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   2022. május 22-én Kovács István püspök úr 
jelenlétében került sor lelkészbeiktató ünnepi 
istentiszteletre a Medgyesi Unitárius Egyház-
községben. E lélekemelő gyülekezeti eseményen 
Bodor Lídia Emese beiktatott lelkész szószéki 
szolgálatában az ApCsel 2,44 alapján a minden-
kori keresztény közösség három pillérét emelte 
ki: erős HITtel, EGYÜTT, KÖZÖS dolgainkban. 
Erre hívta a gyülekezetet a következőkben is, 
hogy Istenbe vetett hittel éljék meg mindazt, 
amit Isten rejtett terveiben tartogat számukra.

 A főtisztelendő püspök úr Mt 16, 24-26 alapján a lélekkel teli élet fontosságára és gazdagsá-
gára buzdította a gyülekezetet, arra az életre, amely belülről épül fel és szilárdul meg. Ez adhatja 
meg a lélekben megnyert és megélt világ elmúlhatatlan csodáját.

 A szószéki szolgálatok után Szentgyörgyi Sándor esperes úr iktatta be a lelkészt, átadva a 
templom kulcsát, a Bibliát, a kelyhet és az egyházközség pecsétjét, buzdítva a lelkésznőt, hogy a 
gyülekezet szolgálatában szeretettel és lelkiismeretesen legyen jelen.

folytatás a harmadik oldalon

 A Kisebbségek Európája projekt keretében a 
Medgyesi MADISZ által, tizenegyedik alkalommal 
kerül megrendezésre a nyári Úszótábor, 2021. 
augusztus 1. és 7. között. Idén is közel 70 fiatal 
jelentkezését várjük Szeben megye különböző 
településeiről, a tábor helyszíne idéntől a 
Kovászna megyei Csomakörös lesz.
 A jelentkezési határidő 2021. június 20. A jelent-
kezés a táborban online formanyomtatvány segít-
ségével történik, célunk elérni azt, hogy a tábor 
megszervezése minél kisebb karbonlábnyommal 
valósuljon meg.
Idén is készülünk meghívott vendégelőadókkal, 

akik többek közt a környezetvédelemmel, önkéntes-
séggel kapcsolatos témákról fognak előadást tartani. A 
program összeállításakor igyekeztünk odafigyelni annak 
sokszínűségére, így az előadásokon túl lesznek érdekes 
csapatjátékok, kézimunka, úszás, egyéb foglalkozás és 
meglepetések. A résztvevők nem csak tanulásban és 
játékban vehetnek majd részt, hanem izgalmas verse-
nyekben is megmérkőzhetnek egymással.

folytatás a harmadik oldalon

Bodor Lídia Emese lelkész beiktató 
ünnepsége a Medgyesi Unitárius 

Egyházközségben

Ismét nyár, ismét Úszótábor
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Senki nem lesz kevesebb attól, 
hogy a magyar közösség használja 

a szimbólumait

 A székely himnusz spontán eléneklése miatt sem a szak-
szövetség, sem a minisztérium nem vonhatja felelősségre a 
sportolókat.

 „Számomra felfoghatatlan, hogy ma, amikor keleti szom-
szédunkban háború dúl, gazdasági válság sújtja a térséget, az 
ország elöljáróinak az a legnagyobb problémájuk, hogy a hokivá-
logatott néhány tagja spontánul elénekelte a székely himnuszt 
a Ljubljanaban rendezett jégkorong-világbajnokságon. Ez az ügy 
a legtalálóbban a „vihar a biliben” régi szólással jellemezhető. 
A játékosokat a spontán éneklésért sem a szakszövetség, sem 
a minisztérium nem vonhatja felelősségre. És nem a sportmi-
niszternek kell magyarázatot adnia ezért, mint ahogyan a szál-
lításügyi minisztert sem terheli felelősség azért, hogy a vonaton 
a jegyellenőr és az utasok mit dalolnak” – mutatott rá Csoma 
Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője ma délelőtt 
a parlamentben reagálva a román nacionalista párt által 
felvetett rágalmakra.

 Csoma Botond kifejtette, a székely himnusz egy olyan 
értéke Románia magyar kisebbségének, amely nem irányul 
sem a román közösség, sem Románia ellen. „Különösen fontos, 
hogy megértsük, főleg ezen a napon, amikor Románia függet-
lenségét ünnepeljük, május 10-én: az országban sokféle regio-
nális identitás van – így a székely is –, és ez csak erősebbé tesz 
bennünket közösségként, országként, az együttgondolkodás 
az ország valamennyi állampolgára érdekében történik. A 
közös problémákra, az új kihívásokra együtt kell megoldásokat 
találnunk és nem olyan álproblémákon vitáznunk, amelyek önös 
politikai érdekeket szolgálnak” – hangsúlyozta Csoma Botond.

 „Ma délelőtt az EBESZ nemzeti kisebbségekért felelős 
főbiztosával találkoztam, akinek elmondtam, hogy az elmúlt 
időszakban Romániában elindult egy olyan hullám, amely a sötét 
időkre emlékeztet sokunkat. Bár látszólagosan és főleg nemzet-
közi szinten az ország azt a képet próbálja mutatni magáról, 
hogy tiszteletben tartja a nemzeti kisebbség jogait, sokszor talál-
kozunk olyan esetekkel, amelyek szabotálják jogainkat, vagy 
éppen állhírek és műbalhék mentén keltik egyesek a feszültséget 
a többség és kisebbség viszonyában. Ilyen például az elmúlt 

napok esete, amikor az ország hokiválogatottjának meccsén, a 
ljubljanai világbajnokságon a szurkolótábor elénekelte a székely 
himnuszt, és azóta arról szól Romániában az országos média, 
hogy a székelyek meggyalázták az országot. De itt említhetjük 
a marosvásárhelyi római katolikus iskola ügyét, továbbá Sepsi-
szentgyörgy zászlajának esetét. Az erdélyi magyarok továbbra 
sem értik mitől lesz kevesebb egy román, ha a magyar közösség 
használja szimbólumait. Meggyőződésem, hogy most az a legfon-
tosabb, tekintettel arra, hogy a szomszédban háború dúl, hogy 
elfogadjuk egymást” – mutatott rá Csoma Botond, az RMDSZ 
képviselőházi frakcióvezetője azt követően, hogy május 12-én 
Stockholmban találkozott az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségekért felelős 
főbiztosával.

Balázs Attila az RMDSZ új 
ügyvezető elnöke

 A Szövetségi Képviselők Tanácsának május 6-i kolozsvári 
ülésén Balázs Attilát választották meg ügyvezető elnöknek a 
testület tagjai.

 Balázs Attila fiatal egyetemistaként csatlakozott 
a Szövetséghez önkéntesként, 2005-től az Iskola Alapít-
vány közgazdásza, 2010-től az RMDSZ gazdasági igazgatója, 
2021-től ideiglenes ügyvezető elnöke. 

 Felnőtt életének jelentős részét az RMDSZ szolgála-
tában töltötte, nem volt választási kampány, amelyben ne 
segédkezett volna, gazdasági igazgatóként a Szövetség összes 
ügyvezető elnökével dolgozott.

 Csíkszeredában született, a Márton Áron Gimnáziumban 
érettségizett, 2004-ben a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdasági karának Marketing szakán végzett.
 A Magyar Ifjúsági Értekezlet javaslatára a Szövetségi 
Képviselők Tanácsa ifjúsági alelnöknek választotta Szilágyi 
Dóra Emesét.
 Muzsnai Melinda, az RMDSZ kiskapusi szervezetének 
elnöke, helyi tanácsos, óvodapedagógust pedig Ezüstfenyő 
Díjjal tüntettek ki, odaadó munkáját köszöni a Szövetség.

www.rmdsz.ro

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

 A köszöntő beszédek rendjén az egyházközség nevében 
Fodor Tibor gondnok úr, a nőszövetség részéről Nagy Ibolya 
jegyző, a Küküllői Egyházkör, valamint az Unitárius Lelkészek 
Országos Szövetsége részéről Fülöp Alpár lelkész, a volt évfo-
lyamtársak nevében Csécs Márton Lőrinc esperes köszön-
tötte a beiktatott lelkészt. A világi elöljárók képviseletében 
Orosz Csaba, a Szeben megyei RMDSZ elnöke köszöntötte a 
lelkésznőt és bátorította a gyülekezetet a közös munka megbe-
csülésére. A fiatalok nevében Timár Tamás szavalattal, Vajda 
Szilvia Maros-Küküllő vidéki balladával örvendeztette meg a 
jelenlevőket.

 Ünnep volt, igazi öröm. Őrizze és áldja a mindenható 
Isten a lelkész és a gyülekezet közös útját, álmaikra küldjön 
megvalósulást, a szórványban való megmaradáshoz erős hitet!

folytatás az első oldalról

 A fiatalok idén is sok kihívás elé néznek, ugyanis egy 
hétig csapatban kell majd dolgozniuk, hogy megoldják a rájuk 
váró feladatokat. Szükség lesz kreativitásukra, leleményessé-
gükre, néhol erejükre és ami a legfontosabb a csapatszellemre, 
a nyitottságra és az egymásra való odafigyelés képességére. 
Célunk, hogy egy összekovácsolt társaságként kikapcsolód-
janak, jól érezzék magukat és maradandó élményekben gazda-
godjanak.

 „A szervezési folyamatok már elkezdődtek, teljes gőzzel 
haladnak, célunk elsősorban az, hogy megszervezésre kerüljön a 
tábor, viszont legfontosabb számunkra az, hogy a fiatalok felejthe-
tetlen élményekkel maradjanak. A pályázati időszakban vagyunk, 
ennek során a források lehívása fontos, annak érdekében, hogy 
a jelentkezők mindössze egy jelképes összegért részt tudjanak 
venni az egy hétig tartó táborban, biztosítva nekik az utazást, a 
szállást, az étkeztetést, a díjakat, az előadókat és sok más megle-
petést.” számolt be Balázs Botond a tábor főszervezője.

 Bízunk benne, hogy akár még az előző éveket felülmúlóan 
is sikeres egy hét áll előttünk 
és a táborlakók pozitív élmé-
nyekkel hagyják majd el a 
táborunkat. Ehhez számítunk 
minden jelentkezőnk lelke-
sedésére és nyitottságára 
a közösen eltöltött egy hét 
során.
 

Medgyesi MADISZ csapata
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 Nemcsak a sofőrt kellene felelőssé tenni a közúti balese-
tekért, hanem esetenként az útgondnokságnak és a rend-
őrségnek is felelősséget kellene vállalnia – állapította meg 
Benedek Zakariás. Az RMDSZ-es képviselő, a képviselőház Infra-
struktúra és Közlekedésügyi Szakbizottság tagja arra mutatott 
rá, hogy sok baleset történik az országban és a különböző 
kormányok azt vállalták, hogy 50 százalékkal csökkentik ezek 
számát, hogy az európai uniós átlaghoz közelire mérséklődjön.

 A közlekedési szakpolitikus szerint a sok balesetért három 
tényező felel, a járművezető, az adott útszakasz gondnoka és 
a rendőrség, ám elhibázott, hogy a jelenlegi törvénykezés kizá-
rólag a sofőrt bünteti, holott mindhárom tényezőnek felelős-
séget kellene vállalnia.

 Benedek Zakariás példaként említette, hogy a 2019-es 
adatok szerint az Olt völgyében található útszakaszon nyolc 
ember fulladt a folyóba, mert hiányos volt az útszéli védőkorlát. 
Hasonlóan az útgondnokot kellene felelősségre vonni például 
azért, mert az A1-es jelzésű, Bukarest–Piteşti közötti autópálya 
84-es kilométerénél nyolc hónapja egy nyerges vontató átsza-
kította a védőkorlátot, amit a mai napig nem javítottak meg, és 
életveszélyes, hiszen, aki nekihajt, annak nem megvédi, hanem 
kioltja az életét.

„Ezekért és hasonló esetekért büntetni kellene az útgondnokot. 
Ami a rendőrséget illeti, a közúton való fokozottabb jelenléttel 
kellene szabálykövető magatartásra bírniuk a járművezetőket, 
és nem a büntetésnek kellene a megelőzést jelentenie” – magya-
rázta a közlekedési szakpolitikus, aki szerint a rendőröknek nem 
a bokorból kellene radarozniuk, hanem sűrűbben és látható 
módon kellene jelen lenniük a közutakon. 

 Benedek Zakariás azt is elmondta: a képviselőház Infra-
struktúra és Közlekedésügyi Szakbizottságában alakult egy 
szakpolitikusokból álló csapat, amely a KRESZ módosításán 
dolgozik. A képviselő szerint a módosító javaslatok közé 
bekerült egy külön fejezet, amely a megelőzést szabályozza, 
és ebben tételesen szerepel az, hogy a sofőr mellett mi az 
útgondnok és a rendőrség felelőssége. A javaslatban szank-
ciókat is megfogalmaznak mulasztás esetére. Emellett külön 
fejezetben szeretnék szabályozni az elmúlt időszakban megje-
lent elektromos járműveket, például a rollereket is, hogy azok 
mikor és hol közlekedhetnek.

 Benedek Zakariás elmondása szerint szorgalmazzák, 
hogy a jogszabályból kerüljön ki az idén februárban sürgős-
ségi kormányrendelettel beemelt „agresszív vezetés” bünte-
tése. Magyarázata szerint ezzel az a gond, hogy a törvényhozó 
nem határozta meg egyértelműen, hogy mi minősül agresszív 
vezetésnek, így ezt a rendőr szubjektív megítélésére bízták. 
Példaként említette, hogy agresszív vezetésnek minősülhet, ha 
egymás után többször, egyik sávról a másikra előz a sofőr, ám 
ez autópályán nem agresszív vezetés, hanem bevett gyakorlat.

 A szakpolitikus hibásnak tartja azt a februártól érvényes 
előírást is, hogy a helyszínen 150 napra vonják be a jogosítvá-
nyát annak, aki óránként 70 kilométerrel meghaladja a sebes-
séghatárt. Magyarázata szerint ez nem helyes, hiszen, ha a 
sofőr nem okozott balesetet, nem ittas vagy nem áll kábító-
szer hatása alatt, akkor lehetőséget kellene adni neki, hogy 
járművét hazaszállítsa, és ne kelljen az útszélen hagynia. Példa-
ként említette, hogy az országban vannak útszakaszok ahol 
70-ről hitelen 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt és fizikai 
képtelenség időben visszalassulni.

- a Maszol.ro portálról

Közlekedési szakpolitikus: 
Nem csak a sofőrök felelősek a 

balesetekért
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Tánczos Barna: kiemelt figyelmet fordítunk idén 
a nagy áramfogyasztású háztartási gépek lecse-
rélésére, június 17-én 100 millió lejes költségve-
téssel indul a háztartási gépek roncsprogramja

 „Idén negyedik éve támogatja a környezetvé-
delmi szaktárca az energiatakarékosságot a háztar-
tási gépek roncsprogramja révén. Arra buzdítjuk az 
állampolgárokat, cseréljék le régi, nagy áramfogyasz-
tású háztartási gépeiket energiatakarékosakra. Idén 
június 17-én indul a program első fordulója. Azért, 
hogy hatékonyabbá tegyük a programot, már most 
elérhetővé tettük az útmutatót, így a következő több 
mint egy hónapban mindenki felkészülhet az érték-
jegyek igénylésére. Növeltük a program költségve-
tését, idén már 100 millió lejjel támogatjuk a lakos-
ságot az energiatakarékos eszközök beszerzésében” 
– mutatott rá bukaresti sajtótájékoztatóján Tánczos 
Barna RMDSZ-es környezetvédelmi, vízügyi és erdé-
szeti miniszter.

 Tánczos Barna hangsúlyozta, hogy a program 
2022-es kiadásának prioritása a legtöbb energiát 
fogyasztó háztartási gépek lecserélésének támo-
gatása, így idéntől már nem lehet értékjegyet 
igényelni televízió vásárlására. „A program alapvető 
célkitűzése a szén-dioxid-kibocsátás minél nagyobb 
mértékű csökkentése. Ezért idéntől az alacsonyabb 
fogyasztású televíziók lecserélése helyett a fennma-
radó összeget a nagyobb energiafogyasztású háztar-
tási gépek vásárlására tudjuk átirányítani” – hangsú-
lyozta a környezetvédelmi tárca vezetője.

 A program hatékonyabbá tételéért a korábbi 
két hétről egy hétre csökkent az az időtartam, amely 
alatt be lehet váltani a kereskedőknél a lefoglalt 
értékjegyeket. Ugyanakkor azok, akik regisztráltak 
a programra, de a megadott határidőig nem hasz-
nálták fel az értékjegyet, egy évig nem igényel-
hetnek támogatást ugyanarra a típusú háztartási 
gépre. „A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, 

hogy az értékjegyet igénylők közel ötven százaléka 
nem használta fel azt. Ez egy nagyon nagy arány, 
amivel másoktól veszik el a lehetőséget. Éppen ezért 
idéntől az új szabályokkal ösztönözzük, hogy csak 
azok igényeljenek értékjegyet, akik valóban szeret-
nének új eszközt vásárolni, ezzel akár duplájára 
növelve a lecserélt energiaigényes gépek számát” – 
taglalta Tánczos Barna.

 A háztartási gépek roncsprogramja idén is két 
fordulóban zajlik, az első fordulót június-július, a 
másodikat pedig november-december periódusban 
szervezik meg. Az első fordulóban június 17-étől 
kezdődően hozhatnak létre felhasználói fiókot a 
lakosok a Környezetvédelmi Alap erre a célra létre-
hozott internetes felületén, majd az értékjegyek 
igénylése a következő szakaszokban zajlik:

 Az I. szakasz június 24-én, reggel 10 órakor 
indul, és június 30-ig, vagy a támogatási keret kime-
rüléséig tart. Ebben a szakaszban mosógépekre, 
mosogatóképekre és hűtőszekrényekre lehet 
értékjegyeket lefoglalni. A támogatási keret 25 
millió lej.

 A II. szakasz július 1-jén, 10 órakor indul, és 
július 7-éig, vagy a támogatási összeg kimerüléséig 
tart. Ebben a szakaszban laptopokra és táblagé-
pekre lehet értékjegyet lefoglalni. A támogatási 
keret 10 millió lej.

 A III. szakasz július 8-án, reggel 10 órakor indul, 
és július 14-éig, vagy a támogatási keret kimerü-
léséig tart. Ebben a szakaszban légkondicionáló 
berendezésekre, ruhaszárító gépekre és porszí-
vókra lehet értékjegyet igényelni. A támogatási 
keret 15 millió lej.

Mosó- és mosogatógépek, légkondicionáló beren-
dezések, hűtők, fagyasztóládák, ruhaszárító gépek 
lecserélésére 400 lejes értékjegy, porszívókra 200 
lejes értékjegy, laptopokra 500 lejes utalvány, 
táblagépekre pedig 300 lejes értékjegy jár.
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 Az év legjelentősebb erdélyi eseményén vehettek részt 
azok a (református) magyarok, akik elzarándokoltak Gyulafe-
hérvárra. Egyrészt azért, hogy megünnepeljék a református 
egység napját, másrészt, hogy fejet hajtsanak a Gyulafehér-
várra hazatérő Bethlen Gábor fejedelem, a hit hőse előtt.

Jelentős esemény volt, hiszen bizonyította a transzilva-
nizmus erejét.

 Amikor az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgató-
tanácsa Deák Árpád nagyváradi szobrászművész alkotásának 
felállításáról döntött – egyöntetűen támogatta azt –, meglehet 
sokunknak eszébe jutott a nagy fejedelem mondása: nem 
mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, 
amit lehet. Mit lehet megtenni ma Romániában? – kérdeztük 
önmagunktól. És volt bennünk kétely, hogy nem szívesen látott 
vendég a várban az, aki ott négy évszázaddal ezelőtt Erdély 
aranykorának beteljesedésén fáradozott. Örömmel nyugtáz-
hattuk, hogy tévedtünk. A Fehér megyei RMDSZ meggyőző 
munkájának nyomán Gyulafehérvár polgármestere vállalta a 
nacionalisták esetleges támadásait, és engedélyt adott a Beth-
len-szobor felállítására a pontosan 400 évvel ezelőtt alapított 
Collegium Academicum épülete előtt.

 Gabriel Pleșa gyulafehérvári polgármester egyenesen a 
kötelességről beszélt, hogy nemzetiségtől függetlenül tovább 
kell építenünk elődeink hagyatékát. Bethlen Gábor fejedelem 
érdemei nem vitathatók, Erdély egyik legvirágzóbb időszaka 
köthető a nevéhez, így ma méltón tér vissza a vár szívébe, az 
általa alapított Collegium Academicum közelébe – mondta 
Gabriel Pleșa. Mintegy igazolva azt, amit Kató Béla erdélyi 
református püspök korábban kijelentett: „Gyulafehérváron 
is lejárt a felejtés ideje, azoknak az ideje, akik a fejedelem 
emlékét ki akarták törölni. Ma már a többség képviselői is úgy 
gondolják, gazdagabbak lesznek, ha beemelik magyar refor-
mátus értékeinket a város történetébe.”

 Persze, voltak, akik megpróbáltak ünneprontók lenni. 
Magukat újságíróknak tartó provokátorok, akik megpró-
báltak belekötni a magyar köztársasági elnökbe. Például azzal 
riogatták a nemzet- és országféltőket, hogy Novák Katalin a 
kolozsvári parkban szaladt, utólag azzal, hogy felkapaszkodott 
a Székelykőre. A külügyminisztérium államtitkára is kikérte 
magának, hogy a magyar köztársasági elnök a világ minden 
magyarjáért felelősséget vállal. Mintha meg lehetne tiltani 
valakinek is, hogy valaki iránt felelősséget vállaljon – jutott 
eszembe. Majd vállal a román állam – mondta a mérges állam-
titkár, s beleborzongtam, mi lett eddig is abból, ha a román 
állam rólunk kezdett el gondolkodni, s mi lehet még ezután...

 Próbáltak ünneprontók lenni a balkáni zsurnaliszták és 
politikusok. S a balkáni jelző itt nem feltétlenül földrajzi, inkább 
szellemi hovatartozást jelöl. Mert egy helybéli szenátor is 
megpróbálta megzavarni az eseményt. A helyi múzeum munka-
társának hazudta magát, így jutott át a kordonon, Avram Iancu 
képét helyezte el a Bethlen-szobor talapzatánál, majd trikol-
orral átkötött csokrot akart átadni Novák Katalinnak, azzal a 
szöveggel, hogy Gyulafehérvár Románia.
 
 Balog Zoltán püspök kilépett a lelkészek közül, békítő 
jobbot nyújtott a férfinak, majd megölelte a teljesen megzava-
rodott politikust. Balog Zoltán igehirdetésében a keresztyéni 
szeretetről is beszélt.

 Az ünnepség után az egyházvezető a reformatus.hu-nak 
azt mondta az esetről, „ha nem tudunk átlépni határokat és 
megölelni a másikat, ahogy Jézus Krisztus is magához ölelt 
minden embert, akkor nincs esélyünk megmaradni. Csak a 
szeretet képes legyőzni minden gyűlöletet. A nekem naci-
onalistaként bemutatkozó ember ugyan elhelyezte a Beth-
len-szobor lábánál a számára fontos képet, de a fejedelem 
mennyivel magasabb volt annál, a szó minden értelmében.”

 A magyar köztársasági elnök a békés jövőről beszélt. A 
békességről, amely benn van a magyarországi reformátusok 
– Áldás, békesség! – és az erdélyi reformátusok – Békesség 
Istentől – köszönésében is. A célja, mondta „tárgyalni, megpró-
bálni megegyezni, szövetségeseket keresni, ajtókat nyitogatni 
úgy, hogy a magyaroknak jobb és szebb élete legyen, s közben 
azok is jól járjanak, akik hajlandók velünk együttműködni és 
szövetséget kötni. Ebben van Közép-Európa jövője.”

 Szép üzenete volt az elnöki beszédnek a romániai 
magyarok felé: „Az erdélyiek hite is »mégis hit«, az erdélyi 
magyarok nem »csak úgy magyarok«, hanem »mégis magyarok«. 
Szívük belsejéből tudják, hogy az anyaország és szülőföldjük 
gyarapodását úgy segíthetik igazán, ha őrzik édes anyanyel-
vünket, ha vigyázzák és továbbadják az őseinktől örökölt 
szokásokat, viseletet, büszkeséget” – mondta.

Ami miatt a magyarországi ellentábor támadásba is lendült.

 Amint a hazai hírtelevíziók manipulációjára is négy 
évszázada már megvolt Betlen Gábor válasza: „És egyet 
kívánnám igen, hogy akármi piacon vénasszonyoktól hallott 
híreknek ne adnának (az emberek) hitelt”, úgy a magyaror-
szági méltatlankodóknak is üzent a fejedelem: „…tudjuk azt, 
hogy eleitől fogva semmi inkább nem vesztette a mi szegény 
hazánkat, sőt az egész magyar korona alatt lévő országokat, 
provinciákat, mint az magok között való ördögi irigység, halálos 
gyülölség, rettenetes pártütések...”

 Semmi, de semmi nem árnyékolhatta be azt a napot, 
amikor Bethlen Gábor hazatért Erdély egykori fővárosába. 
Amikor a Bethlen Gábor hittársai magukban elmondhatták: 
Fejedelem, a fundamentum áll!

 Bizakodva ismételgethették Bethlen Gábor papírra 
vetett utolsó szavait a Szentírásból: Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk!

a Maszol.ro portálról

A fejedelem hazatért
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MIÉRT: életmentő tudás van az 
erdélyi fiatalok kezében

 A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Stayin Alive 
Karavánja során az egészségügyben dolgozó szakemberek 
segítségével 25 településen összesen 30 képzést tartottak. 
Több mint 500 fiatalnak tanították meg az elsősegély alapjait, 
emellett beszéltek az oltás fontosságáról, a zöld igazol-
vány használatáról, valamint válaszokat adtak minden olyan 
felmerülő kérdésre, melyekről addig téves információkat 
kaptak a fiatalok – írja közleményében a MIÉRT.

 Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke úgy fogalmazott: „Jókor 
voltunk, jó helyen. Akkor szerveztük a karavánt, amikor a legna-
gyobb szükség volt a helyes tájékoztatásra. Jó érzés utólag azt 
tapasztalni, hogy hasznos volt ez a megmozdulás. Több szem-
pontból volt célszerű a Stayin Alive Karaván: egyrészt azért, mert 
több mint 500 fiatal sajátította el az elsősegély alapjait, ezzel 
pedig életeket menthetnek a jövőben, másrészt azért, mert vála-
szokat kaphattak az online médiában elterjedt oltásellenesség 
miatt kialakult kérdéseikre is. Felemelő érzés azt tapasztalni újra, 

hogy a fiatalok nem 
közömbösek a 
hasonló események 
iránt.”

 „Az évek során az 
tapasztaltuk, hogy 
Románia szinten 
nagyon kevesen 
ismerik az elsőse-
gélynyújtás alapjait. 
Amikor szembesül-
tünk a vírushelyzet 
komolyságával, úgy 
döntöttünk, hogy a 
fiatalokat megcé-
lozva hangsúlyt 
fektetünk ezek ismer-
tetésére. Oktatni 
kezdtük a legfonto-
sabb tudnivalókat 
az újraélesztésről, a 

defibrillátor használatáról, a fulladás meggátolásáról. Néhány 
éven belül ez a korosztály felnő, ők lesznek azok a személyek, 
akik szükség esetén közbe tudnak avatkozni és hatékonyan 
alkalmazni a karavánon tanultakat. A közeljövőben szeretnénk 
folytatni a programot, kibővíteni például az általános sürgősségi 
esetek ellátásának megtanulásával: vérzések, égések, törések 
kezelése” – szögezte le Buna Hunor, mentős asszisztens, a 
Salvatore egyesület vezetője.

 A Stayin Alive Karaván ellátogatott Szamosardóra, Balán-
bányára, Máramarosszigetre, Székelyudvarhelyre, Bögözre, 
Agyagfalvára, Krasznára, Zilahra, Nagyváradra, Gyergyóalfa-
lura, Gyergyószentmiklósra, Marosvásárhelyre, Szászrégenbe, 
Balavásárára, Kendre, Jobbágyfalvára, Máréfalvára, Székely-
szentkirályra, Csíkszentgyörgyre, Négyfaluba, Brassóba, 
Medgyesre, illetve Micskére.

www.medgyes.ro

Támogatók - Partnerek



8 Nagy-Küküllő

A lap elektronikus formában is olvasható a www.medgyes.ro honlapon. 

Postacím:
Szeben megye, Medgyes, I.C. Brătianu út, 32-es szám, i.sz. 551003

E-mail:
madisz@medgyes.ro

Nyomdai kivitelezés:
S.C.GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L.

ISSN - 2277 0115
Példányszám: 2000, Tiraj: 2000

A SZERKESZTŐSÉG

Nagy-Küküllő
Felelős szerkesztő:

Balázs Botond

Főmunkatársak:

Balázs Noémi, Soldorfean Zsuzsa, 
Kiss Noémi, Palea Kinga, Kémeri 

Attila, Töttösi Gergő, Fazekas 
Attila, Oltean Ildikó

Technikai szerkesztés:
Balázs Botond

Korrektúra: 
Töttösi Gergő

Lap-arculat imázs: 
Bukur Tamás

Megjelenik havonta a 
Medgyesi MADISZ gondozásában.


