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 A kisgyermekek nagy 
örömére  idén ismét elláto-
gatott a Mikulás a medgyesi 
óvodák magyar csoportjaiba.
 A hagyományos Miku-
lás-járás a Medgyesi MADISZ 
jóvoltából került megrende-
zésre, melyet nagy örömmel 
fogadtak a gyerekek. A kisem-
berek élőben találkozhattak a 
Mikulással, akinek a zsákjából 
különféle édességek kerültek 
elő. A gyermekek versekkel, 
dalokkal és mondokákkal 
készültek a Mikulás-várásra. Ez 
évben első alkalommal szer-

veztük meg a Mikulásváró estet a Millennium 
Házban, amelyen kicsik és nagyok egyaránt 
részt vettek. Az est karácsonyfadíszek festé-
sével kezdődött, továbbá  a Mikulásnak szóló,  
köszönő leveleket készíthettek a gyerekek. A 
sok gyönyörű kézimunkázás után betoppant a 
Mikulás is, aki kicsik kívánságainak eleget téve 
elhozta a várva várt ajándékokat. A gyerekek 
tapsvihar közepette, tánccal- énekléssel ünne-
pelték a Mikulás eljöttét.
 Reméljük minden gyermeknek jól telt a 
Mikulásjárás és örömmel fogadta az ajándé-
kokat.

 Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek!

 247,5 millió eurós támogatást biztosít a fejlesztési minisz-
térium 3.000 km turisztikai bicikliúthálózat megépítésére – 
jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es miniszter.
 A szaktárca a helyreállítási alapból finanszírozott utolsó 
pályázati kiírását indítja hétfőn, december 5-én. A miniszté-
rium online pályázati felülete már ma elérhető gyakorlatozás 
céljából azok számára, akik pályázhatnak bicikliútépítésre. 
A pályázati útmutató hamarosan megjelenik a Hivatalos 
Közlönyben.
 A turisztikai látványosságokat, településeket összekötő 

bicikliutakat töltésekre és csökkentett forgalmú autós utakkal párhuzamosan építik, az önkor-
mányzatok és központi hatóságok olyan útszakaszok megépítésére pályázhatnak, amelyek 
legalább 150 kilométer hosszúak, legalább három megyét átszelnek, és kisebb bicikliutakat is 
becsatlakoztatnak. A gátakon, töltéseken épülő bicikliutak legalább két települést összekötnek, 
és legalább 10 kilométer hosszúak lesznek.
 A bicikliúthálózat csatlakozik az EuroVelo európai bicikliúthoz, és a kerékpáros, egészsé-
gesebb és környezetbarát kirándulásra bátorít - mutatott rá Cseke Attila fejlesztési miniszter. A 
pályázás december 11-én zárul.

Mikulásjárás Medgyesen

3.000 kilométer bicikliúthálózatot építünk
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Benedek Zakariás: hatékonyabb lesz a közúti 
közlekedés ellenőrzése az e-SIGUR rendszer 

bevezetésével

 A parlament 
döntéshozó fórumként 
szavazta meg a közúti 
közlekedés ellenőrzé-
sének hatékonyabbá 
tételére kidolgozott 
e-SIGUR rendszer 
bevezetését. Benedek 
Zakariás, az RMDSZ 
képviselőházi frakcióve-
zető-helyettese, a szál-
lításügyi szakbizottság 
titkára elmondta, a 
kormány által kidolgo-
zott, és a parlamentben 

elfogadott jogszabály elsődleges célja az, hogy legalább 50 
százalékkal csökkentse a közúti balesetek által okozott halá-
lesetek számát.

 „Az e-SIGUR rendszer egy PNRR-s vállalás eredménye-
ként született meg, amely automatikusan jelezné a közlekedési 
szabálysértéseket, továbbá azokat a járműveket is, amelyek 
lefoglalás alatt vannak, vagy körözött, illetve bírósági eljárá-
sokban bizonyítékként felhasználhatóak” – fogalmazott az 
RMDSZ szállításügyi szakpolitikusa.

 Az elfogadott jogszabály értelmében az e-SIGUR 
rendszer segítségével szankcionálnák a kihágásokat elköve-
tőket, amelyek bizonylatát elektronikus formában állítanák 
ki. Továbbá a rendszerhez tartozó kamerákat a forgalomban 
is jelezni fogják, szorgalmazva a közlekedési szabálysértések 
visszaszorítását.

Megszavaztuk a sínes dossziék eltörlését

 A parlament ma megszavazta azt a törvényt, amely 
értelmében minden olyan közintézmény, amely közszol-
gáltatás nyújtására jogosult, köteles lesz az állampolgárok 
számára papíron, de ugyanakkor elektronikusan is közzétenni 
a saját weboldalukon az adott szolgáltatásokkal kapcsolatos 
űrlapokat és kéréseket, szerkeszthető formában. Továbbá, 
egy adott közszolgáltatás ellátására irányuló ügyintézés 

megoldása érdekében az intézmény nem kötelezheti az állam-
polgárt arra, hogy úgynevezett sínes dossziét, vagy bármely 
más irodai eszközt, tárgyat igényeljen.

 „Az RMDSZ évek óta azon dolgozik, hogy egyszerűsítse 
és hatékonyabbá tegye a közszolgáltatásokat. Célunk, hogy úgy 
az állampolgároknak, mind az önkormányzatoknak könnyebb, 
egyszerűbb legyen a kapcsolattartás és a bürokrácia, valamint 
hozzáférhetőbb szolgáltatásokat biztosítsanak az önkormány-
zatok” – nyilatkozta Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei 
parlamenti képviselője, a képviselőház közigazgatási bizottsá-
gának alelnöke.

 A törvényhozó rámutatott arra is, hogy a közintézmé-
nyeknek kötelességük lesz elektronikus formában is elfogadni 
– a személyes adatok védelmének tiszteletben tartásával – a 
szükséges iratokat.

 „Ez azt jelenti, hogy ha 
egy ügyintézés során személyi 
igazolvány másolatra van 
szükség, akkor az intéz-
ménynek kötelessége lesz 
közzétenni egy hivatalos 
e-mail címet a dokumentum 
elektronikus eljuttatására” – 
fejtette ki Seres Dénes.

 Hozzátette: a ma megsza-
vazott törvény megszünteti 
a hitelesített iratmásolatok 

benyújtásának a kötelezettségét, így az illetékes hatósági 
igazolvány tanúskodik majd az eredeti megfelelőségéről. 
A törvény továbbá alternatív fizetési módok felajánlásának 
kötelezettségét is előírja, akár kártyás fizetéssel, vagy online, 
vagy más fizetési rendszeren keresztül.

 A törvény a Hivatalos Közlönyben történő megjelenését 
követően 180 napon belül lép érvénybe.

Elektronikusan is kibocsátható lesz a hatósági 
erkölcsi bizonylat

 Az RMDSZ javaslatára, többpárti kezdeményezés ered-
ményeként törvényi alapot teremtett a képviselőház döntés-
hozó fórumként a hatósági erkölcsi bizonylat elektronikus 
kibocsátására.

 Többnyire az alkalmazáshoz vagy a gépjárművezetői 
engedélyt megszerző vizsgához szükséges dokumentum kibo-
csátását számos ponton könnyítették az elmúlt időszakban 
Romániában, amelyet eddig elektronikusan csak igényelni 
lehetett, és csak nyomatott verzióban lehetett kézhez kapni.

 A törvény életbelépését követően 6 hónap áll rendel-
kezésére a belügy- és a kutatásért, innovációért és digitali-
zációért felelős minisztériumoknak, hogy közös rendeletben 
dolgozzák ki a megszavazott törvény gyakorlatba ültetésére 
vonatkozó procedúrát.

www.rmdsz.ro

RMDSZ
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 November 7-től, hétfőtől lehet benyújtani a hiteligény-
léseket a CEC bankhoz és a Libra Bankhoz a gyermekvállalást 
ösztönző Family Start és az egyetemistákat segítő Student 
Invest programokra. A programba a továbbiakban más bankok 
is csatlakozni fognak.
 „Amikor közel egy évvel ezelőtt megalakult a jelenlegi 
koalíció, a család és gyereknevelési támogatási rendszer újragon-
dolását is javasoltuk, valamint kezdeményeztük egy új család-
ügyi minisztérium létrehozását. Ez a két program azért indulhat 
el, mert az RMDSZ belefoglalta a kormányprogramba a család-
támogató intézkedéseit, amelyeket a koalíció vállalt és támoga-
tott. Ezzel a két programmal egy újabb lépést tettünk a család-
támogató intézkedéseink megvalósításában. A fiataloknak és 
a családoknak hosszú távú, perspektívát nyújtó megoldásokat 
kell adnunk, hogy itthon maradjanak, hogy itthon alapítsanak 
családot” – fogalmazott Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes.
 A 18 és 45 év közötti pároknak biztosított kedvezményes 
hitelből fedezhetők többek között a lakbér fizetése, a lakásvá-
sárlási hitel előlegének kifizetése, a szülés kórházi költségei, 
a bölcsődei, óvodai, iskolai programok költségei, akár egy 7 
személyes családi autó vásárlása vagy a polgári, egyházi házas-
ságkötéssel járó költségek maximum 20 ezer lejig. A Family 
Startra azok a családok jogosultak, akiknek a havi nettó összjö-
vedelme nem haladja meg a 7.500 lejt, a hitel maximum 75 ezer 
lejig igényelhető. 2022-ben mintegy 6.300 kedvezményezett 
részesülhet ebből.
 A Student Invest diákhitel az egyetemi tanulmányok költ-
ségeihez járul hozzá. A 18 és 31 év közötti fiatalok jogosultak 
erre, a pénzösszegből többek között finanszírozhatják a lakás-
bérlést, számítógépet, tankönyveket vásárolhatnak. A hitel 
maximum 50 ezer lejig igényelhető. 2022-ben mintegy 8.300 
kedvezményezett részesülhet ebből.

 Mindkét kölcsön esetében a bankok 80 százalékban 
vállalnak garanciát. A Family Start esetében a kamat 75 száza-
lékát átvállalja az állam, a Student Invest esetében a kamat 
fizetésének 100 százalékát vállalja át az állam. A törlesztési idő 
legtöbb 10 év lehet.
 Bővebb információkat és a szükséges dokumentumok 
listáját a programban részt vevő bankoknál lehet igényelni.

Tánczos Barna: indul a háztartási gépek 
roncsprogramjának újabb kiadása

 „Indul a Háztartási gépek roncsprogramjának idei második 
kiadása. A lakosság mától a hűtők, fagyasztóládák, mosó- és 
mosogatóképek vásárlására igényelhet értékjegyet. A nagy áram-
fogyasztású háztartási gépek új, energiatakarékosabb eszközökre 
való lecserélése jelentős energiamegtakarítást jelent a háztar-
tások számára, éppen ezért idén száz millió lejt különítettünk el 
a programra. Ugyanakkor fontos, hogy csak azok igényeljenek 
értékjegyet, akik valóban felhasználják azt, hiszen ellenkező 
esetben másoktól veszik el a lehetőséget a programban való 
részvételtől” – jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti miniszter.
 A háztartási gépek roncsprogramjának téli kiadása három 
szakaszban zajlik.

 Az I. szakasz december 5-én, reggel 10 órakor indult, 
és december 9-ig, vagy a támogatási keret kimerüléséig tart. 
Ebben a szakaszban mosógépekre, mosogatóképekre és 
hűtőszekrényekre, fagyasztóládákra lehet értékjegyeket lefog-
lalni. A támogatási keret 25 millió lej.

 A II. szakasz december 12-én, 10 órakor indul, és 
december 16-ig, vagy a támogatási összeg kimerüléséig tart. 
Ebben a szakaszban laptopokra és táblagépekre lehet értékje-
gyet lefoglalni. A támogatási keret 10 millió lej.

 A III. szakasz december 19-én, reggel 10 órakor indul, és 
december 23-áig, vagy a támogatási keret kimerüléséig tart. 
Ebben a szakaszban légkondicionáló berendezésekre, ruha-
szárító gépekre és porszívókra lehet értékjegyet igényelni. A 
támogatási keret 15 millió lej.

 Mosó- és mosogatógépek, légkondicionáló berende-
zések, hűtők, fagyasztóládák, ruhaszárító gépek lecserélésére 
400 lejes értékjegy, porszívókra 200 lejes értékjegy, laptopokra 
500 lejes utalvány, táblagépekre pedig 300 lejes értékjegy jár.
Az értékjegyeket a Környezetvédelmi Alap internetes felületén 
lehet igényelni, és a jóváhagyás után egy hét alatt lehet 
beváltani azokat a programban részt vevő kereskedőknél. 
Azok, akik nyáron igényeltek értékjegyet, de nem használták 
fel azt, most nem igényelhetnek támogatást ugyanarra a típusú 
háztartási gépre.

Fogadják az igényléseket a bankok a Family Start és 
Student Invest programoknál
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Karácsonyra

 Kedves keresztény testvérek. Kedves olvasó. Négy héttel 
ezelőtt gyújtottuk meg az adventi koszorúinkon a gyertyákat, 
mintegy jelezve azt, ha ki nem is mondva, hogy ez a láng utat 
szeretne nekünk mutatni az adventi homályban mindannyi-
unknak, hogy elérjünk e fény segítségével betlehem fényessé-
gébe. Ezen a Karácsony napján felvetődik a kérdés vajon miről 
beszél ma a karácsony? 

 Egyszer egy érdekes hír járta be a híradót és a világhálót. 
Az egyik édesanya ikergyermekeknek adott életet és mivel 
kora szülöttek voltak inkubátorba kellett tenniük őket külön-
külön, hogy fejlődjenek. És nagy szomorúságukra az egyik 
gyerek tökéletesen fejlődik, míg a másik nem. Az orvosok 
tehetetlenek! És az egyik apáca engedély nélkül az egészséges 
gyereket odatette a testvérke mellé a másik inkubátorba. 
És valami megváltozott! Az egészséges gyerek kicsi kezével 
a beteg testvér kezét fogta és az óráról órára jobban lett és 
meggyógyult. Ekkor kezdődött el a megfigyelés után egy új 
gyógymód. Így nevezik ma: a szertett terápiája.

 Valami ilyesmi történt velünk is. Ahogyan a Zsidókhoz 
írt levélben olvassuk: Az idők teljességében Isten elküldte az 
Ő egyszülött Fiát gyermekként közénk, azért, hogy a beteg 
emberiséget magához ölelje. Hogy elhozza az ég üzenetét és 
a Mennyei Atya ajándékát, a Szeretetet, és az ő szeretetével 
gyógyítsa emberi beteg szíveinket, lelkeinket és felemeljen 
bennünket.

 Ady Endre egyik karácsonyi költeményében bele sírja 
a magyar lelkekbe: beteg a világ nagy beteg! Hatalmas ég új 
Messiást küldj! Aki újra eljön beteg világunkba és az ő szeretet 
terápiájával gyógyítja elgyengült akaratunkat, a bűn által 
kikezdett életünket. Újra elhozza az ég legnagyobb ajándékát, 
hogy elteljél vele, elteljen a család, elteljen a társadalom ezzel 
a csodálatos szeretettel. 

 A szent ünnep alkalmával mindannyian átérezzük ki ki 
a maga lelkében, környezetében mennyire szükségünk van 
nekünk a Karácsonyra. Mert a karácsony nem egy reklámfogás! 

 Láttam egy reklámot, nagyon megdöbbentő volt. Jézus 
jászolában nem a kisded feküdt, hanem a jászol tele s tele volt 
különböző csomagokkal és így nem volt hely Jézus számára, 
nem volt ahol megszülessen. Talán éppen ez az ellopott kará-
csony késztetett egy kislány arra, hogy kiábrándultan beszéljen 
a karácsonyról. Azt írja: a karácsony ma csak reklám fogás. Vala-
mikor a család ünnepe volt, de úgy néz ki mintha ellopták volna 

tőlünk a karácsonyt! Tegyenek meg mindent a családok – írja, 
hogy az ősi hagyomány újra feléledjen és a reklám helyett Jézus 
Krisztus legyen ismét az emberiség jászolában az Emmanuel, 
mert velünk legyen és velünk van az Isten.

 A karácsony nemcsak egy külsőség, egy évről évre 
visszatérő ünnep, amelyet aztán néhány nap múlva elfeledünk, 
hanem a karácsony Valóság! 

 Egyszer egy édesapa számol be messzi távolból az itt 
maradt testvéreinek, amelyben elmondja, hogy az ő városukban 
egy gyönyörű szép betlehemet állítottak fel és a kisgyerme-
kükkel mindennap megnézték a betlehemet, egészen addig a 
napig, amíg elmúlt a karácsony s lebontották a betlehemet. S a 
kisgyermek, amikor nagy csalódottan keresi Jézuskát, megkér-
dezi édesapjától, hol van a Jézuska? És azt válaszolta az apa: 
Fiam a Jézuskát eltették jövőre!

 Nem ez a karácsony! Nem lehet az, hogy ma ünnepelünk 
és holnap újra sír a lelkünk! Nem lehet az, hogy Jézus Krisztus 
az első karácsony éjszakáján földre jött azért, hogy szeretetet 
tanítson nekünk és mi elzárjuk őt. Eltesszük jövőre, hogy majd 
talán jövőre ilyenkor is találkozzunk vele. Utána maradjon 
minden a régiben! 

 Jézus azt akarja és akkor lesz igazán a karácsony ünnep 
mindannyiunk számára, ha haza visszük őt! Nem elzárjuk, 
hanem a szívünkbe fogadva visszük a sötét éjszakában, hogy 
ne féljünk. Visszük családi otthonainkba, hogy a zűrzavar után 
békesség szülessen meg. Visszük a hivatalokba, hogy az ő 
igazságossága, békéje, szeretete mindennap, az élet minden 
órájában eltöltsön bennünket, segítsen, éltessen, növeljen és 
megszenteljen. Ezért jött el Krisztus az első Karácsony éjsza-
káján, hogy Emmanuel legyen! Mindennap velünk legyen az 
Isten!

 A karácsony akkor lesz igazán bensőséges ünnep, 
hogyha az ünnep elmúltával is Karácsony van szívünkben. Azt 
mondotta egy kis hittanos egyszer pap bácsi: úgy szeretném, ha 
mindennap karácsony lenne! Rajtunk áll és ezért ma lélekben 
leborulva a betlehemi jászol előtt ősi énekünkkel kérjük, 
imádkozzuk, könyörögjük: Kis jézus! Ne vess meg bennünket! 
Hallgasd meg buzgó kérésünket. Jászolodnál fogadjuk, hogy a 
vétket elhagyjuk.  Kis Jézus! Ne vess meg, hallgass meg. Ámen.

 Kegyelmekben gazdag, áldott, békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

Ft. Boga Norbert - segédlelkész

Medgyes, 2022 Karácsonyán.

Karácsonyi köszöntők
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  „Öltsétek fel az új embert!” Efézus 4,18

           -a medgyesi református egyház ünnepi köszöntése 
2022. karácsonyán-

 Karácsony küszöbén állunk és a címben szereplő 
parancsban szól hozzánk az ige, tesz fel nekünk egy igen fontos 
kérdést. Készen vagyunk-e az új élet fogadására? Ezt Krisztus 
születésére érti. Vagyis, készen állunk-e arra, hogy a szüle-
tendő Jézus  befogadjuk és, hogy vele találkozzunk? Mintha azt 
sugallná az apostol, hogy ehhez bizony egyfajta felvértezettség 
kell, mintha ehhez az ember valamivel kell rendelkezzék. De 
mire is van szükségünk Jézus születése idején és, miről beszél 
az ige?

 1.Pál a fejezet bevezető soraiban azért ad hálát, hogy 
milyen jó, hogy aki a Krisztus népe,  már nem él a pogány 
népek lelki sötétségében, amely élesen különbözik a megvál-
tottság állapotától. Merthogy a pogány élet valójában egy meg 
nem váltott élet. Ezt mondjuk ki! Benne pedig sok keserűség, 
tévelygés, lelki sötétség és megtompult erkölcsi érzék keve-
redik.  Ilyenek voltunk és voltatok mind, mondja az apostol.De 
a régi ruhát ti immár levettétek, új ruhát és életet nyertetek.

 2.Mi jellemezte a gyülekezet  életet Efézusban?Az,hogy 
immár új ruhában, új életben járhatott és az Isten jótetszését 
kereshette. Pedig amíg nem újultak meg, nem ezt tették. De 
most úgy élnek, mint az Isten szentjei és szerettei, ami végül is 
egy örvendetes fordulat az  életeikben. A mai korban is létezik 
megújulás, bár egyesek kételkednek benne. De milyen jó, hogy 
Isten nem a kétségbeesésünkre tekint, hanem arra csekély 
jóra, igyekezetre, ami bennünk van. Ezért, Isten irgalma az 
embert, a gyülekezetet sokszor a benne levő kicsi jóért áldja 
meg, biztatva őt, hogy  újuljon meg hitben és váljon méltóvá az 
Isten által készített, új öltözet viseléséhez. 

 3.Mi a mi megújulásunk lelki alapja karácsony idején? A 
születendő Jézust. Ő az, a Jézus, aki Istennek Fiaként érkezve a 
világra elhozza a menny világosságot a mi földi élet reményte-
lenéségeibe és sötétségébe. Elhozza!Ami odafönt volt, azt ide 
lehozta közénk. Milyen nagyságos dolog ez! Nem kell többet 
félelemben, árnyak között, völgyekben és mélységekben 
élnem, mert van aki a korábban elvesztett, új élet reményemet 
visszadja e lelkemnek. Testvérem, járjál te is ezen az ünnepen 
világosságban, lásd meg milyen jó Isten igéjének a vigyázó 
fénye mellett lépegetni és ne maradj az elhagyatottság útján 
többé, mert van hová tartoznod és van Jézusod, aki a menny 
örömét, bűnbocsánatát és szeretetét neked is elhozza. 

 A medgyesi református egyházközség, presbitériumunk 
és családom nevében Istentől áldott, boldog ünnepet kívánunk 
minden medgyesi hívünknek és ismerősünknek! Békesség 
Istentől!

   Székely Zoltán Márton, ref. gyülekezeti lelkész

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” Lk 2,14

 Kedves keresztény testvéreim! A jól ismert és várva várt 
karácsonyi történet elevenedik fel évről évre lelki szemeink 
előtt és mi minden évben várjuk a csodát. Azt a csodát, amely 
belül, lelkünkben kell elevenné nőjön. És amely minden évben 
más, hiszen mi magunk is másak vagyunk. Hozzáadódik önma-
gunkhoz az elmúlt év összes megélése: örömeink, félelmeink, 
bánatunk, veszteségek, tanulások, élmények, növekedések, 
kudarcok.

 Idén úgy szeretném magunkhoz közel hívni a karácsonyi 
történetet, hogy a betlehemi jászol szerénysége és csöndes-
sége pozitívumként emelkedjen lelkünkben. Nem csupán azért, 
mert a kis Jézus nagyságához éppen elegendő volt az állatok 
közötti jászol. Hanem azért is, mert ez számunkra, modern 
világban élő, sietős emberek számára azt is jelentheti, hogy 
az igazi, valódi ünnephez nekünk is rendkívüli helyekre kell 
elvonulni. Ám itt most a rendkívüli nem valamilyen egzotikus 
országot vagy házat jelent. Úgy gondolom manapság a legna-
gyobb rendkívüliség, ha van merszünk és lelki erőnk elvonulni 
a magunk kis „istállójába”, amely nem hasonlít és nem is akar 
hasonlítani ahhoz, ahogyan mások világítanak, zajongnak és 
mutogatnak.

 Azt kívánom hát, hogy lehessen ez a karácsony olyan 
szerény, csendes és szentséges számunkra, amilyennek belső, 
békés csendjeinkben elképzeljük. Merjünk kimaradni a felhajtá-
sokból, de megérkezni lélekben oda, ahol igazi ünnep van. Így 
legyen áldott mindannyiunk karácsonya!

       Bodor Lídia Emese

       Unitárius lelkész
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Kabaré - a holnap várósából

 Egy rég elfelejtett műfaj újjáéledésének, és egy emlé-
kezetes előadás részese lehetett, aki beül a produkcióra - 
pénteken, december 16-án 18 órától jelen volt a Kabaré a 
holnap városából című humoros, zenés előadáson, Medgyesen 
a Traube teremben.

 
 Kabaréjelenetek, anekdoták, sanzonok, kuplék, és 
híres magyar filmek legendás színészeinek örökzöld betét-
dalai idézték meg azt a világot, amikor még volt, min nevetni, 
és együtt dúdoltuk a sarki fűszeressel a korszak legnagyobb 
slágereit. 

 
 A műsort Plesa Norbert és Sorbán Attila állította össze, 
és hallhattuk benne Kolcsár Katalint, Székely Zselykét, Plesa 
Norbertet és Rigmányi Istvánt énekelni, Gyenge Zoltán Balázst 
hegedűn, és Kolcsár Pétert zongorán játszani. Az est konfe-
ransziéja Varkucs Róbert volt.

Lezárult a III. MIÉRT Erdélyi Perpatvar

 A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) 2022-ben is 
megszervezte a III. MIÉRT Erdélyi Perpatvar, mely egyben vita-
fórumot és képzéssorozatot is biztosított az erdélyi közép-
iskolások számára. A szervezők célja, hogy a vitavetélkedő 
által Erdély-szerte vitakultúrát építsenek ki az erdélyi magyar 
fiatalok körében, emellett a kezdeményezés számos közéleti, 
politikai, gazdaság, illetve szociális témakörökön való gondol-
kodásra is készteti őket.
 A döntőt megelőző időszakban az udvarhelyszéki, gyer-
gyószéki, illetve Maros, Kolozs, Arad, Bihar és Szilágy megyei 
középiskolások intenzív képzéseken, vitaklubokon keresztül 
sajátíthatták el az akadémiai vita alapjait. 
 Végül, december 17-én,  nyolc csapat szállt versenybe 
a Székelyudvarhelyen rendezett döntőn, melynek a Hargita 
Business Center épülete adott otthont. 
 Az esemény megnyitóján Tornai Szilárd, az Udvarhely-
széki Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke, a Perpatvar főszer-
vezője köszöntötte a vendégeket, résztvevőket. “Idén 123 
középiskolás jelentkezett a programra, mely rekord az elmúlt 
évekhez képest. A hiánypótló kezdeményezés célja, hogy az 
akadémiai vitát, mint közösségi élményt és a kritikai gondolko-
dást népszerűsítse és fejlessze a fiatalok körében. A MIÉRT a 
programnak köszönhetően bebizonyította, hogy a konstruktív 
vita és a megosztó témákról való disputa népszerű és vonzó 
tud lenni a középiskolások számára.
 Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke 
köszöntése után, elmondta: “A vita nélküli közösségépítés 
nem valódi, hiszen nem létezik olyan helyzet, amiben mindenki 
mindenkivel egyetért, csupán érvek hiányában, esetleg megfe-
lelni akarásból nem adunk hangot véleményünknek. Mindig arra 
biztattam a fiatalokat, benneteket, hogy alkossatok olyan közös-
séget, ahol a vita nem tabu, ahol a vitát nem támadásként élik 
meg az érintett felek, hanem hasznos, közösséget építő, hiány-
pótló lehetőségként.”.
 A III. MIÉRT Erdélyi Perpatvar megnyitóján Kovács Péter, 
a Kós Károly Akadémia Alapítvány alelnöke, Bíró Barna Botond 
Hargita Megye Tanácsának alelnöke,  az Udvarhelyszéki RMDSZ 
elnöke, Julian Bonnici (WMCES Communications and New 
Media Officer) is köszöntötte a középiskolásokat, zárásként 
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pedig Winkler Gyula Európai Parlamenti képviselő kívánt videó 
üzenet formájában sok sikert a versenyzők számára. 
 Idén is nagyon izgalmas, Európát érintő tételmondatok 
körül folytak a viták, emlékezetes pillanatokat okozva mind a 
zsűritagok, mind a szópárbajt hallgató fiatalok számára. 
 Az eseményen Veres Hanga vita bíró, a Székelyudvar-
helyi Egyetemi Központ oktatója, Bartha Dániel, az MCC Kárpát 
- medencei vitabajnoka, Farkas András, a tavalyi MIÉRT Erdélyi 
Perpatvar nyertes csapat tagja, illetve Szepessy László, az MCC 
Kárpát - medencei vitabajnoka pontozták a vitázó csapatokat, 
figyelve stratégiáikat, logikusan felépített érveiket, tájékozott-
ságukat az adott témában.
 A vitavetélkedő utolsó, döntő vitája méltó befejezése 
volt a III. MIÉRT Erdélyi Perpatvarnak, ahol az Arad megyei 
Gerillák és a Kolozs megyei ViTarolók mérték össze vita isme-
reteiket a “Az István, a királyban Koppánynak volt igaza.” tétel-
mondat során. Végül, az összesített pontok alapján, a ViTarolók 
csapata került ki az est nyerteseként, így a lányokból álló csapat 
jutalma, a rengeteg tudás mellett, egy brüsszeli tanulmányút, 
ahol többek között az Európai Parlamentbe is ellátogathatnak. 
 Az eredményhirdetés előtt Tornai Szilárd minden részt-
vevőnek átadott egy elismerő oklevelet, és arra biztatta őket, 
hogy a Perpatvaron tanultakat építsék be mindennapjaikba is, 
merjenek kiállni véleményük mellett, hallattassák a hangjukat, 
és építsenek olyan közösséget, ahol a vita nem tabu, ahol bárki 
meg meri osztani gondolatait.

Két hónapos lesz az apáknak járó 
gyermeknevelési szabadság

Az eddigi egy hónap helyett legalább kettőt kell kivennie 
az apának, amennyiben az anya volt addig gyermeknevelési 
szabadságon – erről sürgősségi rendeletben döntött keddi 
ülésén a kormány.

A munkatörvénykönyv szerint a szülők eldönthetik, hogy melyik 
szülő veszi ki a két éves gyermeknevelési szabadságot, de 
egyszerre csak egyikük lehet gyermeknevelésin. Eddig ugyan-
akkor kötelező volt legalább egy hónapot a másik szülőnek is 
kivennie. Ez az időszak nő meg 2023. január 1-jétől két hónapra. 
Amennyiben a másik szülő úgy dönt, hogy nem igényli a két 
hónapos gyermeknevelési szabadságot, az ezután járó jogokat 
sem kaphatja meg.

A módosítások lehetővé tennék, hogy mindkét szülő jobban 
össze tudja egyeztetni a szakmai és gyermekneveléssel kapcso-
latos feladatait.

Támogatók - Partnerek
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Fontos a véleménye, ossza meg velünk!
A következő időszakban önkénteseink fel fogják keresni a medgyesi családokat, rövid (1-2 perces) 
kérdőív segítségével szeret- nénk megtudni minél több medgyesi véleményét helyi problémákról, 
magyarságról. Ezért kérjük fogadják önkénteseinket és válaszaikkal járuljanak hozzá a medgyesi konzul-
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