ban történt a restaurálás a magyar kormány 
által létrehozott Rómer Flóris-terv keretéből, a Teleki László 
Alapítvány lebonyolításában. Kiss Lóránd és munkatársai 
feltárták és konzerválták a hajó északi falán a legfelső regisz-
tert. A felső regiszter teljes felületét a Szent László legenda 
falkép ciklus tölti ki. A felső regiszter teljes beavatkozási 
felülete 4o négyzetméter volt. A teljes felületből mintegy 
38 négyzetméter felületet borít középkori falkép. A feltárt 
falképek stilisztikailag a Szent Katalin legenda falképeihez 
kapcsolódnak, mindkettő készítője az almakeréki falképek 
egyik mestereként azonosítható be.

A somogyomi Szent László-legenda kitűnik rendkívüli részlet 
gazdagságával (építészeti elemek, fegyverzetek, páncélok 
stb.), illetve néhány olyan részlettel melyekkel az eddig ismert 
legenda ábrázolásoknál nem találkozunk (pl. a Szent László 
bárdját hordozó apród).

www.telekialapitvany.hu



5Nagy-Küküllő

A 2021/2022-ES TANÉVBEN A 
KÜLHONI MAGYAR TANÍTÁSI 

NYELVŰ ÁLTALÁNOS/ALAPIS-
KOLÁK ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA 

BEIRATKOZÓ DIÁKOK SZÁMÁRA

1. A pályázat tárgya és célja

A Rákóczi Szövetség első ízben 
2004 novemberében hirdette 
meg Magyar Iskolaválasztási Prog-

ramját a Felvidéken azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a 
magyar iskolaválasztás fontosságára. A Program 2010 óta foko-
zatosan bővül: ma már Felvidék magyarlakta vidékei mellett 
érinti Kárpátalja, Vajdaság és Horvátország magyarlakta terüle-
teit, a partiumi és erdélyi Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, 
Hunyad, Krassó-Szörény, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szeben, 
Temes megyéket, valamint Dés, Szászrégen, Torda városokat 
és régiójukat, továbbá Csángóföldet.

A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a Magyarország 
Alaptörvényében rögzített követelményhez kapcsolódik, mely 
szerint az anyaország felelősséget visel a határon túli magyarok 
sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat 
a szülőföldjükön.

 

2. A támogatás formája

A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja kere-
tében 10 000.- Ft egyszeri ösztöndíjat adományoz mindazon 
határon túli családoknak (pályázók köre: a mellékletben megje-
lölt településeken működő iskolák szerint), akik gyermekeiket 
a magyar iskola első, Romániában nulladik (előkészítő) osztá-
lyába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás 
keretében teszi közzé minden évben az iskolai beiratkozásokat 
megelőzően, határon túli partnerszervezetei, illetve a határon 
túli magyar óvodák és iskolák közreműködésével. Az ösztön-
díjra igényt tartó családok ezirányú kérelmüket egy erre a célra 
készített ösztöndíj igénylőlap kitöltésével és pályázatuk online 
beküldésével tehetik meg az iskolai beiratkozás alkalmával.

 

3. A támogatásra jogosultak köre

Minden olyan határon túli magyar szülő, aki gyermekét a 
mellékletben szereplő települések bármelyikén magyar tanítási 
nyelvű általános iskola első évfolyamába íratja (a 0. évfolyamba 
járókat [kivéve Romániában] és az évismétlőket nem érinti), 
jogosult a Rákóczi Szövetséghez benyújtott pályázat alapján a 
magyar összefogást jelképező ösztöndíjra.

 

4. Pályázási határidő

A támogatás ösztönző szerepét kiemelve a pályázatok a teljes 
beiratkozási időszak alatt, (a szeptemberi iskolakezdésig) 
benyújthatók a Rákóczi Szövetség részére.

 

5. A pályázatok beadásának módja

Az igénylőlapokat (a pályázati felhívás mellékletét képezi) 
az iskolákban, a beiratkozáskor töltheik ki az igénylő szülők, 
valamint ez alapján a pályázati összeg kifizetéséhez szükséges 
adatok megadásával, a Rákóczi Szövetség online adatbázisába 
az iskolák saját felhasználói fiókján keresztül nyújtják be a 
pályázatot.

Az igénylőlap letöltése word vagy pdf formátumban. 

6. A támogatások átadása

A Rákóczi Szövetség képviselői a 10 000.- Ft összegű ösztön-
díjat minden arra jogosult iskolakezdő szülei részére helyi 
iskolai ünnepségek keretében támogatási szerződés megköté-
sével személyesen adják át 2021 őszén. Az ünnepségek előké-
szítésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak a Rákóczi 
Szövetség partnerszervezetei, valamint az iskolák képviselői.

 

7. Egyéb

A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztás szempontjából veszé-
lyeztetettnek tekinthető települések, térségek esetében az 
általános pályázati feltételektől eltérően speciális pályázati 
feltételeket alkalmazhat.

A Rákóczi Szövetség az 
adventi időszakban a 
magyarul beszélő nagycso-
portos óvodások családja-
inak ígéretet tesz arra, hogy 
amennyiben szüleik magyar 
iskolát választanak számukra, 
tavasszal egy jó minőségű 
iskolatáskával ajándékozza 
meg őket. Az iskolatáskák 
célba juttatását a Szövetség 
helyi partnerei végzik és az 
iskolakezdő gyerekek beirat-

kozást követően, legkésőbb tanévkezdetkor átvehetik ezeket 
minden olyan intézményben, amelyre kiterjed a Rákóczi 
Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja. 

2020-ban Felvidéken, 
Kárpátalján, Erdélyben 
és Partiumban, a Vajda-
ságban, valamint Horvátor-
szág magyarlakta települé-
sein mintegy 9000 kisdiák 
kezdhette meg első iskolai 
tanévét a Rákóczi Szövetség 
által biztosított kiváló 
minőségű, esztétikus iskola-
táskával.

A fiús és lányos iskolatáskák nem csupán tetszetősek, hanem 
ergonomikus kialakításuknak köszönhetően óvják a gerincet is, 
a többféle modell közül minden gyermek megtalálja a kedvére 
valót.

www.rakocziszovetseg.hu

Pályázati felhívás

ISKOLATÁSKA A 
MAGYAR ISKOLÁBA 

IRATKOZÓKNAK
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„A mese örök, mindegy, hogy mi a technikai körítés. Mindegy, 
hogy a gyerek számítógépezik, mert a kíváncsiság, ami gyerekké 
teszi, az megmarad.”

Csukás István

A király varázsállatai

Györke Emma, 
V.osztály

 Egyszer volt, hol nem volt az óperenciás tengeren is túl, 
de még az Üveghegyen is túl volt egy király. Ennek  a királynak 
sok sok királyságban híre ment, mert volt neki hét varázsál-
lata. Öt macskája és két kutyája. De öreg  korára már nem 
tudott rájuk vigyázni. Kihírdette, hogy aki ügyesen gondozza 
őket, megérős összeget kapnak. Jöttek mindenhonnan. úrak, 
lányok, legények, de senkit se fogadtak el a varázsállatok. A 
hír egy szegény vándorlegényhez is elért.  Csodák csodájára a 
varázsállatok őt menten elfogadták. A király meg is fogadta, 
hogy amíg elhuny, ha rendesen vigyáz az állataira, megkapja a 
megígért összeget. Telt - múlt az idő, az állatok megszerették 
a legényt. 

 Egy nap a király emberei szomorú hírt közöltek a néppel. 
Mégpedig azt, hogy a király leányát a tizenkétfejű sárkány, 
másnéven Ede, a Minecraft úra elrabolta a királyleányt és 
Urának, Árnyék Királynak adta. Aki épségben visszahozza a 
királylányt, megkapja fél királyságát, meg a lánya kezét is. 
Senki nem mert vállalkozni erre a veszélyes feladatra. Egy nap 
mikor a legény elmegy az állatokhoz, Hami a legnagyobb cica, 
odabújik a legény lábához és dorombolva ezt mondja:

 - Legény mi el kell menjünk megmenteni a királylányt. Jelentsd 
ezt a királynak és mondd meg neki, hogy, csak úgy szabadítsuk 
ki a lányát, ha továbbra is te vigyázol ránk. - ezzel Hami hátat 
fordított a legénynek és a gyülekező állatokhoz ment.
 - Nos, elkészült a varázsfonal a macskaszőrből – mondta Ragacs, 
a cicák anyja. 
 - Csak fordítunk rajta hármat és nagy erőnk lesz öt percig.
 - Nagyon jó – felelte Áki, a bölcs fővarázsállat, az idősebb kutya.
 - Én elkészültem a síppal. Ha belefújunk egyet, mentén  oda tele-
portálódunk, ahova szeretnénk.
 - Én kinövesztettem az Aranyrasztát.- mondta Pamacs, a kis puli.
 - Aki  ezt betűzi a bundájába olyan erős és nagy lesz, mint egy 
tizenkétfejű sárkány.

 Ezennel a varázsállatok elindultak Árnyék király birodal-
mába. Mentek, mentek, mendegéltek míg egy táblához nem 
értek. A táblán ez állt: ÁRNYÉK KIRÁLY BIRODALMA. A cicák 
kicsit megtorpantak, de tovább folytatták útjukat. Nemsokáig 
mentek, s máris a hétfejű sárkány, Emma barlangján kellett 
átkelniük. Emma bömbölve előbújt:

 - Ki merészelte ide tenni a lábát?!?!
 A király varázsállatai nekitámadtak a mérges hétfejű 
sárkánynak. Küzdöttek, küzdöttek, de hiába.  Sehogy sem 
sikerült legyőzniük a mérges csapkodó szörnyeteget. Erőt 
véve magukon megvakították Emma három fejét. Elbújtak és  
egy rövid tanácskozás után  így döntöttek: pördítenek hármat 
az összefont macskaszőrön. Így  is tettek.  Öt perc alatt úgy 
kiterítették a tüzet okádó bestiát, mint a villám. Nagy nehezen 
sikerült levágni három fejét, s így  márcsak egy ép feje maradt. 
 Az öt perc leteltével, újra elbújtak és tanácskoztak.  Erre 
jutottak: mivel Emma most mérgesebb, mint valaha nehezen 
vágjuk le egyetlen ép, legerősebb fejét. Sajnos fel kell hasz-
náljuk Pamacs Aranyrasztáját, de csak Bátor a legvirgoncabb 
cica kap belőle, hogy későbbre is jusson.

 Bátor feltöltötte magát az Aranyrasztával és nagy 
nehezen végzett a hétfejű sárkánnyal. A varázsállatok átmentek 
a bestia barlangján és egy útkereszteződéshez értek.  A 
macskák jobbra, a kutyák balra mentek és megegyeztek, hogy 
ugyanitt újra találkoznak hét óra múlva.
 Mentek mendegéltek a kutyák míg a kilencfejű sárkány, 
Takarító Tánia barlangjához  nem értek. Küzdöttek ellene 
harciasan, de semmire nem mentek vele. A kilencfejű sárkány 
takarítóeszközökkel csapkodott.  Áki és Pamacs kicsit megsé-
rültek. Pamacs feltöltötte magát az Aranyrasztával.
 Áki megtisztisztította mélyebb sebeit, miközben a bátor 
puli leharapta Takarító Tánia négy fejét és egyet megvakított.
 A sárkány miután az Aranyraszta varázsa már nem hatott, 
lehajította magáról Pamacsot, de szerencsére vízbe esett, Áki 
mellé.
 - Úgye nem esett semmi bajod?- kérdezte aggódva Áki.
 - Jól vagyok. – felelte Pamacs. 
 - De rám már nem fog hatni az Aranyraszta. Te kell végezz 
Tániával.
 Áki is szőrébe tette az Aranyrasztát. Felszökött Tánia 
középső, megvakított fejére. Könnyedén leharapott két fejet.  
Egy viszont megmaradt. Pamacsot és Ákit a kilencfejű sárkány 
elfogta és barlangjába hurcolta és odarakta őket takarítani. Áki 
és Pamacs elkezdtek takarítani. Egyszercsak hangos hangokat 
hallottak a sárkány szobájából. Odasiettek.  Egy lovag – nindzsa  
akkor épp levágta éles karjával Takarító Tánia utolsó fejét. A két 
fogoly, furcsán néztek rá. 

 - Öcsi vagyok, a király a legjobb lovag-nindzsája – mutatkozott 
be udvariasan a lovag. Eljöttem, ahogy megbeszéltük. 
 - Eddig minden jól halad.- örvendezett Áki.
 - Pont jókor jöttél!
 - Igen. Sikerült a varázsod Áki. A karkötő rezegni kezdett amikor 
elhasználtátok a két erősítő varázstárgyat. Mentén idetelepor-
tálódtam.
 - Ennek igazán örülők, Öcsi - felelte Áki.
Együtt mentek tovább. Megint egy útkereszteződéshez értek.
 - Én és Öcsi balra megyünk, Pamacs te meg folytasd az utad 
előre. Ha nagy bajba kerülsz, fújd el a sípomon a Süss fel nap 
első szakaszát. Pamacs bolintott és továbbment. Meglátta 
a tizenkétfejű sárkány otthonát. Nem játszotta el a Süss fel 
nap-ot, mert azt gondolta egyedül is menni fog. Bement Ede, a 
Minecraft Ura házába. 
 Abban az irtózatosan nagy házban csak egy asztal volt, 

Diáksarok - MESEÍRÓ VERSENY 
V. OSZTÁLY



7Nagy-Küküllő
ahol a tízenkétfejű sárkány minecraftozott.
Amikor a bestia meglátta őket, ezt mondta: 

 - Te most kiviszed velem a Minecraftot. Idd meg ezt a bájitalt és a 
játék egyik legprofibb játékosa leszel.
Csetintett egyet és a terem másik végébe egy asztalt varázsolt. 
Az asztalra számítógépet, amin a Minecraft játék volt, mellette 
egy bájital. Pamacs a sárkány parancsára ivott egy kortyot 
belőle. Emberré változott. Öt órán át játszott, amíg sikerült 
kivinnie az egész játékot. Pamacs szerencséjére, a tízenkétfejű 
sárkány nagyon jó kedvébe volt.
 - Most iszol még egy kortyot a bájitalból. Aztán elvezetlek a 
királylányhoz, de csak azért mert nagyon jót szórakoztam veled. 
– mondta Ede.  Így is lett .

  Pamacs megint kutyaként ment a tizenkétfejű sárkánnyal 
egy kis börtöncella felé. Amikor odaértek, a sárkány kinyitotta 
az ajtót és csetintett egyett. A királylány jött elő.  Pamaccshoz 
sietett és sírva átölelte megmentőjét. Pamacs is nagyon örült, 
mert visszontláthatta legjobb barátnőjét. Pamacs belefújt a 
sípba és a megbeszélt helyre, az első  útkereszteződéshez tele-
portálta magát és a királylányt. A többiek már ott vártak. Nagyon 
örültek amikor Pamacs megjelent a királylánnyal. A királylány 
is örült, hogy valaki megmentette és viszont láthatta barátait. 
A kis puli belefújt a sípba és mindannyian a király udvarába 
találták magukat. A király úgy megörölt leánya láttán, hogy 
majdnem összeroskadt. Azóta a két legjobb barátnő, Pamacs 
és a királylány uralkodnak a király helyett és a lehető legjobb 
királyság az egész világon, állatoknak és embereknek egyaránt.
 Talán  még ma is uralkodnak, ha meg nem haltak.

A varázsőz

Orosz Balázs
 V. osztály

           Hol volt, hol nem volt, az Üveghegyeken is túl, ahol a kis 
kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király.

Annak a királynak volt egy gyönyörű lánya, aki minden  nap 
kiment a kertbe a virágok közé. 

Hát egy nap amikor a királylány kiment, az ördög elvitte.  Kihír-
dette a király, hogy aki visszahozza a lányát, azé lesz a fele 
királysága és a lánya keze. Mindenhonnan mentek királyfik, 
hogy keressék, de nem jártak sikerrel. 

          Egy nap egy szegény legény kiment az erdőbe, s ott talált 
egy szép madarat. Éppen elkapta volna, amikor az megszólalt.

 - Ne bánts! Cserébe elmondom, hol találod meg a királylányt.
 A legény jószívű volt, így nem bántotta. A madár pedig 
folytatta:

 - Az ördög vitte el a pokolba. Oda úgy juthatsz el, ha az Üveghegy 
lábánál hetet kopogtatsz, akkor kinyílik a pokol kapuja. Most 
menj utadra!
 A legény el is indult. Ment mendegélt, s egyszer csak 
meglátott egy varázsőzt. Azt mondta neki: 

 - Segíts nekem, mert üldöz egy vadász! A legény segített neki, 
elbújtatta a levelek közé.
 - Jó tett helyébe jót várj! - mondta az őz és egy furulyát adott a 
legénynek.
 - Ha háromszor belefújsz, segítséget fogsz kapni.
 
 Három nap múlva megérkezett az Üveghegyhez ahol 
hetet kopogtatott.
 Megnyílt a pokol kapuja. A legény lecsúszott egy létrán. 
Meglátta az ördögött. Nagyon erősnek tünt. Ekkor elővette a 
furulyát háromszor, belefújt és előtte termett az őz.
 Hozott egy kardot és egy pajzsot. A legény levágta az 
ördög fejét.
 Ekkor előjött a királylány. Örvendtek mindketten. Hét 
napon át barangoltak. Amikor hazaértek, nagy lakodalmat 
csaptak és megkoronázták a legényt. 

 Ennyi volt, mese volt, talán igaz sem volt. 

Támogatók - Partnerek
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Mit kell tudni az oltáskampány harmadik 
szakaszáról

 Valeriu Gheorghiță, a romániai oltáskampány koordi-
nátora arról beszélt a Digi24 hírtelevízióban, hogyan zajlik a 
vakcinakampány harmadik szakasza. A katonaorvos elmondta: 
lesznek várólisták, lesznek olyan személyek, akik prioritást 
élveznek, ugyanakkor a végleges programálás előtt a felirat-
kozott személyek előzőleg kaphatnak egy becslést arról, 
hogy mikorra lesz szabad időpont. Valeriu Gheorghiță hozzá-
tette, hogy a 16-18 év közöttiek is kérhetik az oltást, de csak 
bizonyos központokban.
 Március 15-től bárki programálhat oltásra. Megnyílnak 
a várólisták. Hogyan működnek ezek? Minden oltóközpontban 
van egy bizonyos számú szabad hely. Amikor betelnek ezek 
a helyek, automatikusan aktiválódnak a várólisták, az érde-
keltek pedig kronológiai sorrendben programálhatnak.
 Minden személy láthatja, hányan vannak előtte. A 
platform egy üzenetet generál majd, amelyikből megtud-
hatja, hogy a kívánt oltóközpontban mikor szabadulnak fel 
helyek. A várólistára feliratkozott személyek közül elsőként 

a veszélyeztetett személyeket értesítik, a 65 év fölöttieket, a 
krónikus betegeket, a sérült személyeket, azaz az illető oltó-
központ szabad helyeinek a 75 százalékát ők tölthetik be. A 
fennmaradó 25 százalékra azok jogosultak, akik kulcsfontos-
ságú ágazatokban dolgoznak. Amennyiben maradnak még 
betöltetlen helyek, időrendi sorrendben értesítik a harmadik 
szakaszhoz tartozó felnőtt lakosságot. Ezenkívül a 16-18 év 
közöttiek is kérhetnek időpontot, de csak azoknál az oltóköz-
pontoknál, ahol van Pfizer vakcina, ugyanis csak ezzel olthatják 
be ezt a korosztályt.
 A telefonos programálás is hasonlóan működik. A call-
center dolgozója ugyanúgy felírja a várólistára az érdekelt 
személyt, ha nincs szabad hely az oltóközpontban, elmondja 
neki, hogy vélhetően mikor szabadulhat fel hely. Ha az illető 
kap egy üzenetet, hogy felszabadultak helyek, felhívják, hogy 
visszaigazolja, hogy valóban kéri-e az oltást, majd beprogra-
málják.

Forrás: digi24.ro


