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November 15-e Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem születésének 
napja és egyben a Magyar 
Szórvány Napja is. Medgyesen 
e napot  A „Székelyföld, arcok, 
tájak emberek” című fotókiállí-
tással és a Báthory iskola diákja-
inak valamint a város két kántor-
nőjének zenei összeállításával 
ünnepelték meg. A Millennium 
Házban megrendezett kiállìtás 
iránt nagy volt az érdeklődés, a 
környező magyarlakta települé-
sekről, Székelyföldről és Magyar-
országról egyaránt érkeztek 
látogatók a tárlat megnyitójàra. 

Orosz Csaba, a Medgyesi RMDSZ elnöke megnyitó beszédében emlékeztetette a jelenlévőket 
a szórvány napjának mottójára: „Magányosan, de nem elhagyatva, a távolban, de nem elfeledve.” 
Kiemelte, ez valóban igaz, és minden nap megéljük szórvány magyarságunkat, de nem vagyunk 
elhagyatva, ez abból is látszik, hogy résztvevők között köszönthette Porcsalmi Bálintot, az RMDSZ 
ügyvezető elnökét, Csige Sándor konzult, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviselet-
ében és Ádám Gyula grafi kust, a Hargita Megyei Kulturális Központ fotókiállításának megálmodóját. 
Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei képviselője beszédében elmondta, a szórványban három 
fontos pillére van a magyarság megmaradásának, amely az életüket vezérli: a templom, az iskola 
és a civil közösségek. Ehhez kapcsolódóan, új kezdeményezésként a hatvan kisdiák számára biztosí-
tott délutáni iskolát, azaz a hosszabbított programot emelte ki, melyet a helyi fi atalokkal közösen 
álmodtak meg. Ez úton is megköszönte a munkatársak, a pedagógusok és az iskola segítségét, illetve 
Medgyes testvérvárosának, Sopron polgármesterének közbenjárását, amely által az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma lehetővé tette a program anyagi hátterének biztosítását. Reményét fejezte ki, 
hogy a program országos szinten is megoldás lehessen a szórványban élő magyarok megmaradására. 

folytatás a 2. oldalon

Székely Éva, medgyesi matematikatanárt Farkas Gyula-
emlékéremre jelölték, melyet 2017. november 3-án, a 
Magyar Tudomány Napja Erdélyben ünnepségsoroza-
tának keretében vehetett át Kolozsváron. Laudáció-
jában azonban nem csak matematikatanári tevékeny-
sége, hanem közéleti szerepvállalása is kirajzolódott. 
Interjúmban így pedagógusi munkája mellett arra is 
kíváncsi voltam, mi ösztönözte harminc éve és ma 
is, hogy szülőföldjén, szórvány területen ilyen aktív 
közéleti szerepet vállaljon. A tanárnővel szerdai órái 
után a Báthory iskolában, a Pro Schola Alapítvány irodá-
jában beszélgettünk. 

folytatás a 3. oldalon

Azért csinálom, hogy működjenek 
a dolgok

Interjú Székely Éva díjazott matematikatanárral

Arcok, tájak, emberek a Magyar 
Szórvány Napján, Medgyesen
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Szülőkkel egyeztettek az oltástörvényről

Benedek Zakariás udvarhelyszéki 
RMDSZ-es parlamenti képviselő 
kezdeményezésére és meghívására 
megbeszélést tartott péntek délután 
Vass Levente Maros megyei RMDSZ-es 
képviselő, a Képviselőház egészség-
ügyi bizottságának titkára több Hargita 

megyei szülővel a székelyudvarhelyi városháza tanácster-
mében. A több mint kétórás párbeszéd során a szülők az oltás-
törvénnyel kapcsolatos észrevételeiket ismertették a politi-
kusokkal.

Benedek Zakariás és Vass Levente egyaránt hangsúlyozta: az 
RMDSZ törvényhozói azt az elvet tartják szem előtt, amely alapján 
minden felet meghallgatnak és képviselnek ebben az ügyben, 
ezért a következő napokban további egyeztetéseket folytatnak a 
különböző szervezetekkel. 
A székelyudvarhelyi eseményen, melyen jelen volt Lázár Cecília, 
a Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság járványtanász 
főorvosa is, a szülők több észrevételt is megfogalmaztak a 
törvénnyel, illetve a romániai egészségügyi rendszerrel kapcso-
latban. Mint mondták, nincs bizalmuk a hazai egészségügyben, 
illetve azt is kifogásolták, miért akarják kötelezővé tenni az 
oltásokat.

Vass Levente rámutatott: a védőoltások 
eddig is kötelezőek voltak Romániában, 
erre a nemzetközi törvények, egyez-
mények is lehetőséget biztosítanak. Az 
RMDSZ szakpolitikusa szerint a lakosság 

felelősségtudatának erősítése és a beoltással kapcsolatos 
intézményi hatáskörök tisztázása érdekében szükség van egy új 
jogszabályra, amely megfelel a nemzetközi elvárásoknak és az 
aktuális romániai viszonyoknak egyaránt.
„Elfogadhatatlan, hogy miközben Romániában folyamatosan 
csökken az átoltottsági arány és a beoltási ráta egyes vakcinák 
esetében jóval az Egészségügyi Világszervezet  által javasolt 95 
százalékos küszöb alatt van, rendszeresen kell szembesülnünk 
azzal a problémával is, hogy hiányoznak a kötelező védőoltások. 
Az oltástörvény várhatóan javulást eredményez majd mindkét 
téren” – magyarázta a jelenlévőknek az RMDSZ képviselője.
Vass Levente azt is kifejtette, hogy a szülőnek jogában áll majd 
elutasítani a gyermeke beoltását, de csak a szükséges informá-
ciók birtokában. „A szülőnek vállalnia kell annak felelősségét, 
hogy a beoltásról szóló tájékoztatón elhangzottak tudatában 
dönt úgy, hogy nem oltatja be gyermekét.”
Benedek Zakariás képviselő szerint a találkozón is egyértelműen 
kiderült, hogy nagyon alacsony a szülők romániai egészségügyi 
rendszerbe vetett bizalma, ezen viszont jobb, rendszeresebb 
kommunikációval, illetve a valós adatok bemutatásával lehet 
javítani. A politikus szerint azért is szükségesek ezek a találkozók, 
hogy – várhatóan még november végén – egy olyan törvényről 
szavazhassanak majd, amely nem megosztja a társadalmat, 
hanem megpróbálja integrálni a törvénnyel egyet nem értőket is.
„Egy jól tájékozott, felkészült szülői csoporttal találkoztunk. Az 
őszinte, egyenes párbeszéd során több jobbító szándékú észre-
vételt is megfogalmaztak, köztük azt, amit az alsóház szakbizott-
ságának titkáraként meg is próbálok majd beiktatni a törvény 
szövegébe, s amelynek értelmében az oltást követően esetleg 
fellépő komplikációkat kötelező módon kelljen jelenteniük a 
családorvosoknak” – tette hozzá Vass Levente.
Mint ismert, az oltástörvényt első házként már elfogadta a 
Szenátus, a végső döntést a Képviselőház hozza majd meg.

folytatás az első oldalról
Csige Sándor konzul 
elmondta, jelenleg körül-
belül kétmillió magyar 
nemzetiségű ember él 
ma szórványban, avagy 
összefüggő szállásterü-
lettel nem bíró kisebb-
ségben, akik jövőjére 
kiemelt fi gyelmet kell 
fordítani. Számuk egyre 
csökken, de odafi gye- léssel, megfontolt nemzetpolitikával 
ez a folyamat lassítható, megállítható, akár vissza is fordítható. 
Továbbá arra biztatta a jelenlévőket, hogy éljenek a törvény adta 
lehetőségekkel, és ha nem működik, fogalmazzák meg elvárása-
ikat, amelyeket a magyar politika képes támogatni. 
Ádám Gyula grafi kus a tárlat megnyitásával felhívta a résztvevők 
fi gyelmét: „Ezek a képek nem szép képek.  Ezek a képek őszinte 
képek. Emberi sorsokat mutatnak be, és olyan fotósoknak 
köszönhetjük ezeket, akik nem csupán kattintgatnak, hanem 
szolgálnak.” Továbbá ez úton is újra megköszönte Babota Tibor 
helyi római katolikus plébánosnak a példaértékű együttműkö-
dést a medgyesi fotótáborok és kiállítások szervezésében. 
A meghitt hangulat megteremtéséhez Vajda Szilvia és Catalan 
Stefánia széki és csángó népdalai, illetve Catalan Tünde és Tóth 
Edith zongora és fuvolajátéka járult hozzá. Az ünneplés mellett 
az alkalom találkozásra és közös gondolkodásra is hívta a jelen-
lévőket az ünnep témájának kapcsán, hiszen a résztvevők maguk 
is minden nap megélik a szórvány magyarságukat, itt a Kárpát-
medencében, Medgyesen és környékén.

Winkler: a nemzet-
közi kereskedelemből 
származó előnyöket 
minden tagállamnak 

ki kell használnia

A nemzetközi kereskedelemből származó előnyök méltányo-
sabb eloszlása a tagállamokban és EU-s régiókban, valamint 
a KKV-k tájékoztatása a szabadkereskedelmi egyezmények 
biztosította lehetőségekről – ezt a két témát érintette felszó-
lalásában Winkler Gyula EP-képviselő kedden Brüsszelben, 
ahol az Európai Bizottságnál az Európai kereskedelmi politika 
napja alkalmából szervezett konferencián vett részt.   

„Amikor azt elemezzük, hogy mekkora haszna van a kereskedelmi 
egyezményeknek európai viszonylatban, akkor azt mondhatjuk, 
hogy az összkép pozitív. Azonban, ha területi lebontásban vizs-
gáljuk, akkor egyenlőtlen földrajzi eloszlást látunk, azaz egyes 
tagállamok, különösen a közép- és kelet-európai tagállamok 
hátrányos helyzetbe kerülnek, míg a nyugat-európai tagálla-
mokban mutatható fel az előnyök nagy része. (…) Ha európai 
érdekekről beszélünk, akkor a szabadkereskedelmi egyezmé-
nyek előnyeit egyformán kell élveznie minden tagállamnak és 
európai uniós régiónak” – emelte ki Winkler Gyula, az EP Nemzet-
közi Kereskedelmi Bizottságának (INTA) alelnöke. Véleménye 
szerint az Európai Parlamentnek aktív szerepet kell betöltenie a 
szabadkereskedelmi egyezmények működésének monitorizálása 
területén, ugyanakkor ösztönöznie kell a megállapodások minél 
hatékonyabb alkalmazását.

RMDSZ Sajtóiroda

RMDSZ Hírek
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folyatás az első oldalról

Meglepetésként érte a kitüntetés? 
Igen. E-mailen érkezett az értesítés, hogy engem jelöltek a díjra. 
Először nem is tudtam, komolyan vegyem –e. Aztán megkerestek 
a Mateklapok terjesztői, kértek egy részletes szakmai önélet-
rajzot, akkor tudatosodott bennem, hogy ez valóban igaz. Utána-
kérdeztem én is, és kiderült, hogy volt tanárom és a versenyekről 
ismert kollégáim jelöltek. Nagyon meglepődtem, de nagyon jól is 
esett. 
Hogyan emlékszik vissza általános iskolai önmagára és a 
matematikával való kapcsolatára? 
Nagyon szerencsés ember vagyok, jókor születtem, jó helyre, 
itt Medgyesen. Szüleim mindig támogattak mindenben, és ami 
nagyon fontos volt már akkor is, hogy magyar iskolába írattak. 
Már tanító nénim is három volt, 5-8. osztályban pedig hét matek-
tanárom volt. És mégis, mindenikből ki tudtam választani, amit a 
legjobban csináltak. Mindegyiktől tanultam valamit: volt, akitől 
rendszerességet és pontosságot, volt, akitől a logikai gondol-
kodást. Középiskolában szintén három matektanárom volt. Az 
utolsó év volt meghatározó, az akkori matematikatanárom volt 
példaképem, Burus Csaba. Miatta lettem tanár, ő készített fel az 
egyetemi felvételire is. Szerettem a mateket, tudtam, hogy tanár 
akarok lenni, így nem volt nehéz döntés, hogy matektanár legyek. 
Van – e titka a matematika tanításának vagy megtanulásának? 
Van titok, és ez nyílt titok. Úgy képzelik az emberek, hogy aki 
tudja a matematikát, az úgy született valami plusz adottsággal. 
Ez csak 1-2 százalékban igaz. A matematikával rengeteg munka 
jár, ugyanúgy, mint mást, tanulni kell. Három titka van: gyakorlás, 
gyakorlás és gyakorlás. A gyermeknek akkor lesz sikerélménye, 
ha kicsit már jártassága is van benne, mert az alapdolgokat 
megtanulja és gondolkodik. Hátráltató tényező, hogy a gyerekek 
szeretik, ha úgy mindent készen kapnak. Pedig végeredményben 
ez a matematika lényege: megtanítani helyesen, logikusan 
gondolkodni, ezáltal is problémamegoldásra ösztönözni, mert ez 
az életben sok mindenre felkészíti a gyermekeket.
Igen, a matek hétköznapi alkalmazásával pont múlt heti 
élményünk volt a negyedikben, hogy három gyerekre két 
kekszet hogyan osszunk el egyenlő arányban. Nagyon jó volt 
együtt gondolkodni egy valódi élethelyzetből adódóan – 
felhasználni az elméleti tudást a gyakorlatban. 
Nálunk a tananyag arra megy ki, hogy jól vizsgázzanak évvégén 
a diákok. Ezért is szeretem a versenyeket, például a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyt, mert gyakorlat alapú. A sok feladatból vala-
mennyit biztosan jól oldanak meg. Így rendszerint sikerélmény-
nyel is térünk haza. A versenyeken való részvétel az a területe 
a pályafutásomnak, melyek nekem is sikerélményt okoz. Itt van 
lehetőség arra, hogy kicsit mélyebbre ássunk, lehet irányítani a 
gondolkodást, motiválni a gyerekeket. Természetesen azokkal 
lehet dolgozni, akik maguk is nyitottak erre és szeretnek gondol-
kodni. 
Tehát itt szórványban, ha a medgyesi Báthoryban tanuló 120 
diák közül 60 gyermek érdeklődik a matematika versenyek 

iránt, azért az 
egy szép szám, 
jól gondolom?
Én azt gondolom, 
ezt a díjat is ezért 
kaptam meg, 
mert rengeteg 
versenyen sze-
repelnek a 
gyerekeink. Az 
előző tanévben 
elhoztuk a 
v á n d o r k u p á t , 
melyet nekünk 
ítéltek meg a 

legjobb vidéki iskolák közül. Ez az elért pontszám és a részvételi 
arány szerint alakul, és Maros és Szeben megyék iskolái közül mi 
kaptuk meg. De az Erdélyi Magyar Matekversenyen vagy a Csil-
lagszerzőn is szeretünk részt venni, mert rengeteg tapasztalatot 
tudunk szerezni és ott is nagyon ügyesen szerepelnek a gyerme-
keink. 

Olvastam, hogy harminc éves pedagógusi pályafutása során, 
három évig az igazgatója is volt a Báthory iskolának. Hogyan 
látja az iskolát 10- 15 év múlva? Van –e víziója és ha igen, 
milyen? 
A legfontosabb, hogy megmaradjunk. Csak ez nem mindig tőlünk 
függ. 
Azt is olvastam, hogy a Pro Schola Mediensis Alapítvány 
alapító tagja, 1993 és 2009 között, illetve 2015 óta az elnöke. 
A Medgyesi Magyar Vegyes kórus alapító tagja. Mi ösztönöz 
egy pedagógust közéleti szerepvállalásra? Mivel bátorítaná 
a mai fi atal pedagógusokat, hogy közéleti kezdeményezések 
élére álljanak? 
Tanárnak lenni nem könnyű. A tanár egy kicsit mindenhol ott 
van, szem előtt, vagy ott kellene lennie, van benne némi kira-
katszerep. De valójában ennek belülről kell jönnie. Amikor fi atal 
voltam, mindig úgy éreztem, hogy az iskola a második otthonom 
és a magyarság a harmadik otthonom, a család után. Azért is 
vállaltam el az iskolaigazgatást, mert úgy gondoltam, valakinek 
csinálni kell, és akkor annyi energia és lendület volt bennem, hogy 
azt hittem, hogy megváltom a világot. Hát, nem tudtam megvál-
tani, de lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint végeztem a 
munkámat. Ez plusz munka, nem látványos, de az, hogy minden 
nap elindulnak a buszok, vagy a pályázatok beadásra kerülnek, 
ezek nem önmaguktól történnek meg.  Azért csinálom, hogy 
működjenek a dolgok. 
A vegyeskórus hogyan jött a képbe? 
Fiatal pedagógusok voltunk, az elején sokat buliztunk, és akkor 
arra gondoltunk, miért ne legyen egy ilyen kulturális tevékeny-
ségünk is? És akkor megalakult a Medgyesi Magyar Vegyes 
kórus. Jöttek az ünnepek, március 15-ke, fel lehetett lépni, de 
mi szívesen is mentünk és ezt is azért csináltuk, hogy együtt 
legyünk, a magyarság megmaradjon. Sajnos mostanra megszűnt 
a kórus, mert Iszlay László tanár úr, a kórus vezetője nyugdíjba 
ment, és kevesen is lettünk. De most az ökumenikus karácsonyi 
kórustalálkozón mi, régi tagok is ott leszünk, a katolikus kántor-
nővel közösen készülünk. Hívtak, hogy menjünk segíteni, hát nem 
vagyunk mi olyan nagy pacsirták, de megyünk, mert szeretünk 
ott lenni. 
Ez december 13-án, a medgyesi evangélikus templomban lesz, 
ugye jól láttam a hirdetőtáblán? 
Igen, ott lesz a magyar kórus, az evangélikus, baptista, és az 
ortodox kórus. Külön-külön, és az összes kórus közösen is énekel 
majd. Háromnyelvű istentisztelet lesz, szóval szép szokott lenni, 
jó szívvel ajánlom, hogy jöjjön el!

Ott leszek! Ferencz Klaudia
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Ha egy felmérést végeznénk azok körében, akik decemberre 
terveznek valahová elutazni rövidebb időre, akkor Budapest a 
top 3-ban biztos benne lenne. Ez nem meglepő, hiszen könnyen 
elérhető, pár nap bőségesen elegendő, kikapcsolódást nyújt 
a rutinos munkanapoktól, jól rá lehet hangolódni a karácsonyi 
hangulatra és a zsebeket sem üríti ki olyan nagyon. Az eff ajta 
események rajongóinak a jó hír az, hogy már november közepén 
megnyitják kapuikat és másfél hónapig naponta várják a vendé-
geket a világ minden sarkából, természetesen Erdély összes 
részéről is nagyon sokan látogatnak el ide. Némely helyen 
annyi román beszédet lehet hallani, hogy az az érzése kelhet az 
embernek, hogy el sem hagyta az országunkat. Hogyha amellett 
döntenek, hogy Budapesten töltenek el pár napot ebben az 
időszakban, akkor arra készüljenek fel, hogy több helyre is el kell 
menni, mivel a város több pontján is vannak ilyen rendezvények,  
karácsonyi vagy adventi vásár néven.

A legnagyobb és leglátogatottabb vásár a magyar fővárosban 
a Vörösmarty téren van, 1998 óta szervezik, és annyira híressé 
vált, hogy évente fél millióan látogatják meg. Egy rövid kitérő 
kedvéért annyit, hogy metróval lehet legkönyebben eljutnak 
ide, az M1-es vonalnak pontosan itt van a végállómása. Mivel 
a megállót 1896-ban építették,  valóságos időutazásnak lehet 
tekinteni, hangulata és retro stílusa miatt nyíltan kijelentem, 
hogy az eddigi egyik legszebb metróállomás, amit láttam. 

Ezt a vásárt azért lehet egyedinek tekinteni, mert egy szigorú 
zsűri dönt arról, hogy ki vehet részt a rendezvényen és főleg 
milyen árut lehet ide elhozni. Nemcsak a kézműveseknek kell 
jelesen szerepelni, valami újat és sajátosat felmutatni, hanem a 
gasztronómia képviselőinek is ahhoz, hogy termékeiket bemutat-
hassák a nagyközönségnek.

Aki még sosem vett részt egy ilyen eseményen,(amit azonban elég 
nehéz elhinni), annak segítségül itt egy rövid leírás. Ez a budapesti 
példa, de több variációja is lehet: egy téren a karácsonyfára vagy 
a már ott lévő fákra díszeket és fényeket aggatnak, a közepén 
négyszögben különféle magyaros, házias ételeket kínálnak az 
éheseknek (pl. töltött káposztát, kolbászokat, hurkát, libamájat, 
lepényeket, lángost és az elmaradhatatlan kürtős kalácsot, amit 
itt vitéz kalácsnak hívnak). Aki pedig megszomjazik, vagy csupán 
fel szeretne melegedni vagy vidulni, az a meleg csoki, különféle 
teák, érdekes barackpálinka puncs, feketeribizlis rum vagy éppen 
a forralt bor közül válogathat. 

A tér többi részén faházikók vannak sorokba felállítva, ahol igen 
vegyes a felhozatal. Annyira változatos az árukínálat, hogy biztos 
mindenki talál magának valamit, legyen az ajándék, dísz vagy csak 
egy egyszerű emlék. Példaként megemlíteném az üveg, textil, 
gyapjú, fonott, kerámia vagy bőrtárgyakat, bronz vagy dízájner 

ékszereket, fajátékokat, könyveket, képeslapokat, s ezt a felsoro-
lást sok ideig lehetne folytatni. Annak, hogy a tárgyak egyediek, 
eredetiek, és jó a minőségük, megvan az ára is, hiszen 15 lej alatt, 
ami kb. 1000 forintnak felel meg, alig lehet bármit is találni. Nem 
jó helyen jár az, aki műanyag vagy kínai gyártmányú termékeket 
keres, ezek eladása itt nem engedélyezett. Az édességek rajongói 
is örülni fognak a nagy választéknak, a standokon kínált csoki, 
marcipán, bejgli, cukorkák nemcsak a gyerekeket bolondítják el, 
a felnőtteket is gyorsan csapdába ejthetik. Az illatok különös-
képpen teremtik az ünnepi hangulatot, több helyről lehet érezni 
fahéj, narancs, marcipán, mézespogácsa aromát. 

A tér egyik sarkában, az oroszlános kútnál egy színpadon estén-
ként koncerteket lehet végighallgatni, a szervezők csak színvo-
nalas programokat és előadókat ígérnek, hétvégeken a gyere-
keknek bábszínházat, játszóházat rendeznek.

A Deák Ferenc utcán (másik neve Fashion Street) is találunk egy 
kisebb méretű vásárt, neve Advent a Fashion Street-en. Nagyjából 
ugyanaz a felhozatal, mint a Vörösmarty téren, csupán a díszítés 
más: mivel egy bevásárló utcában van megszervezve, ezért a  
magasban levő fényes dekorációk is ehhez a tematikához kapcso-
lódnak - női cipő, esernyő, pénztárca, ajándékdoboz, a standok 
pedig egy sorban vannak. Az összes dísz közül a  legszebb a 
fehér LED-fenyőfa, a legtöbben itt időznek el egy fényképeződés 
kedvéért. Hogyha a témát és a díszeket az idén is megtartják, az 
majd a helyszínen derül ki.

Egy másik hely, ahova megéri ellátogatni, az a Zrínyi utca, 
tízpercnyi gyaloglásra a Vörösmarty tértől, ahol egy rendkí-
vüli street food rendezvény kapott otthont. Itt olyan étekeket 
lehet vásárolni és kóstolni, melyeket utcai fogyasztásra szántak, 
de kreatívabb, nem hagyományos módon állítottak elő, illetve 
az összetevők különböznek attól, amivel a többség meg lenne 
szokva. Minden évben január 1-én itt Lencse Napot szerveznek, s 
ez nem meglepő, ugyanis a hagyomány szerint ez az étel szeren-
csehozó.

A legcsaládiasabb adventi 
rendezvénynek nyílvá-
nítja magát a Városháza 
Parkban levő Advent Buda-
pesten téli fesztivál, amely 
csupán annyiban külön-
bözik a már említettektől, 
hogy itt jótékonysági 
események is vannak (pl. 
hétvégeken az érdeklődők 

ingyenes programokon vehetnek részt).

Ami közös, egyedi és hangulatos az összes budapesti rendezvé-
nyen a vásárlás és eszem-iszomon kívül az, hogy a hangsúly mégis 
a hagyományok és népművészet megőrzésén van.

A karácsonyi, illetve a szilveszteri 
kirándulások szoktak az év utolsó 
ilyen esemenyei lenni és ezzel én is 
zárom az idei cikksorozatom. Minden 
kedves olvasónak az kívánom, hogy 
a következő év csupa boldogsagot, 
örömöt és egészséget hozzon, no 
meg az utazóknak szerencsés utakat 
és minél több kiruccanást.

Tóth Zoltán 

Budapesti karácsony
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Mikulásjárás Medgyesen

Egyházak ünnepi eseményei

Decemberi ünnepi istentiszteleti rend a 
Medgyesi Unitárius Egyházközségben

Az adventi vasárnapokon az istentiszteletek keretén belül kultu-
rális műsorokkal várjuk a Karácsonyra hangolódni vágyókat:
December 3. vasárnap - 10:30 Istentisztelet és adventi verses 
műsor, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói 
előadásában
December 10. vasárnap - 10:30 Istentisztelet és adventi hangver-
seny
December 17. vasárnap - 10:30 Istentisztelet és adventi kulturális 
műsor
December 24. vasárnap - 17:00 Karácsonyesti áhítat és Kará-
csonyfa-ünnepség
December 25. hétfő - 10:30 Karácsony I. napi ünnepi Istentisz-
telet és Úrvacsoraosztás Medgyesen
December 25. hétfő - 15:00 Karácsony I. napi ünnepi Istentisztelet 
és Úrvacsoraosztás, majd beteglátogatás és Úrvacsoraosztás 
betegeknél Nagyszebenben

December 26. kedd - 10:30 Karácsony II. napi ünnepi Istentisz-
telet és Úrvacsoraosztás, Istentisztelet után beteglátogatás és 
Úrvacsoraosztás betegeknél Medgyesen és környékén
December 31. vasárnap 23:30 Óévbúcsúztató áhítat
Márkos Hunor Elemér, unitárius lelkipásztor

Medgyesi Római Katolikus egyházközség
Rorate vagy hajnali szentmisékre várják a kedves híveket minden 
reggel (kedd kivételével) 6:30-tól  a római katolikus plébánia-
templom kápolnájába, Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljöve-
tele utáni vágy kifejezésére. Így készüljünk az Úr eljövetelének 
megünneplésére! 
Rorate coeli de super… Harmatozzatok egek, onnan felülről!

December 24. 17.00 óra - Gyermekek karácsonya, 22. 00 órától 
pásztorjáték és azt követően ünnepi szentmise. 
December 25. Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe: 8. 00 
órakor német-román nyelvű szentmise. 9.30 órakor (Szent István 
templom - Üveggyári lakónegyed) és 11.00 órakor magyar nyelvű 
szentmisék. 
December 26. Szent István első vértanú ünnepe - ünnepi miserend.
December 31. Év végi hálaadás, 17. 00 órakor szentmise.

Csíki Szabolcs, segédlelkész 

Medgyesi Református egyházközség

December 3. vasárnap – 10. 00 óra, advent 1. vasárnapja
 - 11.00 óra, úrvacsoraosztás
 - 16. 00 óra, délutáni istentisztelet
December 9. szombat – Vízaknai Szent László Vetélkedő 
December 10. vasárnap – 10. 00 óra, advent 2. vasárnapi isten-
tisztelet
 - 10. 00 óra, vasárnapi iskola
 - 16.00 óra, délutáni istentisztelet
December 17. vasárnap – 10.00 óra, advent 3. vasárnapi istentisz-
telet
 - 10. 00 óra, vasárnapi iskola
 - 11.00 óra, Adventi koncert
 - 17.00 óra, karácsonyváró családi istentisztelet
 - 17.30 óra, gyermekünnepély
December 18. és 23. között 17.00 óra, délutánonként bűnbánati 
istentisztelet
December 24. vasárnap – 10.00 óra, advent 4. vasárnapi istentisz-
telet 
 - 17. 00 óra, anyanyelven mondott rádióprédikáció a 
medgyesi rádióban
 - 17.00 óra, karácsonyesti istentisztelet
 - 18.00 óra, egyedül élők vacsorája –ünnepe
December 25. hétfő  – 10. 00 óra, karácsony 1. napi istentisztelet
 - 11. 00 óra, úrvacsoraosztás
 - 16.00 óra, délutáni istentisztelet
December 26. kedd - 10. 00 óra, karácsony 2. napi istentisz-
telet
 - 11.00 óra, úrvacsoraosztás
 - 12.15 óra, keresztelési istentisztelet
 - 14.00 órától betegek úrvacsoráztatása és megláto-
gatása
December 27. szerda – 10. 00 óra, karácsony 3. napi istentisztelet 
és ünnepzárás
December 29. péntek – 18. 00 óra, presbiteri est és vacsora
December 31. vasárnap 10. 00 óra, vasárnapi istentisztelet
 - 17. 00 óra, óévbúcsúztató istentisztelet
Január 1. hétfő – 10. 00 óra, újévi hálaadó istentisztelet 

Székely Zoltán Márton, medgyesi református lelkész

Ökumenikus karácsonyi koncert
A városi karácsonyi koncert a Szent Margit evangélikus temp-
lomban december 13-án, szerdán este 18-tól lesz.

Események, beharangozók

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 
…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

 S ne csak így decemberben. 1902
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Információk zuhatagában élünk, alig tudunk pár mondatot végig-
mondani anélkül, hogy meg ne szólaljon a zsebünkben a telefon, 
egyik honlapról a másikra váltunk, mert hátha ott valami érdeke-
sebbet olvasunk. És közben nem vesszük észre, hogy az útkeresz-
teződésben pirosra váltott a lámpa, nem vesszük észre, hogy aki 
belépett a szobába, az ránk mosolyog, nem vesszük észre, hogy 
a saját beszédünk is már gyakran csak egymásra dobált szavak 
halmaza, de nem rajzolódik ki belőle világosan a gondolat. Pedig 
ahhoz, hogy a szívünkig ható szó elhangozzék, hogy meghalljuk a 
lényeges mondatot, csendre van szükségünk. Tudni kell fi gyelnünk 
önmagunkra, másokra és a világra. Ki kell nyitni a szívünket is, hogy 
behatoljon a másoktól érkező kedvesség sugara, hogy érzékelni 
tudjuk az igazi segítséget kérő kiáltásokat is és mennyire igaz ez 
az Isten-kapcsolatunkra is. Az Ünnep értelmét keresem. Az ünnep 
titkát is kutatom. A születés csodáját szeretném megérteni. Önző 
emberi világunkba belép az Isten, hogy megmutassa számunkra: 
lehet élni másokért, lehet szolgálni másokat. Aligha értem meg 
Isten titkát, ha nem akarok Jézushoz hasonlóvá válni. Aligha 
értem meg Isten felém hajló szeretetét, ha nem akarom Krisz-
tushoz hasonlóan továbbadni e szeretetet. A karácsony értelmét 
keresve, az ünnep titkát kutatva lélekben elindulok Betlehembe. 
Hogy pirosra váltott a lámpa? Igen!Nem születhetek újra, de újjá-
születhetek. Hiszem, hogy itt a helyem a jászol előtt, Isten előtt. 
Legyen áldott és tartalmas az Ünnep! 

Csíki Szabolcs római katolikus segédlelkész

Szeretetközösség Istennel „Szeresd az Urat,a te Istenedet 
teljes szívedből,teljes lelkedből és teljes elmédből…Szeresd 
felebarátodat,mint magadat.”(Mt.22,37-39) Karácsony a szeretet 
ünnepe. De vajon kinek a szeretetére nyílik meg ünnepkor az 
embernek a szíve? Az ember könnyen szeretheti az Istent, mert 
Őt nem látja - mondja János apostol. Az embertársat ellenben, 
akit lát, gyakran elutasítja. Adventi időszakban járunk és úgy 
tűnik ismét időszerűvé vált a szeretet parancsolatának a betöl-
téséről való elmélkedés. Egyfajta hangsúlyeltolódás megy végbe 
tudati szinten. Sokan gondolják,az ünnepre való készülődés egy 
mellékes dolog, elég ha az istenszeretetbe  menekül az ember és 
nem akkora baj az, ha, így   ünnep táján is közömbösséget mutat 
egyik ember a másiknak. A nagy parancsolat  két nagy dologra 
fi gyelmeztet. Az egyik: embertársunk sorsát az Istenhez való 
viszonyában kell együttszemlélni. Nem hiteles a szeretete annak 
az embernek, aki az Istent szereti, de az ő felebarátját elutasítja, 
lealázza. Igen, mert a gyűlölködő szív, a fénytől irtózó képmutatás 
csak marni, falni, felemészteni tudja embertársát. De vajon ki a 
te felebarátod? Kihez kellene neked, különösen most, nagyobb 
szeretettel odafordulnod? Isten azért kötötte össze az emberi 
sorsotokat egymással, hogy benne te magad felelősséggel visel-
tessél a Másik ember iránt, és ez egy betöltésre váró feladat. 
Béküljetek meg az Istennel - mondja az Írás-, Ő előbb szeretett 
minket. A másik: ez az erő, ami ezt a három tényezőt- engem, a  
felebarátot és Istent- összeköti, az a Szeretet. Ez az erős össze-
függés Krisztus születésével nekünk is sorsunkká lett. Élettér 
és kapcsolódási lehetőség nyílik meg előttünk az adventi vára-
kozással az új élet befogadására. Az új életszemléletben többé 
nem a Cím és a Rang, hanem egy különleges szellemi nagyság, 
a Szeretet az érték. A cím, a rang csak egy személyválogató 
rendszer támpillére, melyet a Jézus által elítélt farizeusok nagyra 
becsültek. De Jézus és a mögötte álló Úr, ember és ember között, 
egy viszonyt ismer: ”ti pedig mindnyájan testvérek vagytok…” 
Testvérek, akik ugyanannak a mennyei Atyának a gyermekei. Egy 
alapvetően új, mindenki számára jót hozó életszemléletet tanít 
a mi adventi várakozásunkban az Ige, melyben az ember el kell 

hagyja az elbizakodást azért,hogy a nagyobb jót,a „kiváltképpen 
való utat” ismerhesse meg. „Ha tudjátok ezeket, boldogok 
lesztek, ha cselekszitek is.”
Áldott adventi várakozást kívánunk minden kedves Testvé-
rünknek!

Székely Zoltán Márton, medgyesi református lelkész

Karácsonyi jókívánság!
“Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, 
amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem 
érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek 
volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 
Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és 
leborulva imádták őt.” (Mt 2,9-11) Az esztendő göröngyös útjain 
napkeleti bölcsként vagy egyszerű pásztorként vándorolunk. 
Vándorlásunk során gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor 
válaszolnunk kell arra kérdésre, hogy hol vagyunk? Valamikor az 
ember a helymeghatározás céljára a Nap és a csillagok állását 
vizsgálta. Felemelte tekintetét és Nap állása és a csillagos ég 
mindig segítségére volt. A ma embere az általa megalkotott 
technikai civilizáció eszközeivel ezt a helymeghatározást ponto-
sabban meg tudja tenni, mégis azt tapasztaljuk, hogy sokan 
vagyunk, akik nem tudunk lelket megnyugtató választ adni arra 
a kérdésre, hogy hol vagyunk? Kényelmes otthont rendeztünk be 
magunknak, mégis sokszor a hontalanság érzése kísért. Kereső 
és kutató elménk szüntelenül fürkészi a világot, megfejteni 
akarva annak minden titkát és ebben a nagy igyekezetben mintha 
magunkat, belső nyugalmunkat, otthonunkat veszítettük volna 
el. A hontalanság érzése a mindennapok feszültségében csak 
fokozódik, és kutakodó kérdéseinkkel mindenkit zaklatunk: kik 
vagyunk? Hol vagyunk? Mi célból élünk ezen a világon?  Az első kará-
csonykor a napkeleti bölcsek is lázas keresésben voltak, akárcsak 
a nyájuk mellett élő pásztorok. És íme, akkor kigyúlt a csillag, 
mely mutatta számukra az utat, amíg meg nem érkeztek ahhoz 
a helyhez, ahol a Gyermek feküdt a jászolbölcsőben. Karácsonyra 
készülve, keresésünk és válaszra váró kérdéseink forgatagában 
nekünk is először a csillagot kell megkeresni és meglátni. Azt a 
csillagot, mely a bölcsőhöz vezet, ahol rátalálhatunk a gyermekre. 
Ebben a keresésében a segítség nem a technikai eszközöktől 
jön, hanem az Istenhez és embertársainkhoz való viszonyulá-
sunk számbavételétől. Felül kell vizsgálnunk kapcsolatunkat a mi 
teremtő és gondviselő Istenünkkel, hogy töretlenül törtetünk az 
égig vagy szelíd alázattal szembesülünk Isten szeretetével, amely 
a Mester evangéliumi tanításában áll előttünk. Felül kell vizsgál-
nunk kapcsolatunkat embertársainkkal, családtagjainkkal, hogy 
a megbocsátás és szeretet erejével újra rátaláljunk egymásra. 
A számbavétel őszinteségében és mélységében újra egymásra 
találunk a csillag fényénél, és akkor mi is, mint a napkeleti bölcsek 
és pásztorok elindulhatunk azon az úton, amelyet a csillag mutat. 
Karácsonykor fel kell ismernünk helyünket Isten szeretetében és 
embertársaink életében, hogy utunk végén megtaláljuk a jászol-
bölcsőt.  A bölcső mellett megállva tapasztaljuk meg, hogy ez az 
a hely, ahol igazán magunkra találunk, ahol a keresgélő, kétkedő 
ember rádöbben istengyermeki mivoltára. Itt értjük meg, hogy 
Isten teremtett világában helyünk és otthonunk van, itt érezzük 
meg, hogy értékelnek és szeretnek, itt határozhatjuk el, hogy 
hitünkkel és szeretetünkkel, szolgálatunkkal bizonyságot teszünk 
a bennünk lüktető isteni lélekről.  Karácsony ünnepére készülve 
találjuk meg a csillag fényénél azt az utat, mely személyes és 
közösségi életünkben elvezet arra e helyre, ahol megtaláljuk a 
békességet és szeretetet, ahol a jóakaratú emberek közösség-
ében Istenországát építhetjük.
Kedves Testvérem, karácsonykor, de az év minden napján is, 
vedd számba, hogy hol vagy? Nem tévedtél el? Jó úton jársz? 
Látod a csillagot, mely a bölcsőhöz, az otthonhoz, embertársa-
idhoz, Istenhez vezet? Nagy költőnk, Ady Endre vallomása cseng 
ma is fülünkben: „Pogány rímek, muzsikák között/ Szomjazok 

Karácsonyi üzenetek és 
útravalók az új esztendőre
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valami örököt, Pokollal lelkem alig rokon,/Mennyet várok nagy 
mámorokon”. Ezt a „mennyországot” teremtheted meg magadnak 
és másoknak, ha tudod, hogy a jászolbölcső mellett van a helyed 
nemcsak az ünnepen, hanem minden nap, hogy a karácsony öröme 
szétáradjon a világba és maradandóvá váljon.  A Szeben megyei 
unitárius hívek nevében Istentől megáldott karácsonyi ünnepet 
kívánok minden jóakaratú és jólelkű embertársamnak!
Isten áldjon! 

Márkos Hunor Elemér, medgyesi unitárius lelkipásztor

Áldott Karácsonyt és 
sikerekben gazdag, 
boldog Új Esztendőt 
kíván a Nagy-Küküllő 
minden olvasójának 
a Szeben megyei 
EMKE! Csifo Levente 
elnök

Az RMDSZ Szeben 
megyei szervezete 
minden tagjának 

kellemes karácsonyi ünnepeket és egy gazdagabb, békés boldog 
újévet kíván, Balázs Béla Attila, elnök

A Szeben megyei Eurotrans Alapítvány kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kíván minden kedves ügyfelének! 
Kémeri Attila, irodavezető

A Medgyesi MADISZ nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog  új esztendőt kívánok! Balázs Botond, elnök

A Medgyesi RMDSZ nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván, Orosz Csaba, elnök

Kedves gyerekek, tisztelt szülők és pedagógusok! Melegség 
tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra 
megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt 
évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, 
jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt 
az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik 
emberre fi gyelünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk 
szeretteinknek, azoknak akik fontosak számunkra. Ez a mi legem-
beribb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, 
hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem 

csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső 
világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenek-
előtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak 
felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi 
lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az 
otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri 
egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehe-
tőségét.  Legbensőségesebb ünnepünkhöz közeledve mindany-
nyiuknak békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet 
kívánok! Szederjesi György, igazgató, Báthory István Általános 
Iskola
A Nagy-Küküllő minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új esztendőt kívánok a Pro Schola Mediensis 
Alapítvány nevében, Székely Éva

Szép karácsonyi ünnepeket, egészségben gazdag és boldog 
újesztendőt kívánunk szeretteinknek és minden kedves ismerő-
sünknek! Medgyesi Magyar Nyugdíjas Klub

Kedves Barátaink, Ismerőseink, Támogatóink! A Karácsony köze-
ledtével egyre sürgetőbben merül fel bennünk a kérdés, hogy 
vajon milyen ajándékkal tudnánk örömet szerezni szerette-
inknek? Hol tudnánk olyan ajándékokat beszerezni, amelyeknek 
lelki és szellemi értékük is van és ugyanakkor az áruk is megfi zet-
hető? A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb 
ajándék is test a testünkből, lélek a lelkünkből. Az ajándék jelkép 
ugyan, de ha megfelelő módon adjuk: valóban él és tovább él. Mi 
jut eszébe az embernek a karácsony szó hallatán? Szeretet, család, 
ajándékok, hó, hideg? A karácsony Jézus Krisztus születésének 
ünnepe. Semmilyen feszültséget és rossz megfelelési kényszert 
ne engedjünk eluralkodni magunkon! Az ünnep szépsége nem 
a külsőségektől függ, nem a terített asztal gazdagságától és az 
ajándékok számától, hanem attól a szeretetteljes, apró neszekre 
is fi gyelő csendtől, amelyben hagyjuk, hogy megszólaljon a 
bennünk élő Isten. Az ajándékok kedves jelzések, de az igazi érték 
az emberségünkben megszülető Isten. Álljunk meg egy pillanatra, 
vegyünk egy mély levegőt, és éljük át az örömét. A legfontosabb 
a karácsonyban A CSALÁD. Nem az ajándék, hanem a karácsonyfa 
és a köré gyűlt családi béke és szeretet. Ezekkel a gondolatokkal 
kívánunk minden kedves Barátunknak, Ismerősünknek és Támo-
gatónknak áldott szép karácsonyt és egészségben gazdag boldog 
új évet!

A Gyöngyvirág néptánccsoport apraja-nagyja

Támogatók
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Betlehemes pásztorjáték

Idén is megszervezésre kerül a Betlehemi pásztorjáték. A színdarabban szereplő fi atalok 
mindhárom történelmi egyház részéről  jelen lesznek, együtt hirdetve a Messiás szüle-
tését. Az elmúlt évekhez képest idén annyi változás lesz az előadást illetően, hogy 
december 23-án, szombaton a Traube színháztermébe várjuk a gyermeket, családjaikat, 
és minden kedves érdeklődőt.  Az előadás előtt egy kis karácsonyi vásárt is szervezünk 
17 órai kezdettel, ezt követően pedig 18 órától a “Megfi zethetetlen ajándék” című szín-
darabot tekinthetik meg. A vásárból összegyűlt adományokat a “Törpe Klub”-nak ajánljuk 
fel, amelyet így a diákok szabadidős-  és kézműves foglalkozására fordítunk. 

Balázs Noémi


