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 Partnerségben a Rákóczi 
Szövetséggel, az Iskola Alapít-
vány az erdélyi szórványközös-
ségeket szolgáló iskolabusz-há-
lózatot hoz létre és működtet 
2023 szeptemberétől a magyar 
kormány támogatásával. Az 
iskolabusz-program elsődleges 
célja, hogy segítsünk a szór-
ványban élő magyar családok 
gyerekeinek ingyenes szállítast 
biztosítani a legközelebbi anya-
nyelvű oktatást nyújtó iskolába.

 2021-ben a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség tavasszal elindított egy Felvidékre, 
Erdélyre és Kárpátaljára vonatkozó kutatást, amelyben azt vizsgálták, hol lenne érdemes az isko-
labusz eszközével a magyar iskolaválasztás segítéséhez hozzájárulni. A kutatásból az derült ki, 
hogy számos olyan település van a szórványvidékeken, ahol a szülők a saját hibájukon kívül nem 
tudják gyermeküket az esetleg több tíz kilométerre lévő magyar iskolába eljuttatni, ezért 2022 
szeptemberében Felvidéken kísérleti jelleggel a szórványban és a nyelvhatáron működő 15 iskolát 
16 iskolabusszal láttak el. Az eredmények biztatóak: mintegy 30 százalékkal nőtt azoknak a gyere-
keknek a száma, akik az iskolabusszal ellátott magyar nyelvű tanintézményekbe iratkoztak.

folytatás a 3. oldalon

 Március 15-e minden évben 
fontos a magyarság életében. 
Az 1848-as forradalom és 
szabadságharc kitörésének 
évfordulóján ünnepeljük a 
magyar nemzet szabadságvá-
gyát, a nemzeti összetartozást, 
és azoknak az áldozatoknak a 
megemlékezését, akik életüket 
áldozták azért, hogy a magyarok 
szabadok lehessenek.

 A márciusi forradalom 
kitörése előtt az országban 
feszültség és elégedetlenség 
volt tapasztalható. Az emberek a 
gazdasági és társadalmi helyzet 

javítását, valamint a politikai szabadságjogok kiterjesztését követelték. 

folytatás a 5. oldalon

Iskolabusz-hálózatot indít 
a Rákóczi Szövetség

Március 15 jelentősége
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Kelemen Hunor: a közösségért kormányzunk!

 Kormányzati konzultációt hirdetett az RMDSZ. Ebben az 
időszakban az erdélyi magyarok személyesen vagy a kormany.
rmdsz.ro honlapon is elmondhatják véleményüket a Szövetség 
kormányzati munkájáról, eredményeiről, valamint a következő 
időszak tennivalóról. A konzultációról kérdeztük Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettest, az RMDSZ elnökét. 

Miért tart konzultációt az RMDSZ, és miért most? 

 Több mint két éve vagyunk kormányon, érdemes hát a 
félidőn túl számba venni, amit elvégeztünk, és azt is, ami még 
előttünk áll. Ennek leghasznosabb módja, ha eredményeinket 
és terveinket megbeszéljük a közösségünkkel. Erre vállalko-
zunk most: kollégáimmal közösen bejárjuk Erdély településeit, 
hogy magyar emberekkel beszélgessünk és kikérjük a vélemé-
nyüket eddigi munkánkról és a következő időszak tennivaló-
iról.

A PSD-nek és a PNL-nek az RMDSZ nélkül is van többsége. 
Mekkora szava és befolyása lehet a Szövetségnek a mostani 
helyzetben?

 A koalíciót a stabilitás igénye tartja össze. Való igaz, 
hogy nélkülünk is van többség, de azt is látni kell, hogy csak az 
RMDSZ-szel van stabil kormányzás. Ami a befolyásunkat illeti, 
az nem csekély.  A Szövetség kezdeményezte például az ener-
giaárak megfékezését: az árszabályozás nélkül kétszer akkora 
lenne a gázszámla, az áramért legalább két és félszer annyit 
kellene fizetni. A kis- és középvállalatok, az oktatási intézmé-
nyek, kórházak, templomok, szociális intézmények, az élelmi-
szeripari cégek és a gyógyszergyártók egyaránt féláron jutnak 
áramhoz a támogatásnak köszönhetően. 

 Mi kezdeményeztük azt is, hogy a nyugdíjakat akkora 
mértékben növelje a kormány, hogy azok fedezni tudják a 
drágulásokat. 12,5 százalékkal növeltük a nyugdíjpontot 
mindenkinek, és 1500 lej alatti nyugdíj esetén 1000 lejes, 2000 
lej alatti nyugdíj esetén 800 lejes, 3000 lej alatti nyugdíj esetén 
600 lejes plusztámogatást adunk évente. Mindez kiegészül 
kéthavi 250 lejes szociális utalvánnyal az 1700 lej alatti nyugdíj 
esetében, és egy évi 1400 lejes energiatámogatással a 2000 lej 
alatti nyugdíj esetében. 

Elmondható, hogy válságkezelésre rendezkedett be a 
mostani kormány? 

 A kormányzás egyik része valóban a válság kezeléséről 
szól. Ám amíg az egyik kezünkkel oltjuk a tüzet, figyelünk arra, 
hogy a másikkal építkezni is tudjunk. Ezt tettük az elmúlt két 
évben: egyik kezünkkel védtük amennyire csak lehetett az 
embereket és a gazdaságot a válság hatásaitól, a másikkal 
fejlesztettük és modernizáltuk közösségeinket, települése-
inket, az országot. 

 Mondok is pár példát: új lendülettel és több pénzből foly-
tatjuk Erdély építését, 1813 településen fogunk víz-, szennyvíz- 
és gázhálózatot kiépíteni és fejleszteni, utakat korszerűsíteni, 
hidakat építeni. Az a célunk, hogy 2030-ra minden településen 
aszfaltos legyen az út, legyen bekötve az ivóvíz, és kiépítve a 
csatornahálózat.

 De megépül a Kolozsvár és Marosvásárhely közötti 
hiányzó autópálya-szakasz, hogy 2024 augusztusától teljes 
egészében autópályán lehessen közlekedni a két város között. 

 A közösséget akkor tudjuk a legjobban erősíteni, ha a 
kormányzás eszközeit az identitás erősítése mellett a család 
erősítésére fordítjuk. 2022-ben jelentősen növeltük a gyerek-
pénzt – a 2 év alatti és a fogyatékkal élő gyermekeknek 600 
lejre, a 2 év feletti gyermekeknek 243 lejre. 203 új, környezet-
barát bölcsődét építünk az országban, és 190 iskola, óvoda, 
bölcsőde teljes felújítását is elvégezzük. Az a célunk, hogy 
minden magyar gyermek járhasson korszerű, biztonságos 
bölcsődébe és óvodába!

Látszólag távol van 2024, amikor négy választást is szer-
veznek Romániában. Túl korai még a jövő év tétjéről 
beszélni, vagy az RMDSZ már készül 2024-re? 

 Igen. Amit elvégezhetünk ebben az évben és a jövő év 
elején, mielőtt elkezdődnének a választások, azt el fogjuk 
végezni. Bár békére lenne szükség, az idei év is minden való-
színűség szerint a háború jegyében telik el, így egyszerre kell 
majd a válság hatásait csillapítanunk és a jövőt építeni, azaz 
fejleszteni. 

 Azt szoktam mondani, hogy 2020-szal kezdődő évti-
zedben nemcsak a koronavírus-járványt és a háborút „kaptuk 
meg”, hanem a felzárkózás lehetőségét is. A mostani évek az 
európai uniós és hazai költségvetési forrásoknak köszönhe-
tően a nagy áttörést jelentik, de a beruházások, a nagy infra-
struktúra és az oktatási intézmények fejlesztésének java még 
hátra van. 

 A 2024-es választási év fő kérdései éppen ezért, hogy 
Erdélybe vagy máshová kerül a sok fejlesztési pénz? Hogy 
nyertesei vagy vesztesei lesznek a magyarok a következő 
időszaknak? 

 Az RMDSZ elkötelezett abban, hogy visszaadja a gyakran 
elveszett reményt és azt hitet, hogy a szülőföldön lehet és 
érdemes tervezni, lehet jó és teljes életet élni!

rmdsz.ro

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

Erdélyre vonatkozóan a 2012-2022 közötti időszak statisztikai 
adataira támaszkodva elmondható, hogy mind az alapfokú, mint 
a középfokú oktatásban magyarul tanulók létszáma csökkent, 
ezért az iskolabusz-program ennek a tendenciának a visszafor-
dításában segítene.

Az erdélyi iskolabusz-program keretében a buszok 11 megyében 
(Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hunyad, Kolozs, 
Máramaros, Maros, Szeben és Temes megyékben) mintegy 500, 
elemista oktatásban résztvevő diákot szállítanának, több mint 
100 településről 34 általános iskolába.

A 2023 / 2024-es tanévvel kezdődően a Medgyes- Kiskapus- 
Bólya-Baromlaka-Medgyes, oda-vissza útvonalon a Báthory 
István Általános Iskola egy új kisbusszal fogja ingáztatni a 
diákokat. A Rákóczi Szövetség által adományozott, és az 
Iskola Alapítvány által működtetett kisbusz óriási segítség 
iskolánk számára. Köszönjük a támogatást!

Jogosítvány a jövőhöz
45 fiatal részesül anyagi támogatásban B, BE és C kategó-
riájú gépjárművezetői engedély megszerzéséhez a Jogosít-
vány a jövőhöz nyolcadik kiírásában.
A MOL Románia megtéríti a sofőriskola költségeit és a 
kapcsolódó kiadásokat.

 A program korábbi hét kiírásában 144 fiatalnak sikerült 
különböző kategóriájú gépjárművezetői engedélyt szerezni;
2023. március 10., KOLOZSVÁR – A MOL Románia és A Közös-
ségért Alapítvány kihirdette a Jogosítvány a jövőhöz nyolcadik 
kiírásának eredményeit. A 2022. novemberében meghirde-
tett programban 45 hátrányos körülmények között élő fiatal 
kap támogatást a sofőriskola elvégzéséhez. A 150.000 lejes 
támogatási alap fedezi az iskolázási és a járulékos költségeket 
egyaránt. A program hét kiírásában összesen 337 fiatal kapott 
anyagi támogatást a sofőriskola elvégzéséhez, közülük 144 

fiatalnak sikerült megszerezni a jogosítványt, további 38 fiatal 
tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül.

 A nyertes pályázatokat a nyolcadik kiírásra beérkezett 
155 támogatási kérelemből választották ki. 2022. november 24. 
– 2023. január 24. között 25 megyéből és a fővárosból érkeztek 
pályázatok, melyek közül 136 fiatal B és BE, 18 fiatal C és CE, 
egy fiatal pedig D kategóriájú jogosítvány megszerzéséhez kért 
támogatást. A 45 nyertes pályázó közül 38 B és BE, 7 pedig C 
kategóriájú jogosítvány megszerzéséhez részesül támoga-
tásban.
 A 2015-ben indított program a MOL Románia társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájának részét képezi, amely révén a 
vállalat a közösségek iránti hosszú távú elkötelezettségét fejezi 
ki. A kedvezőtlen körülmények között élő fiataloknak a gépjár-
művezetői engedély segítséget jelenhet a munkaerőpiacon 
való elhelyezkedésben vagy egy jobb munkahely megszerzé-
sében.
 „A hátrányos körülmények között élő fiatalok munka-
vállalási lehetősége korlátozott, és ezt gyakran megnehezíti 
a képesítés hiánya is. A Jogosítvány a jövőhöz program révén 
konkrét segítséget nyújtunk nekik a gépjárművezetői engedély 
megszerzéséhez, annak érdekében, hogy csökkenjen a hátrányuk 
a munkaerőpiacon való elhelyezkedéskor. A MOL Románia a 
közösségek elkötelezett partnere és támogatója marad” - nyilat-
kozta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.
 A kedvezményezett fiatalok 16 megyéből származnak 
– Argeș, Bákó, Brassó, Călărași, Galac, Hargita, Iași, Kolozs, 
Kovászna, Maros, Prahova, Szatmár, Szilágy, Szeben, Szucsáva, 
Temes, Vrancea – valamint Bukarestből.
 
 „A nyertes fiatalokkal szerződést kötünk, ezt követően egy 
hónapon belül beiratkoznak az általuk kiválasztott sofőriskolába, 
és vállalják, hogy ősszel befejezik tanulmányaikat, majd vizs-
gáznak. A program új kiírását november végén hirdetjük meg. Az 
érdeklődők honlapunkról tájékozódhatnak vagy felkereshetnek 
bennünket telefonon is” – nyilatkozta András Imre, A Közössé-
gért Alapítvány ügyvezetője.
 
 A nyertesek listája megtekinthető a www.molromania.ro 
és a www.kozossegert.ro honlapokon.
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Miklós Zoltán: kétszer segít az, 

aki gyorsan segít

 Javában zajlik az RMDSZ kormányzati konzultációja. 
Ebben az időszakban az erdélyi magyarok személyesen vagy 
a kormany.rmdsz.ro honlapon mondhatják el a véleményüket 
a kormányzásról vagy a jövő tennivalóiról. „Amikor a koronaví-
rus-járvány és a szomszédunkban zajló háború hatalmas próba-
tétel elé állította a gazdaságot, nem ültünk tétlenül egy percig 
sem. Az RMDSZ javaslatai vállalkozások ezreinek, munkahe-
lyek százezreinek nyújtottak védelmet” – állítja Miklós Zoltán, 
az RMDSZ parlamenti képviselője, gazdasági szakembere. 
INTERJÚ. 

 Ön nem tagja a kormánynak. Parlamenti képviselő-
ként mégis rálátása van a kormány működésére, és talán 
beleszólása is az RMDSZ kormányzati munkájába.

 Ma, amikor az elmúlt bő két év eredményeit értékeljük, 
egyszerre beszélünk az RMDSZ kormányzati és a parlamenti 
munkájáról, tehát mindarról, amit Bukarestben végzünk hétről 
hétre.  A Szövetségben folyamatos a párbeszéd a kormányban 
dolgozó kollégák és a parlamenti frakciók között, közös a 
tervezés, amire azért van szükség, hogy tudjuk, mit kell a 
kormányban és mit a parlamentben napirenden tartani. 

 Több mint két évtizedig dolgozott a banki, pénzügyi 
szakmában, van tapasztalata ipari park vezetésében, 
jelenleg az RMDSZ gazdasági szakembere. Hogyan értékeli 
azt a munkát, amit a Szövetség az elmúlt több mint két 
évben a gazdaság élénkítéséért, a munkahelyek és a vállal-
kozások megvédéséért tett? 

 Az évek során azt tanultam, hogy kétszer segít az, aki 
gyorsan segít. Ezt az elvet érvényesítettük a Szövetségben is, 
ezért bátran állítom, hogy amikor a koronavírus-járvány és a 
szomszédunkban zajló háború hatalmas próbatétel elé állította 
a gazdaságot, nem ültünk tétlenül egy percig sem. Az RMDSZ 
javaslatai vállalkozások ezreinek, munkahelyek százezreinek 
nyújtottak védelmet. Még 2020 novemberében kidolgoztuk a 
járványkezelési és gazdaságélénkítő akciótervünket, amely pár 
hónappal később komoly fegyverré vált a kezünkben, amikor 
kormányra léptünk. 

 Mondok is egy példát: az RMDSZ kezdeményezte a 
háztartási fogyasztók segítése mellett azt is, hogy a hatósági 

árszabályozás a nagyfogyasztókat is védje az elszabaduló ener-
giaáraktól. A kis- és középvállalatok, az élelmiszeripari cégek, a 
gyógyszergyártók, az oktatási intézmények, a kórházak, a közin-
tézmények, az állami és a magánintézmények, a templomok 
és szociális intézmények egyaránt fél áron jutnak áramhoz a 
támogatásnak köszönhetően. 

 Mondana példát arra is, hogyan nyújtottak segítséget 
a járvány idején?

 Korábban, a járvány idején úgy védtük a munkahelyeket, 
hogy a kényszerszabadságra küldött közel 1 millió alkalmazott 
esetén a munkabér 75%-val egyenlő értékű állami támogatást 
biztosítottunk. Csökkentett munkaidős foglalkoztatási támo-
gatást vezettünk be, az alkalmazottak állami pótlék formájában 
megkapták kieső jövedelmük 75%-át. Állami támogatással 
3 hónapig megtérítettük a kényszerszabadságról munkába 
visszaálló alkalmazottak bérének 41,5%-át. Mindezek mellett 
állami fedezetű, kamattámogatott hitelekkel is segítettük a 
kis- és középvállalkozók működését és beruházásait.

 Adókedvezményeket vezettünk be az építkezésben, a 
mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók számára, 
az építkezés esetében pedig ágazati minimálbért is megállapí-
tottunk. Végül 1,9 milliárd eurós támogatást biztosítottunk a 
vállalkozásoknak különféle célokra, így a digitalizációra, kuta-
tásfejlesztésre, továbbképzésre, vagy az energiahatékonyság 
növelésére. Külön támogatásra számíthattak a válság által 
jobban sújtott agrár-, vagy az élelmiszer- és építőipari vállalko-
zások.

 Az RMDSZ által meghirdetett konzultációnak csak 
egyik része az eredménybeszámoló. Miért fontos, hogy 
megválaszolják a magyarok a konzultációs kérdéseket?  

 Olyan környe-
zethez szoktam, 
ahol a vélemé-
nyeknek súlya van. A 
bankok vagy a vállal-
kozások világában 
ritkán kertelnek: 
h a t á r o z o t t a n , 
sokszor sarkosan 
fogalmaznak, ami 
egyébként a prob-
lémák megoldá-
sának, a hiányos-
ságok bepótolá-
sának első lépését 
is jelenti. Erre kérem 
most közösségünk 
tagjait is: jöjjenek 
el a fórumokra, 
amelyeket Erdély-
szerte szervezünk, 
vagy látogassanak el 
a kormany.rmdsz.ro 
oldalra, és töltsék ki 

a kérdőívünket. Higgyék el, minden hozzászólás számít, minden 
vélemény, javaslat segít a jövő teendőinek megtervezésében, a 
magyar közösség céljainak elérésében. 

Z.B.
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 A forradalom és szabadságharc  hősei között olyan 
neveket említhetünk, mint Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, 
Széchenyi István, és Damjanich János. Az áldozatok emlékére 
emlékműveket, emléktáblákat és parkokat állítottak a 
Kárpát-medence minden szegletében. Az ünnepi megemléke-
zések, koszorúzások és felvonulások mindig nagy tömegeket 
vonzanak, akik az áldozatokra és a szabadságvágyra emlékeznek.

 A március 15-i ünnep jelentősége azonban nem csak 
az emlékezésről szól. Ez az ünnep nap az összetartozás és a 
nemzeti egység megtestesítője. A magyarok számára ez a nap 
lehetőséget ad arra, hogy emlékezzenek és reflektáljanak a 
múltra, ugyanakkor egyesítheti őket az együttműködés és a 
közös célok iránti elkötelezettségben.

 Ma, a megemlékezések során, az emberek továbbra 
is az áldozatok emlékét őrzik, és a szabadságért folytatott 
küzdelmet ünneplik. Az ünnep szimbolikus üzenete, hogy az 
emberek nem feledkezhetnek el azokról, akik a magyar szabad-
ságért és függetlenségért küzdöttek. Az ünnepi megemlékezés 
továbbra is fontos alkalmat jelent az egész nemzet számára 
arra, hogy a szabadság és az összetartozás jegyében fogjanak 
össze. Ez a nap arra is emlékeztet minket, hogy értékeinket 
meg kell őrizni, és mindig harcolnunk kell azokért, amelyekért 
az elődeink is küzdöttek.

 Az összetartozás, a szabadság, az egyenlőség és a 
hazafiság értékeit fejezi ki, és minden évben arra emlékeztet 
bennünket, hogy meg kell őriznünk és ápolnunk ezeket az 
értékeket.

 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc törté-
nelmi eseményei során nem csak katonai vezéreink, hanem az 
irodalmi élet kimagasló alakjai is fontos szerepet játszottak. 
Petőfi Sándor, a nemzetközi hírű költő, nemcsak a Pilvax kávé-
házban mutatott példát a szabadságharc szellemiségének, 
hanem költeményeivel is hozzájárult a harc szellemi felkészíté-
séhez.

 Az egyik legismertebb Petőfi-költemény, a Csatában, 
melyet 1849. március 2-3-án írt Medgyesen, a magyar katonák 
bátorságát, hősiességét és küzdeni akarását hangsúlyozza. A 
versnek olyan részei is vannak, melyek konkrétan említik az 
akkori harcokat, így a Szeben megyei csatákat is.

 A költő nem csak szavakban, de tetteiben is kiállt a forra-
dalom és szabadságharc mellett. Az Utánam, katonák, Utánam, 
magyarok! felhívás nem csupán költői megoldás volt, hanem 
valóságos személy mögötte állt. Petőfi karddal, puskával és 
ágyúval a kezében készült harcba menni.

 Ma, számunkra a március 15-i megemlékezés egy olyan 
alkalom, melyen emlékezünk a magyar nemzet hősies küzdel-
mére azért, hogy szabadságban és függetlenségben élhessünk. 
Az ünnepi megemlékezés fontos lehetőséget ad arra, hogy 
ne csak a múltra emlékezzünk, hanem szembesüljünk azzal a 
ténnyel is, hogy a szabadság és az önrendelkezés még mindig 
fontos kérdés a mai Magyarországon.

Petőfi Sándor: 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 sűrű 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 tűzár,
A vérszag és a füst
Megrészegíte már,

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

Utánam, magyarok!

EMLÉKEZZÜNK KÖZÖSEN A MÁRCIUSI IFJAKRA!
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 ÁMDE KRISZTUS FELTÁMADT A HALÁLBÓL!

A MEDGYESI REFORMÁTUS EGYHÁZ HÚSVÉTI ÜZENETE
 
IGE: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, 
minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltá-
madott a halottak közül.”  (1 Korintus 15, 19-20)

A húsvétot  a nagy ünnepek közé szokták sorolni. Mégis, sokan 
nem értik igazán mi történt húsvétkor és talán azt sem, hogy 
mi ad igazán ünnepi jelleget a húsvétnak? Vajon tényleg így 
lenne ez? A húsvétot valóban átlengi a titokzatosság leple, 
az  ember  pedig nehezen tudja annak lényegét megragadni?  
Pál apostol, ezt a kérdést tárgyalja ebben az igében és teszi 
lehetővé számunkra fontos bibliai válasz megfogalmazását.
1.Pál a korintusiaknak fontos tanítást  ír ebben a levélben. Azt 
fejti ki előttük, hogy a gyülekezet, Krisztus testeként, a feltá-
madott Krisztus  által működik e világban. Sőt, azt is hang-
súlyozza, hogy Krisztus a mennyei létből is a gyülekezetet 
kormányozza, működteti és fenntartja. A korintusi keresz-
tények között egyesek kételkedtek a hitükben, elakadásuk 
miatt Krisztus mennyei létét a halál hatalma miatt nem tudták 
elképzelni. Krisztus szolgálatát ugyan nem vonták kétségbe, 
de szerintük Krisztus a halált  nem tudta elkerülni.Ezért, nem 
tudták elképzelni, hogy kormányoz a mennyből Krisztus.
Testvérek, ezt a nézetet mi jól ismerjük. A modern hit egyik 
sajátossága ez. Az életet a halálig vezeti el. A modern hit, éppen 
ezért kevert hit. Elhiszi Krisztust, talán vallja Isten nagyságát, 
mégis a halált tartja a legnagyobb hatalomnak, amely előtt meg 
kell hódolni. Mert ez mindent elemészt. Pál kérdése a korintu-
siak felé: ez a nézet terjedt el köztetek? Nincs különbség a ti 
nézetetek és a másoké között? Mert ha nincs, mi  keresztények 
„minden embernél nyomorultabbak vagyunk”.  Ha ez így van, 
akkor egyesek közületek eltávolodtak a hit drága alapjaitól. 
2.Mit  jelent az a „nyomorult állapot”, amiről Pál apostol 
ennek kapcsán említést tesz? Jelenti azt a sajátos tudatálla-
potot, amelyben a keresztény ember földi életében bizonyos 
okok miatt nem tud reménykedni az örök életben. Hogy miért 
nem? Több konkrét oka is van:  érzelmi  alapú csalódás, világi 
műveltég kritikátlan követése, az üdvösség kérdésétől való 
elfordulás. Mondjuk ki, hogy aki ezen a talajon áll, annak szívét 
sokszor még a Krisztus-megváltás tudata sem hatja át. 
Mi jellemzi az ilyent? Az, hogy minden célját a földi életéhez 
köti. Minden reménységét ebbe az életbe veti. Az ilyennek 
a földi élete kell legyen a  mennyország. Mindennek itt kell 
rendeződnie. Az örök életről az ilyen sajnos nem tud, ha tud, 
nem bízik  eléggé benne. Ezért folyamatos kétségek és görcsök 
között él . Okkal mondja mondja Pál az ilyenre, hogy nyomo-
rultabb mindenkinél. Nyomorulttá pedig kétségbeesése, bizal-
matlansága teszi, görcsössége teszi… Nem ilyen a reménysége 
annak, aki a feltámadott Krisztusban bízik…. De ezt, a kétsé-
gektől meggyötört ember, nem látja-e ezt?...sajnos, nem… 
Ezért, úgy kapaszkodik ebbe a földi létbe, mintha Krisztus 
számára soha nem szerzett volna  örök életet.
3.Ámde- hangsúlyozza Pál-  Krisztus feltámadott a halottak 
közül! És ezzel Krisztus gyökeresen megváltoztatta mindany-
nyiunk helyzetét. Konkrétan két fontos hírt mond erről az 
apostol. Egyrészt, feltámadásával  a mi legnagyobb ellensé-
günket, a halált győzte le, amely mostantól nem tarthat többé 
fogva. Vajon ma  mit jelent ez nekem? Másrészt, a földi élet 
és az örök élet közé Krisztus a feltámadásával  hídat épített. 
Átjárhatóvá tette a két életforma között érintkezési területet, 
ami addig elképzelhetetlen  volt, de ezt csak annak, aki bízik 
Benne. Az „ámde” itt pontosan ezt a változást hivatott jelezni.
Ennek ma örülni lehet!
Kedves medgyesi hívem! Ha úgy érzed, hogy  földi életed során 
a félelemérzet uralkodik el rajtad, gondolj Krisztus feltámadá-

sára. Ő azért támadt fel, hogy mostantól többé ne  félelmek 
között élj itt a földön, hanem abban a bizonyosságban, amit 
magával hozott a halál feletti győzelme. Testvérek! Krisztus 
húsvétkor feltámadt! Milyen jó, hogy ezentúl immár nemcsak 
ebben az életben reménykedhetünk, hanem az örök életben 
is.
        Áldott húsvéti ünnepeket kívánok szeretettel!

Székely Zoltán Márton, medgyesi református lelkész

„Simon Péter látta az otthagyott lepleket és a kendőt, a 
tanítvány is aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt.”
   
 Simon Péter látását, nézését az eredeti görög szöveg 
azzal az igével jelöli, mely az abszolút objektivitásra törő 
emberi megfigyelést jelenti: csak semmi beleolvasás a dolgok 
látható valóságába. A szeretett tanítvány látását kifejező ige 
viszont olyan emberi látást, szemlálást jelöl, amely képes a 
dolgok felszíni megjelenésén keresztül mint egy intuícióval 
belelátni a lényegbe. 
 Az előbbi a férfiakra jellemző hozzáállás, az utóbbi 
inkább a nőkre. A férfi az objektivitás embere.  Ha Ádám nem 
vétkezett volna, akkor ez az objektivitás a férfit állandóan 
Krisztushoz vezette volna, a végső tényhez és valósághoz. De 
Ádám vétkezett, s ezzel látása beszűkült, és az objektivitásra 
törekvésből ideológia lett, mely röviden így foglalható össze: 
a külső világ jelenségei nem hordoznak belső üzenetet. De egy 
szál virág kedvesebbnek, a frissen vasalt ing, amit édesanyád 
kikészített vasárnapra, vajon nem hordoz üzenetet? A leplek 
elhelyezkedése az üres sírban ugyan csak üzenet értékű annak, 
aki nem csak testi szemével lát. 
 Itt a régi világnak bizonyos szempontból totális túlhala-
dásáról van szó. Krisztusban nincs többé férfi és nő. Ez nem 
azt jelenti, hogy nem számítanak a nemek, hanem, hogy Jézus 
Krisztus és az ő feltámadása nem lehet bezárva a férfira vagy 
nőre jellemző látás viszonylagosságába és esetlegességébe. 
Az ember képes Istenre, azaz teljes mértékben képes túllépni 
önmagán. Ennek példája a szeretett tanítvány. Nincs szüksége 
angyali híradásra, még a Feltámadott megjelenésére sem: 
elég belelátnia a tényekbe azzal a tudattal, hogy végtelenül 
szeretve van, örökkévaló, isteni szeretettel. 
 Az tehát, hogy a magunk férfias vagy női módján 
szeretjük Jézust, jó, de nem elégséges ahhoz, hogy átvigyen 
bennünket ebből a világból a másik világba, az időből az örök-
kévalóságba, a halálból az életre. 
 Egyedül az segít túllépni ezen a világon - a hit megszü-
letése ez - ha hisszük és elfogadjuk Húsvét legnagyobb 
üzenetét: azt, hogy Ő előbb szeretett bennünket, és szeret ma 
is, teremtő, halottakat dicsőségre támasztó szeretettel. 

Kegyelemteljes, áldott húsvétot kívánva Babota Tibor plébános
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„Miért keresitek a holtak között az élőt?” Lk 24, 5b

 Évről évre közel jön hozzánk a történet és kérdez 
bennünket is. Vajon idén elindulunk-e kora reggel a sírhoz? 
S amit ott találunk, az rémületet vagy reménységet hoz-e? A 
kereszténység legnagyobb ünnepe ebben az évben is megtisz-
tulásra és megerősödésre hív. Hiszen olyan gyakran éljük meg 

a fájdalmat, a búcsúzást, a pusztulást vagy közömbösséget. 
Olyan gyakran találkozunk azokkal, akik rosszul értelme-
zett hatalommal a mi életünk és hitünk, lelkiségünk fölött is 
ítélkezni kívánnak. S miközben a legtöbb embernek a legköny-
nyebb megkérdőjelezés nélkül beállni egy sorba, azért jó volna 
figyelni, hallgatni lelkünk szavára! Ehhez pedig bátorság és 
nyitottság kell!
 
 A húsvét éppen ezt adja meg számunkra – a döntést, 
hogy életkörülményeink változásaiban, a megújuló természet 
fényében azt keressük és találjuk meg, ami élő és reményt 
hozó életünkben, lelkünkben! Néha ez azt jelenti, hogy el kell 
indulni ismeretlen, új utakon. Máskor azt, hogy a ragaszkodá-
sunkat, hűségünket erősítsük meg hitünkkel, közösségeinkkel 
szemben. Évről évre leginkább azt hozza el az ünnep, hogy 
felkutassuk és megtisztítsuk mindazt, ami élő, hiteles és növe-
kedésre képes bennünk! Azután már csak egy fontos mozzanat 
maradt: élni, élővé és élhetővé tenni mindezt! Tiszteljük és 
ünnepeljük hát az Életet!

Bodor Lídia Emese
Unitárius lelkész

Támogatók - Partnerek
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