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	 2018-2019-es	 tanév	 utolsó	 tanári	 gyűlésén,	
iskolánk	 akkori	 igazgatója,	 Szederjesi	 György,	
földrajz	 szakos	 tanár,	 bejelentette	 lemondási	
szándékát.	 16	 éven	 át	 vezette,	 ápolta,	 növelte	
Szeben	megye	egyetlen	önálló	magyar	iskoláját.
	 Mindnyájan	 döbbenten	 és	 síri	 csendben	
fogadtuk	a	váratlan	hírt.	Mi	lesz	ezután?	-		Hogyan	
tovább?	 –	 kérdések	 ott	 bujkáltak	 gondolata-
inkban.	Új	„dinasztia”	következik.	Ki	fogja	vállalni,	
ki	fogja	elhelyezni	ennek	az	új	„fejezetnek”	alapí-

tókövét?
Óriási	meglepetésemre	engem	kértek	fel.	Nem	teljes	meggyőződéssel	„igent”	mondtam,	de	már	
akkor	tudván	azt,	hogy	többszörös	szerepet	öltök	magamra:	 leszek	pedagógus,	 leszek	anya	és	
nem	utolsó	sorban,	véndiák,	hiszen	25	évvel	ezelőtt	én	is,	Pocan	(sz.	Csíki)	Ildikó	ebből	a	fészekből	
repültem	ki.	Nem	mellesleg,	hogy	volt	tanáraim,	a	jelenlegi	kollegáim.	Erről	a	nem	mindig	egyszerű	
kapcsolatról,	sokat	lehetne	mesélni!
	 A	2019-2020-as	tanévet	már	én	nyitottam	meg,	azt	sem	tudván	jóformán,	hogy	mi	is	egy	
iskolaigazgató	 felelőssége,	melyek	a	mindennapi	 feladatai.	Az	 igazgató	munkaköri	 leírása	 sem	
enyhített	tájékozatlanságomon,	hanem	annál	inkább	megkavart,	hiszen	a	leírásban	felsorolt	köte-
lességek	halmaza,	túlszárnyalta	kopár	elképzelésemet:
	 -	az	igazgató	irányítja	az	intézmény	szakszerű	működését,
	 -	biztosítja	a	működéshez	szükséges	személyi	és	tárgyi	feltétéleket,
	 -	kiadja	az	intézmény	belső	működési	szabályzatát,
	 -	vezeti	a	nevelőtestületet,
	 -	dönt	az	intézmény	minden	lényeges	ügyében,	a	jogszabályi	keretek	között,
	 -	stb.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		folytatás az 5. oldalon

	Idén	 XIX.	 alkalommal	 kerül	 sor	 a	 már	 hagyománnyá	 vált	
Vándorcsizma	 Néptáncfesztiválra.	 A	 fesztivál	 szeptember	
17-én	kerül	megszervezésre	Medgyesen	a	Greweln	Parkban.	
Szeptember	 17-én	 13	 órától	 a	 hagyományos	 felvonulással	
kezdjük	 programunkat	 a	 Millennium	 Háztól	 a	 Polgármes-
teri	 Hivatalig	 ezt	 követően	 14	 órától	 a	 fesztivál	 helyszíne	
a	 Greweln	 Parkba	 költözik.A	 fellépőink	 Magyarországról,	
Hargita	 megyéből,	 Maros	 megyéből,	 Fehér	 megyéből	 és	
Szeben	megyéből	érkeznek.	A	néptáncon	kívül	a	már	hagyo-
mánnyá	 vált	 gulyásfőző	 verseny	 is	 része	 a	 fesztiválnak,	
amelyre	 hat	 csapat	 jelenkezet,	 400	 liter	 gulyást	 fognak	
elkészíteni.	A	versenyző	csapatok	főztjét	három	mestersza-
kács	fogja	kiértékelni.	A	rendezvény	ideje	alatt,	az	elkészült	
gulyást	az	érdeklődők	megkóstolhatják.		
	A	fesztivál	ideje	alatt	jurta	látogatható	és	az	íjászbemutatóra	

kerül	sor,	a	Losonczy	István	Hagyományőrző	és	Sportegyesület	segítségével.	A	gyerekek	biztosan	
nem	fognak	unatkozni	ezen	a	rendezvényen,	mert	különféle	izgalmas	programokkal	készültünk.	
A	fesztivál	ideje	alatt	lesz	hagyományos	kézműves	vásár,	zsíros	kenyér	kóstoló,	pogácsa,	kürtős-
kalács,	lángos	és	sok	más	finomság.	Az	esti	táncház	előtt	két	koncertre	kerül	sor.	
	 Ezúton	 szeretnénk	 köszönetet	 mondani	 a	 19.	 Vándorcsizma	 Néptáncfesztivál	 partnere-
inek,	finanszírozóinak	és	támogatóinak:	Medgyes	Polgármesteri	Hivatala,	Szeben	Megye	Tanácsa,	
Nagyszebeni	Astra	Múzeum,	Romániai	Magyar	Demokrata	 Szövetség,	 Communitas	Alapítvány,	
S.C.	Meditur	S.A.,	S.C.	ECO-SAL	S.A.,	ELDI	Pékség,	OTP	Bank	Románia,	Nagy-Küküllő	kulturális	és	
közéleti	havilap,	Contrast-Publicitate.	

Iskolakezdési gondolatok

XIX. Vándorcsizma Néptáncfesztivál
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Megválasztották a parlament és a parlamenti csoportok 
vezetőit – megkezdődött a törvényhozás őszi ülésszaka

Szeptember	1-	én	csütörtökön,	elkezdődött	a	parlament	őszi	
ülésszaka,	így	a	szenátus	és	a	képviselőház	plenáris,	valamint	
együttes	 ülésén	 sor	 került	 a	 két	 ház	 vezető	 testületeinek	
megválasztására,	 továbbá	 a	 frakciók	 vezetésével	 megbízott	
szenátorok	és	képviselők	hivatalos	nevesítésére.

Az	 RMDSZ	 képviselőházi	 frakcióvezetői	 tisztségét	 továbbra	
is	Csoma	Botond	Kolozs	megyei	képviselő	 látja	el,	továbbá	a	
frakcióvezető-helyettesi	 tisztségeket	Benedek	Zakariás	 szór-
ványképviselő	 és	 Szabó	 Ödön	 Bihar	 megyei	 képviselő	 töltik	
be.	 A	 képviselőházi	 frakció	 titkári	 tisztségét	 Nagy	 Szabolcs	
Szatmár	megyei	 képviselő	 látja	 el.	 Seres	 Dénest,	 az	 RMDSZ	
Szilágy	megyei	parlamenti	képviselőjét	a	képviselőház	házna-
gyának	választotta	a	plénum.

A	 Szövetség	 szenátusi	 frakcióját	 továbbra	 is	 Turos	 Lóránd	
Szatmár	megyei	szenátor	vezeti,	frakcióvezető-helyettes	Fejér	
László	Ödön	Kovászna	megyei	szenátor,	a	titkár	pedig	Császár	
Károly	 Zsolt	 Maros	 megyei	 szenátor.	 László	 Attila	 Kolozs	
megyei	szenátort	újból	a	szenátus	háznagyának	választották.

A	képviselőház	és	szenátus	együttes	plénumának	ülésén	egy	
speciális	 bizottság	 jött	 létre,	 amelynek	 feladata	 a	 kormány	
által	 kidolgozott	 igazságügyi	 törvénytervezetek	megvitatása	
és	 elfogadása.	 Az	 RMDSZ-t	 a	most	megalakult	 bizottságban	
Császár	Károly	Zsolt	Maros	megyei	szenátor	és	Ladányi	Lász-
ló-Zsolt	Hargita	megyei	képviselő,	a	bizottság	titkára	képviseli.

Támogatást kapnak a családok a mesterséges megtermé-
kenyítés költségeire

	 Anyagi	 támogatást	 nyújt	 a	 kormány	 a	 mesterséges	
megtermékenyítés	 költségeinek	 fedezésére	 a	 családoknak	
és	az	egyedülálló	nőknek.	2022-ben	2.500	pár	vagy	egyedül-
álló	kaphat	 támogatást,	de	az	a	 cél,	hogy	2023-tól	kiterjesz-
szék	 10	 ezer	 kedvezményezettre.	 Ezzel	 a	 kormány	 segíteni	
akarja	azokat	a	családokat,	akik	egészségügyi	okok	miatt	nem	
tudnak,	de	szeretnének	gyermeket	vállalni.

	 A	kormányhatározat	szerint	azok	a	20-45	év	közötti	nők	
kaphatnak	támogatást,	akiknek	erre	orvosi	ajánlásuk	van,	egy	
évben	pedig	három	beavatkozást	támogat	az	állam,	beavatko-
zásonként	15	ezer	lejjel.

	 A	 jogszabállyal	 a	 kormány	 az	 egyre	 inkább	 csökkenő	
születésszámot	akarja	növelni,	és	a	családokat	akarja	támogatni	
abban,	hogy	minden	kívánt	gyermek	megszülethessen.

	 Az	 erre	 vonatkozó	 metodológiát	 30	 napon	 belül	
dolgozza	 ki	 a	 kormány,	 ezután	 lehet	majd	 ismerni	 a	 feltéte-
lekre	vonatkozó	részleteket.

Megemelik a zöldségtermesztőknek járó támogatási kere-
tösszeget, támogatják a hegyvidéken gazdálkodókat is

45	 millió	 euróról	 53,62	 millió	 euróra	 növekedik	 a	 fóliasát-
rakban	zöldségeket	termesztőknek	járó	keretösszege.	A	kere-
tösszeget	azért	kellett	megemelni,	mert	közel	18	ezer	igénylés	
érkezett,	 de	 a	 2022	 elején	 elfogadott	 összeg	 csak	 15	 ezer	
gazda	de	minimis	támogatásának	kifizetésére	volt	elegendő.

Egy	mezőgazdasági	 termelő	 legfeljebb	4	ezer	euró	támoga-
tásra	jogosult.	A	kormány	ugyanakkor	támogatja	a	helyvidéki	
gazdálkodókat	 is	 –	 erre	 vonatkozóan	 sürgősségi	 kormány-
rendeletet	 fogadott	 el.	 Három	 fő	 beruházási	 program	 van,	
amelynek	keretében	igényléseket	lehet	benyújtani.	Az	egyik	a	
tej	tárolására	és	feldolgozására	vonatkozik,	a	második	hegyvi-
déki	esztenák	létesítésére,	a	harmadik	pedig	központok	létre-
hozására,	ahol	erdei	gyümölcsöt,	gombát,	gyógynövényeket	
gyűjtenek	be	és	feldolgoznak.

Az	 igényléseket	 magánszemélyek,	 családi	 vállalkozások,	
termelőszövetkezetek	 és	 a	 mezőgazdaságban	 vagy	 élelmi-
szeriparban	tevékenykedő	jogi	személyek	nyújthatják	be,	akik	
hegyvidéken	folytatnak	mezőgazdasági	tevékenységet.

RMDSZ
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2022.	 augusztus	 20-án	 Székelyföldi	 gyülekezeti	 kirándulásra	
indultunk.	Induláskor	a	25.	Zsoltárból	hallgattuk	meg	Istennek	
igéjét:	 „	 Utaidat,	 Uram,	 ismertesd	 meg	 velem,	 ösvényeidre	
taníts	meg	engem!	Vezess	hűségesen,	és	 taníts	engem,	mert	
te	 vagy	 szabadító	 Istenem,	mindig	benned	 reménykedem.”	A	
tervezett	utunk	során	mintegy	51	magyar	gyülekezeti	tagnak	
hisszük,	 hogy	 sikerült	maradandó	 élményt	 biztosítani	 azáltal,	
hogy	 egy	 természeti	 kincsekben	 gazdag,	 magyarok	 által	
lakott	vidéken	tölthettek	el	egy	felejthetetlen	napot.	A	kirán-
dulás	továbbá	 jelzésértékkel	bírt	és	azt	az	üzenetet	hordozta	
magában,	miszerint	 a	magyarság	 számol	 a	 térségben	élőkkel	
és	nem	mondott	 le	a	küküllőalmási	és	a	somogyomi	közössé-
gekről.
	 Első	állomásunk	Kápolnásfaluba	vezetett,	ahol	az	iskola	

igazgatónője	 bemutatta	 számunkra	 a	 130	 éves	 Tájház	 törté-
netét.	Miután	ott	alaposan	mindent	szemügyre	vettünk,	elin-
dultunk	 Szentegyházára,	 ahol	 a	 Múzeum	 szálló	 vendégei	
lehettünk.	Kedves	fogadtatásban	volt	részünk,	éppen	annyira,	
hogy	még	nótázásra	 is	 sor	került.	Öröm	volt	számunkra	szór-
ványlétből	kicsit	kimozdulni	és	 teljesen	magyarok	által	 lakott	
települések	életébe	betekintést	nyerni.
Azt	 követően	 utunk	 Csíkszeredába	 vezetett.	 A	 Csíksomlyói	
kegytemplom	 külsejét	 és	 belsejét	megszemlélve,	 a	 templom	
csendjében	Istenhez	könyörögtünk,	ki-ki	a	maga	háláját,	kérést	

személyesen	vitte	Isten	elé.
	 Ezután	a	Barátok	fürdőjét	látogattuk	meg,	a	víz	hőfoka	
15	 °C,	 néhányan	merészkedtek	 lábukat	megmártani.	 Lelkileg	
nagyon	feltöltődve,	tértünk	be	a	testi	táplálék	elfogyasztására	
a	Jakab	Antal	Házba.	Köszönjük	a	nagyon	kedves	fogadtatást	
és	a	finom	falatokat.
	 A	 város	 főterének	 meglátogatása	 következett.	 Onnan	

a	 nagy	 hőségben	 egy	 kis	 sétát	 követően	 megérkeztünk	 a	
Makovecz	 Imre	 által	 tervezett	 Millenniumi	 templomba.	 A	
kéttornyú	 centrális	 templom	 a	 magyarság	múltját	 és	 jövőjét	
ötvözi.
	 Mindezek	 után	 elindultunk	 Csíkszentsimon	 felé,	 hogy	
az	 előre	 megbeszélt	 látogatást	 a	 Csiki	 Sör	 Manufaktúrában	
megejtsük.	 Itt	 volt	 közös	 együttlétünk	utolsó	 állomási	 helye.	
Miután	 kedvünkre	 kóstolhattunk	 a	 szűretlen,	 illetve	 málnás	
sörből,	 két	 csoportba	 idegen	 vezetéssel	 meglátogattuk	 és	
betekintést	 nyertünk	 a	 gyárban	 zajló	 tevékenységekbe.	 A	
Manufaktúra	 belső	 látogatása	 után	 lelkünkbe	 nagyon	 feltöl-
tődve	indultunk	el	hazafelé.
	 Útközben	szerettünk	volna	többen	is	a	mindig	finom	és	
illatos	 kürtőskalácsból	 haza	
hozni,	 de	 nem	 mindenkinek	
sikerült.	Ezért	is	már	megvan	
a	 következő	 kirándulásnak	
az	 egyik	 célja:	 idejében,	 és	
nem	 este	 9-kor	 kell	 kürtős-
kalácsot	vásárolni.	Az	utazók	
közvetlenül	 átérezhették,	
hogy	tőlük	nem	is	oly	távol	a	
magyar	nyelv	nem	csak	a	szűk	
családi	körben	vagy	a	gyüleke-
zetben	használható,	hanem	a	többség	által	beszélt,	elsődleges	
társalgási	mód.	Haza	felé	már	elhangzottak	az	új	helyszínek	a	
következő	kirándulás	számára.	Hála	legyen	az	Istennek.	
 
	 Fő	támogatónk	a	MEDGYESI	RMDSZ	és	a	COMMUNITAS	
ALAPÍTVÁNY	volt.	Köszönjük.	

Isten	áldása	legyen	mindannyiunk	életén.

Hajdú-Nagy István református lelkész
Küküllőalmás-Somogyom

Beszámoló - III. Gyülekezeti kirándulás
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Országszerte	 több	mint	 3	millió	 óvodás	 és	 iskolás	 kezdi	 el	 a	
2022/2023-as	tanévet	hétfőn.	Az	új	iskolai	év	sok	szempontból	
más,	mint	a	tavalyi:	míg	egy	évvel	ezelőtt	mindenki	maszkban	
volt	a	tanévnyitókon,	és	a	szülők	nem	mehettek	be	az	oktatási	
intézményekbe,	most	nincs	erre	vonatkozó	korlátozás.	Ugyan-
akkor	 jó	 néhány	 változás	 életbe	 lép	 az	 iskolai	 évben,	 többek	
közt	nem	félévekre,	hanem	öt	modulra	lesz	osztva	a	tanév,	és	a	
diákok	értékelési	rendszere	is	változik.

Virágcsokrot	szorongató,	ünneplőbe	öltözött	gyerekek	sietnek	
hétfőn	országszerte	az	első	 tanítási	napra:	 több	mint	17	800	
tanintézetben	 3	 millió	 14	 ezer	 óvodás	 és	 iskolás	 kezdi	 el	 a	
tanévet.	

Míg	a	2020-as	évben	a	koronavírus-járvány	miatt	elmaradtak	a	
tanévnyitó	ünnepségek,	tavaly	pedig	maszkban	tartották	még	
a	 kinti	 évnyitókat	 is,	 ráadásul	 szigorúan	 szülők	 nélkül,	 idén	
visszatér	az	élet	a	rendes	kerékvágásba.	Hagyományos	tanév-
nyitó	ünnepségeket	rendeznek	az	iskolákban,	és	bár	múlt	héten	
elterjedt	az,	hogy	az	oktatási	minisztérium	kitiltja	idén	is	erről	
a	szülőket,	pénteken	Sorin	Cîmpeanu	oktatási	miniszter	ponto-
sított.	„Hamis	az	az	információ,	miszerint	az	oktatási	miniszté-
rium	tiltást	adott	ki!	

Az	 oktatási	 minisztérium	 és	 az	 egészségügyi	 minisztérium	
semmilyen	módon	nem	ellenzi	 a	 családok	 jelenlétét	a	 tanév-
nyitón,	 főleg,	 hogy	 az	 ilyen	 típusú	 rendezvények	 zömét	 nyílt	
tereken	tartják	–	áll	a	miniszter	Facebook-bejegyzésében.	

Így	 alakul	 a	 tanév	 És	 bár	 ebből	 a	 szempontból	 visszatértünk	
a	 régi,	 jól	 megszokott	 módszerekhez,	 sok	 más	 szempontból	
változás	 lesz	 az	 idei	 tanévben:	 már	 az	 igencsak	 korai,	 szep-
tember	 elejei	 tanévkezdés	 is	 furcsa,	 miután	 Romániában	 az	
őszi	hónap	közepén	szokott	megkezdődni	az	iskola,	de	ez	is	a	
változások	egyike.	Az	egyik	 legfontosabb	változás	még,	hogy	
idéntől	 nem	 félévekre,	 hanem	 öt	 tanítási	 modulra	 osztják	 a	
tanévet.	A	2022-2023-as	 tanév	36	 tanítási	hétből	áll,	 kivételt	
képeznek	a	12.	osztályosok,	illetve	az	esti	tagozat	13.	osztályos	
diákjai,	akik	34	héten	át	járnak	iskolába,	számukra	2023.	június	
2-án	zárul	a	tanév.	A	nyolcadikosok	2023.	június	9-én	zárják	majd	
a	 tanévet,	 amely	 esetükben	 35	 tanítási	 hétből	 áll.	 Mindenki	
más	 június	16-áig	 jár	majd	 iskolába.	Az	új	 tanév	struktúrája	a	
következő:	szeptember	5.	és	október	21.	között	tanítás,	majd	
jön	egy	egyhetes	 szünidő	október	22.	 és	október	30.	 között;	
október	31.	és	december	22.	 között	 tanítás;	2022.	december	

23-án	kezdődik	a	karácsonyi	vakáció	és	2023.	január	8-áig	tart;	
január	 9-én	 újra	megkezdőik	 	 a	 tanítás,	 amelyet	majd	 febru-
árban	szakít	meg	egy	egyhetes	vakáció,	úgynevezett	síszünet.	
Ennek	 a	 vakációnak	 az	 az	 érdekessége,	 hogy	mozgó	 vakáció,	
a	 tanfelügyelőségek	 eldönthették,	 hogy	 február	 második,	
harmadik	 vagy	 negyedik	 hetében	 tartják.	 Az	 ország	 harminc	
megyéje	–	többek	között	Hargita,	Kovászna	és	Maros	megye	is	–	
a	február	20-24.	közötti	időszakot	választotta.	A	sívakáció	után	
ismét	 tanítás	 zajlik	április	6-áig;	 április	7.	és	április	18.	között	
lesz	a	húsvéti	vakáció,	majd	április	19.	és	június	16.	között	zajlik	
az	 utolsó	 tanítási	 modul.	 Június	 17-én	 mennek	 a	 gyerekek	
nyári	 vakációra,	 egészen	 szeptember	 3-áig.	 Október	 5-én,	 az	
oktatás	 nemzetközi	 napján,	 illetve	 a	 hivatalos	 munkaszüneti	
napokon	nem	 lesz	 tanítás.	Az	 Iskola	másként	hetet	és	 a	 zöld	
hetet	 a	 2023.	 február	 27-e	 és	 június	 16-a	 közötti	 időszakban	
kell	megszervezni,	de	két	különböző	tanítási	modulban,	az	erre	
szánt	egyenként	ötnapos	időszakról	a	tanintézetek	döntenek.	
A	 szakközépiskolai	 osztályok,	 a	 szakiskolások	és	posztlíceumi	
oktatásban	 részt	 vevő	diákok	a	 két	említett	héten	gyakorlati	
oktatásban	részesülnek.	

Csak	év	végén	számolnak	tanulmányi	átlagot	A	változások	része-
ként	ezentúl	csak	a	tanév	végén	számolnak	tanulmányi	átlagot	
a	diákoknak,	nem	pedig	a	félévenként,	emellett	eltörlik	a	félévi	
dolgozatokat	 is.	A	tanév	során	azonban	gyakrabban	értékelik	
majd	a	diákokat,	ez	például	azt	jelenti,	hogy	összesen	öt	jegyet	
kell	kapniuk	azokból	a	tantárgyból,	amelyeket	heti	két	órában	
tanulnak.	 A	 tanároknak	 pedig	 nagyobb	 szabadságot	 biztosí-
tanak,	hogy	hogyan	és	mikor	mérik	 fel	 a	gyermekek	 tudását.	
Egészen	 friss	 változás	az	 is,	hogy	a	2022/2023-as	 tanévtől	 az	
5–8.	osztály	tanulmányi	átlaga	nem	fog	beleszámítani	a	nyol-
cadik	 osztályt	 végzett	 tanulók	 felvételijegyébe,	 kizárólag	 az	
országos	 képességfelmérő	 vizsgán	 kapott	 osztályzat	 alapján	
rangsorolják	majd	őket	a	kilencedik	osztályokba.	Ugyanakkor	a	
most	elkezdődött	iskolai	év	lesz	az	első,	amelyben	az	ötödikesek	
már	a	tanév	elejétől	kaphatnak	tanulmányi	ösztöndíjat	a	szoci-
ális	mellett.	A	jogosultsági	feltételek	között	szerepel	a	legtöbb	
20	hiányzás,	a	tanulmányi	ösztöndíj	esetében	pedig	a	negyedik	
osztály	végi	nagyon	jó	minősítés.	Ugyanakkor	a	tanügyminiszter	
júliusi	 rendelete	szerint	 tilos	osztálypénzt	gyűjteni	és	az	sem	
megengedett,	hogy	a	diákoktól	vagy	a	szülőktől	pénzt	kérjenek	
azért,	hogy	a	tanítóknak,	tanároknak	hálából	ajándékokat	vásá-
roljanak.	Ugyancsak	 fontos	az	 is,	hogy	a	kötelező	oktatásban	
immár	egy	iskola	sem	tanácsolhat	el,	„csaphat	ki”	diákot,	mert	
ez	a	tanuló	oktatáshoz	való	alapjogát	sérti.

Kezdődik az iskola: változásokkal köszönt be a 2022/2023-as tanév
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Egészségügyi	 ajánlások	 Bár	 az	 elmúlt	 tanévhez	 képest	 most	
nem	szigorú	korlátozások	között	kezdődik	a	tanév,	a	koronaví-
rus-járványra	és	az	influenzaszezonra	való	tekintettel	higiéniai	
ajánlásokat	fogalmazott	meg	az	egészségügyi	minisztérium.	A	
szaktárca	 arra	 figyelmeztet,	 hogy	 a	 hideg	 időszakban	 gyako-
riak	 a	 légúti	 megbetegedések,	 és	 az	 óvodákban,	 iskolákban	
könnyen	terjedhet	a	koronavírus,	de	az	influenza	is.	Mindkettő	
veszélyes	olyan	személyek	esetében,	akik	más	betegségekben	
is	 szenvednek,	például	 szív-	 és	érrendszeri,	 tüdő-	 vagy	 cukor-
betegségben.	Mindezek	megelőzésére	az	egészségügyi	minisz-
térium	kézmosást	és	-fertőtlenítést	javasol	az	osztályterembe	
lépés	 előtt,	 illetve	 köhögés,	 tüsszentés	 vagy	 WC-használat	
után.	További	ajánlás	az	osztálytermek	gyakori	és	legalább	10	
percig	tartó	szellőztetése,	a	felületek	tisztántartása	és	fertőt-
lenítés.	A	minisztérium	egészségügyi	maszk	viselését	javasolja	
zárt,	zsúfolt,	rosszul	szellőzött	helyiségekben,	és	tanácsosnak	
tartja	betartani	a	személyek	közötti	másfél	méteres	távolságot	
az	 órákon.	 A	 szülőkben	 rendszeresen	 tudatosítani	 kell,	 hogy	
nem	javallott	közösségbe	küldeni	a	gyermeket,	ha	fáj	a	torka,	
vagy	más	légúti	megbetegedés	tüneteit	észleli	magán.	Ugyanez	
érvényes	 a	 tanárokra	 és	 az	 iskolák	 kisegítő	 személyzetére	 is.	
A	 tanítóknak,	 tanároknak	 azt	 javasolják,	 hogy	minden	 reggel	
alaposan	szemrevételezzék	az	osztályt,	és	szűrjék	ki	azokat	a	
tanulókat,	akik	szemmel	 láthatóan	nincsenek	 jól	 (lázrózsás	az	
arcuk,	 köhögnek	 stb.).	 Ezeket	a	gyerekeket	el	 kell	 különíteni,	
és	értesíteni	a	szülőket.		Tanintézetek	engedély	nélkül	Ország-
szerte	17	872	tanintézetben	kezdődik	meg	az	oktatás	hétfőn,	
Lucian	Bode	belügyminiszter	pedig	azt	nyilatkozta	hogy	ebből	
összesen	3783	iskolaépületnek	nincs	tűzvédelmi	engedélye,	de	
862	tanintézet	esetében	folyamatban	van	a	beszerzése.	Hozzá-
tette,		a	több	mint	17	ezer	óvoda	és	iskola	57	százalékának	az	
őrzése	nincs	megoldva,	43	százalékuk	pedig	rendelkezik	vala-
milyen	biztonsági	 rendszerrel.	Maros	megyében	613	oktatási	
intézményében	kezdődik	meg	hétfőn	a	tanítás,	kilenc	iskolában	
egészségügyi	engedély	nélkül	nyitnak	az	 iskolák:	többek	közt	
Mezőbándon,	 Székelyhodoson,	 Nyárádgálfalván,	 Csatófalván	
és	Csíkfalván.	Ugyanakkor	124	iskolaépület	rendelkezik	tűzol-
tósági	 engedéllyel,	 17	 tanintézmény	 még	 nem	 rendelkezik	
ezzel,	507	egység	pedig	nem	engedélyköteles.	

Iskolakezdési gondolatok ... folytatás az első oldalról

....	és	a	sor	folytatódik.	Én	még	egyet	hozzáfűznék,	ami	persze,	
az	 ilyen	 hivatalos	 iratokból	 mindig	 kimarad:	 az	 igazgató	
feladata	 emberségesen,	 tiszta	 elmével	 és	 tiszta	 szívvel	 ott	
lennie	az	intézmény	emberei	mellett.	Talán	ezt	tartottam	rövid	
igazgatói	pályafutásom	legfontosabb	megbízatásának:	ember-
számba	vegyem	kollegáimat	és	sokat	mosolyogni,	még	akkor	

is,	ha	néha	nehéz	volt.	Gondolok	 itt	a	2020-2021-es	 tanévre,	
amikor	 a	 járvány	 miatt	 kénytelenek	 voltunk,	 nemcsak	 isko-
lánkat	„átrendezni”,	hanem	életünket	is.

	 Próbáltam	 folytatni	 elődeim	 munkáját,	 abban	 a	 szel-
lemben	dönteni	és	gondolkodni,	amiben	volt	 tanáraim	hittek	
és	tevékenykedtek.	

	 Igyekeztem	 megtartani	 és	 ápolni	 a	 partereinkkel	 való	
kapcsolatokat.	 Megerősítettük	 a	 Rákóczi	 Szövetséggel	 való	
kapcsolatot,	 akiknek	 köszönhetően,	 diákjaink	 és	 tantestü-
letünk	 új	 programoknak	 lehettek	 részesei	 (lásd	 iskolatáska	
program,	Anyanyelvi	tábor,	tanári	továbbképzők).

	 Megpróbáltam	 gyarapítani	 az	 iskola	 anyagi	 bázisát.	
Büszkén	állítom,	hogy	a	három	év	alatt,	több	szponzorálásból,	
sikerült	 az	 iskolát	 „új	 ruhába”	 öltöztetni.	 Minden	 osztályte-
remben	 új,	 modern	 iskolapaddal	 cseréltük	 fel	 a	 régieket,	
modern	oktatási	eszközökkel	láttuk	el	az	osztályokat	(számító-
gépekkel,	okostáblákkal,	vetítőkkel,	a	tanárok	grafikai	tabletet	
kaptak).

...	 és	 mindezt	 a	 gyerekeinkért.	 Hiszen,	 határozottan	 merem	
állítani,	 hogy	 tanári	 mivoltunk	 legfontosabb	 hivatása:	 a	
gyerekek.	 Miattuk	 dolgozunk,	 miattuk	 készülünk,	 miattuk	
járunk	iskolába.	Aki	nem	így	gondolja,	az	ne	legyen	tanár!

	 Utolsó	 soraimmal	 hálámat	 szeretném	 kifejezni	 azok	
iránt,	akik	mellettem	voltak	e	három	év	alatt.	Gondolok	itt	pár	
tanár	kollegámra	(akiket,	szívem	szerint	név	szerint	megemlí-
tenék!),	az	iskola	volt	és	jelenlegi	titkárnőjére,	az	iskola	köny-
velőjére,	 a	 kedves	 szülőkre,	 a	 Szeben	megyei	 és	 a	medgyesi	
RMDSZ	elnökére,	 a	medgyesi	MADISZ	minden	egyes	 tagjára,	
a	„lányokra”,	akik	a	délutáni	oktatás	működését	biztosították,	
a	 Szeben	 megyei	 tanfelügyelőség	 néhány	 alkalmazottjára,	
a	 diákjainkra,	 szeretett	 családomra	 és	 azokra	 akik	 képesnek	
láttak	 véghez	vinni	ezt	 a	 feladatot	és	 rám	bízták	a	medgyesi	
magyarság	legféltettebb	kincsét:	a	medgyesi	BÁTHORY	ISTVÁN	
ÁLTALÁNOS	ISKOLÁT.	

	 	 	 											Köszönöm	szépen!

Foszner-Korodi Ildikó

 

	 Befejezésül,	 az	 új	 igazgatónak,	 Foszner-Korodi	 Ildikó	
tanárnőnek,	 kívánok	 sok	 egészséget,	 erőt	 és	 kitartást,	 hogy	
véghez	vigye	ezt	a	nem	mindig	könnyű,	de	olykor	magasztaló	
feladatot.	

Pocan Ildikó



6 Nagy-Küküllő

a	 nyugati	 diaszpórában	 és	 a	 Kárpát-medencei	 szórványban	
működő	hétvégi	iskolák	tanárai	számára	személyes	és	szakmai	

kötődésük	erősítésére	

Tájékoztatjuk	Önöket,	 hogy	 a	 Külgazdasági	 és	 Külügyminisz-
térium	(KKM)	 idén	újra	meghirdeti	a	Balassi	Bálint-ösztöndíj-
program	Klebelsberg	Kuno-ösztöndíjat	a	nyugati	diaszpórában	
és	 a	 Kárpát-medencei	 szórványban	 működő	 hétvégi	 iskolák	
tanárai	 számára	 személyes	 és	 szakmai	 kötődésük	 erősíté-
sére,	valamint	módszertani	tudásuk	megosztására	és	fejlesz-
tésére.	A	program	keretében	2022.	november	10–13.	között,	
Budapesten	kerül	megrendezésre	a	többéves	hagyományokra	
visszatekintő	továbbképzés,	a	VIII.	Módszertani	Konferencia	a	
Hétvégi	Magyar	Iskolák	számára	c.	esemény.

A	 négynapos	 szakmai	 találkozóra	 pályázat	 útján	 lehet	
jelentkezni,	 amelyet	 2022.	 szeptember	 19.,	 déli	 12:00	 óráig	
(közép-európai	 idő	 /CET/)	 kell	 elektronikusan	 benyújtani	 a	
modszertani.konferencia@mfa.gov.hu	e-mail	címre.	Az	ösztön-
díjas	keretszám:	40	fő.

A	konferencia	várható	témái:

–					a	tervezés	és	megvalósíthatóság	kérdései,	különös	tekin-
tettel	a	tananyagokra	és	tantervekre	a	 jó	gyakorlatok	közép-
pontba	állításával,

–					az	oktatási	folyamat	lépései,	a	taneszközök	és	módszerek	
megfelelő	használata,

–					a	tehetséggondozás	kérdései,

–	 	 	 	 	 az	egyes	pedagógiai	 irányzatok	helye	és	 szerepe	a	XXI.	
századi	elvárások	fényében,

–					óratervek,	tanmenetek	a	Balassi-füzetek	használatához.

Az	ösztöndíjat	elnyerő	személyekkel	a	KKM	ösztöndíjszerződést	
köt.	Az	ösztöndíj	az	ösztöndíjszerződés	megkötését	(aláírását)	
követően,	a	magyarországi	konferencia	sikeres	megvalósulása,	
valamint	 az	 ösztöndíjszerződésben	meghatározott	 feladatok	
teljesítése	 (beszámoló	 készítése)	 után,	 egyösszegben	 kerül	
kifizetésre	 az	 ösztöndíjas	 által	 előzetesen	 megadott	 bank-
számlaszámra.	 Az	 ösztöndíj	 kifizetésének	 kötelező	 feltétele,	
hogy	 az	ösztöndíjas	 az	 ösztöndíjszerződést	 aláírja	 és	 rendel-
kezzen	 vagy	 magyarországi	 forintalapú,	 vagy	 külföldi	 euró-	
vagy	dollárkompatibilis	devizaalapú	bankszámlával.	Az	ösztön-

díjasnak	vállalnia	kell	továbbá,	hogy	banki	igazolást	szerez	be	
attól	 a	 banktól,	 ahová	 az	 ösztöndíj	 kifizetését	 kéri.	 (A	 banki	
igazolásnak	 tartalmaznia	 kell	 többek	 között	 a	 számlavezető	
bank	 pontos	 nevét	 és	 címét,	 az	 IBAN	 bankszámlaszámot,	 a	
SWIFT/BIC-kódot,	a	deviza	megnevezését,	valamint	a	számla-
tulajdonos	nevét).	Az	ösztöndíjas	az	ösztöndíj	összegén	felül	
további	kifizetésre	–	költség,	díj,	kiadás	vagy	más	 jogcímen	–	
nem	jogosult.

Főosztályunk	örömmel	nyújt	további	 felvilágosítást	az	alábbi	
elérhetőségeken:

Sebők	Melinda,	nemzetközi	oktatási	referens	(telefon:	+36-1-
458-3467)					E-mail:	modszertani.konferencia@mfa.gov.hu

	 A	 július	31-én,	vasárnap	délután	került	megrendezésre	
a	 nőszövetségi	 ülés,	 amely	 keretén	 belül	 több	 mint	 húszan	
gyűltünk	 össze	 közös	 kézműves	 tevékenységre,	 együtt	 való	
imádkozásra	és	éneklésre	a	Küküllőalmási	Református	Egyház-
község	parókiájának	udvarára.	Együttléti	alkalmunkat	igeolva-
sással	 kezdtük,	 a	 Sámuel	első	könyve	2	 részének	első	versét	
hallgattuk	 meg:	 „Szívem	 örvend	 az	 Úrban,	 erővel	 tölt	 el	
Istenem.”	
	 Az	 ige	 hallgatása	 után	 imádkozásra	 került	 sor,	 amikor	
hálát	és	köszönetet	mondtunk	Istenünknek,	hogy	összegyűlhe-
tünk	Istenre	és	egymásra	figyelni.	Gitár	kisérettel	két	éneket	is	
megtanultunk,	Ez	az	a	nap	és	Áldásoddal	megyünk,	megyünk	
innen	el.	
	 Miután	lelkünket	előkészítettük,	következett	a	kézműves	
tevékenység.	 A	 Medgyesi	 Unitárius	 Egyház	 pár	 képviselője	
bevezették	a	bútorfestés	 titkait,	 amelyet	a	 jelenlévők	kíván-
csian	 figyeltek.	 A	 kezdeti	 alap	 technikák	 elhangzása	 után	
mindenki	 a	 saját	 maga	 által	 díszített	 és	 festett	 házszámát	
készítette	el.	 	Az	 együttlét	finom	bográcsban	készült	 gulyás	
elfogyasztásával	 zárult,	 amit	 a	 helyi	 lelkipásztor	 készített	 el,	
szívvel	és	lélekkel.
	 Sikeresen	 pályáztunk	 a	 2022-es	 esztendőben	 is	 a	
Communitas	Alapítvány	által	meghirdetett	lehetőségek	közül,	
a	közösségépítési	és	kistérségi	programok,	hagyományőrzés,	
kulturális	 örökség	 megőrzését	 és	 fejlesztését	 célzó	 progra-
mokra.	A	nőszövetség	tagjait	olyan	nők	alkotják,	akik	egymás	
felé	nyitottak,	érdeklődők	és	keresik	mind	a	magyar	kultúra,	

mind	 pedig	 a	 társasági	
élet	 megélésének	 lehe-
tőségét.
	Az	 RMDSZ	 Commu-
nitas	 Alapítvány	 támo-
gatásával	 sikerült	 erre	
az	 alkalomra	 kézimun-
kához	 fogyóeszközöket,	
gulyáshoz	alapanyagokat	
vásárolni.	 Köszönjük,	
hogy	 kisközösségeinket	
ezáltal	 is	 felkarolják.	
Köszönjük,	 hogy	 együtt	
lehettünk.	 A	 folytatás	
majd	következik.		

Hajdú-Nagy István ref. lp. 

Pályázati felhívás

Nőszövetségi alkalom Küküllőalmás-So-
mogyom gyülekezeteiben
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Fellépők a XIX. Vándorcsizma 

Néptáncfesztiválon

A LILIUM acoustic	 egy	 friss	 zenei	 formáció,	 amely	 2022-ben	
látott	napvilágot.
A	 Folk	 on	 45	 nevű	 duó	 formáció	 gyermekeként	 is	 szokták	
emlegetni,	 ugyanis	 Träger	 Lili,	 a	 Liszt	 Ferenc	 Zeneművé-
szeti	 Egyetemen	 végzett	 diplomás	 énekes-előadóművész	
és	 zenésztársa	 Szőllősi	 Lajos	 zeneszerző-gitáros	 a	 2016-ban	
alakult	duójuk	anyagát	álmodták	újra,	ahol	egy	6	tagú	zenekari	
megszólalásban	már	 helyet	 kaptak	 saját	 szerzemények	 is.	Ha	
egy	mondatban	kellene	összefoglalni,	hogy	mi	is	a	Lilium:
A	Lilium	acoustic	 zenei	 világa	a	 szabadságot	 jelképezi,	 amely	
nem	 akar	megfelelni	 semmilyen	 zenei	 irányelvnek.	 Népzenei	
ihletésű,	olykor	progresszív	elemet	is	tartalmazó,	mégis	dallam-
központú	fúziós	zenén	alapszik.	
 

A Dinamic	 együttes	 elődje	 1973-1991	 között	 zenélt,	 majd	
újraalakult	 a	 jelenlegi	 felállásban.	 A	 ’89-es	 előtti	 időszakban	
számos	 sikertörténet	 főszereplője,	 toplistás	dallal	 a	 romániai	
porondon.	
Több	 évnyi	 kihagyás	 után	 páran	 a	 régi	 tagokból	 újraalakítják	
az	együttest,	új	dalokkal,	 stúdiófelvételekkel.	Első	 fellépésük	
2019-ben	a	Sibiu	Sounds	Festival-on	volt,	majd	néhány	csapattag	

csere	 után	 2020-ban	 a	 Sibiu	 Gitar	 Meeting-en	 vesznek	 részt	
a	 „Ce	să	 fac	ca	să–mi	zâmbeşti”,	ezt	követően	születik	meg	a	
döntés,	hogy	elkezdik	a	felvételeket	az	új	hanglemezhez.	
Első	kislemezük	a	„E	clipa	ta”,	a	dalt	több	romániai	és	külföldi	
rádióállomás	sugározza.	A	dal	megjelent	a	 „TOGETHER”	című	
gyűjteményben,	amely	több	Szeben	megyei	dalt	és	együttest	
gyűjt	egybe.
Második	 kislemez	 a	 „Vei	 fi	 a	 mea”	 új	 felállásban:	 Mihai	 Dan	
(ének),	 Dragoș	 Radu	 (ének,	 gitár),	 Cătălin	 Chereji	 (ének,	
billentyű),	Bolgár	Árpád	Attila	(dob)	și	Mircea	Hodârnău	(ének,	
basszusgitár).	Az	együttes	tagjai	 több	mint	30	éves	tapaszta-
lata	gazdag	és	 színes	 repertoárt	állított	össze	saját	dalokból,	
közismert	pop-rock	dalokból,	romániai	és	nemzetközi	toplistás	
dalokkal.
A	 Dinamic	 olyan	 ismert	 együttesek	 covereit	 adja	 elő	 mint	
például:	Eric	Clapton,	The	Beatles,	Muddy	Waters,	Deep	Purple,	

Rolling	Stones,	Compact,	ZZ	TOP,	Tina	Turner,	Creedence	Clear-
water	 és	 sokan	mások.	 Az	 együttes	 jelenlegi	 felállása:	Mihai	
Dan	(hang,	gitár),	Zoly	Pop	(hang,	gitár),	Cătălin	Chereji	(hang,	
billenytű),	Bolgár	Árpád	Attila	 (dob),	Ciprian	Loghin	 (gitár)	és	
Mircea	Hodârnău	(hang	basszusgitár).

Támogatók - Partnerek
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