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RMDSZ sajtóiroda

 Köszönjük, hogy december 

9-én a zord időjárás ellenére el-

mentek szavazni, és hogy szavaza-

taikkal az RMDSZ-t támogatták. 

Köszönjük a Szeben megyei vá-

lasztók bizalmát. Kis közösségünk 

megmutatta, hogy erős, összetartó 

és céltudatos. Kiemelkedő ered-

ményeket értünk el a Medgyes és 

környéke 4-es számú egyéni vá-

lasztókerületben, ahol Orosz 

Csaba képviselőjelölt, a medgyesi 

RMDSZ elnöke (1400 szavazat) 

6% fölött tejesített, valamint 

Balázs Béla szenátorjelölt, a Sze-

ben megyei RMDSZ elnöke, a 2-es 

számú egyéni választókerületben 

meghaladta  a 4%-ot közel 1900 

szavazattal.

Szenátus:

USL – 73.171, 55,16%

ARD – 30.141, 22,72%

PP-DD – 19.964, 15,05%

RMDSZ – 3.306, 2,49%

PER – 2.401, 1,81%

PRM – 2.291, 1,72%

Szeben megyében a választási eredmények:



szönhetően egyetlen, az RMDSZ-re leadott sza-
vazat sem vesztődik el, mindenikből mandátum 
lesz” – hangsúlyozta Kelemen Hunor a parla-
menti választásokon való részvétel fontosságát.

 A szövetségi elnök a sajtótájékoztatót kö-
vetően találkozott az erzsébetvárosi magyar kö-
zösség képviselőivel, a délután folyamán a kükül-
lőalmási és medgyesi magyar emberekkel talál-
kozik, majd este részt vesz az Erdélyi Értékek Ka-
ravánja kampányrendezvényen, amelyre a med-
gyesi városi művelődési ház Traube termében ke-
rül sor.

 Dr. Balázs Béla, az RMDSZ szenátorje-
löltje a Szeben megyei 2-es számú egyéni válasz-
tókerületben, Medgyesen szavazott a 111-es sza-
vazóirodában. Szavazás után nyilatkozta: „Foly-
tonosságra, igazságosságra, a demokráciára, az 
ország európai integrációjának a folytatására, va-
lamint az ország fejlődésére szavaztam”.

százalékról, mert a költségvetési egyensúly ezt 
megengedi. Ezt azonban ki kell egészíteni az 
ÁFA begyűjtésének a hatékonyabbá tételével, 
mert így a csökkenésből adódó kiesést pótolni 
lehet” – részletezte Kelemen Hunor.

    Kijelentette, az RMDSZ Szeben megyei jelölt-
jei is tehetséges, felkészült emberek, akik készen 
állnak arra, hogy választ adjanak a közösség 
problémáira. Kelemen Hunor kiemelte, decem-
ber 9-e sorsfordító nap lesz az ország történelmé-

ben, hiszen 2013 olyan kérdések kerülnek teríték-
re, amelyek a következő 20 esztendő irányát ha-
tározzák meg. Példaként említette az alkotmány 
módosítását, a fejlesztési régiók újrafelosztását, a 
közigazgatási reformot és az elkobzott ingatlanok 
visszaszolgáltatását.

     „Hatalmas a tétje a parlamenti választásoknak 
magyar közösségünk számára. Azt már láttuk az 
elmúlt 23 évben, hogy a mi problémáinkat, a mi 
ügyeinket rajtunk kívül senki nem vállalja fel, 
ezek csak számunkra fontosak. Éppen ezért nem 
engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne le-
gyünk ott, ahol az ilyen fontos döntéseket meg-
hozzák. Az arányos választási rendszernek kö-

mogatása szerepel a fő szempontok között. 
Negyedrészt fontosnak tartjuk az oktatás kérdé-
sét, a fiatalok mobilizációját. Ez az a négy nagyon 
fontos terület, amelyeket az Európai Uniós ala-
poknak a 2014 – 2020-as költségvetési időszaká-
ban prioritásként határoztunk meg. Ugyanakkor 
az az álláspontunk, hogy középtávon Románia 
őrizze meg a 16 százalékos, egykulcsos adózási 
rendszerét, és azt javasoljuk, hogy 2014-ben tér-
jünk vissza a 19 százalékos ÁFÁ - ra a mostani 24 

 „A kampány utolsó hetében vagyunk, 
amikor a politikai alakulatok már bemutatták 
választási programjukat, jelöltjeiket, üzeneteiket. 
Ebben a periódusban a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség a mozgósításra helyezi a 
hangsúlyt. Bízunk abban, hogy december 9-én a 
választóink elmennek szavazni, és abban is bí-
zunk, hogy a magyar emberek támogatása mellett 
román szavazatokat is kapunk.

     Az RMDSZ választási programja akár 
kormányprogramként is értelmezhető, hiszen le-
fed minden területet, pragmatikus és konkrét ja-
vaslatokat tartalmaz, nem populista, demagóg 
ígéreteken alapul. A romániai társadalom egészét 
érintő témák mellett természetesen hangsúlyos 
szerepet kap programunkban a magyar és más 
nemzeti kisebbségek identitásra, nyelvre, és kul-
túrára vonatkozó jogainak a szélesítése” – fog-
lalta össze Kelemen Hunor szövetségi elnök az 
RMDSZ célkitűzéseit december 3-án, a Medgye-
sen tartott sajtótájékoztatóján.

    Az RMDSZ elnöke ismertette a Szövetség 
gazdaságfejlesztési tervét és adóstratégiáját is.

     „Az Erdély 2020 által meghatározott négy pri-
oritás a következő: egyrészt a helyi közösségek 
fejlesztése az önkormányzatokon keresztül. Ez 
azért nagyon fontos, mert az önkormányzatok 
előtt olyan lehetőségek nyílnak meg 2014 után, 
amelyek a közösségfejlesztés és a költségvetési 
források szempontjából kiemelkedően fontosak. 
Másrészt a kis és középvállalkozások támogatá-
sa, kiemelten az exportra termelőket és az újon-
nan alakult vállalkozásokat tekintjük fontosnak, 
harmadrészt pedig a mezőgazdasági termelők tá-

Nagy-Küküllő2.

Kelemen Hunor szövetségi elnök Szeben megyében
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ziban.

 Az RMDSZ 2011-ben döntött arról, hogy 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésnapján, 
november 15-én, évente megszervezi a Magyar 
Szórvány Napját Erdély olyan térségeiben, ahol a 
magyarság részaránya nem éri el a tíz százalékot. 
Medgyesen olyan könyv bemutatására került sor, 
mely a medgyesi szórványmagyarság kulturális 
hétköznapjait tárja elénk 1970-1991 között. 
Szabó M. Attila a "Medgyesi Szabadegyetem 
Története 1970-1991" című könyvben bemutat-
ja a szabadegyetem működését, fontosságát. A 
könyvet Búzás Árpád nyugalmazott mérnök mél-
tatta, akinek nagy szerepe volt a több mint 20 
éven keresztül működő szabadegyetem életében.

 Pénteken a Báthory István Általános Is-
kola 290. évfordulója alkalmából megemlékezés-
re került sor a medgyesi Római Katolikus Plé-
bánia templomban. A megemlékezésen Kovács 
Péter a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
főtitkára köszöntötte a Szeben megyei magyar-
ságot, és rámutatott: a szász közösség tragikus 

Magyar Kosaras Bálra a helyi Kultúrotthonban, a 
bált a medgyesi Gyöngyvirág Néptánccsoport 
nyitotta meg.

 Hétfőn a medgyesi fiatalok méretkeztek 
meg a medgyesi Romgaz asztalitenisz sportegye-
sület termében. Az asztalitenisz bajnokság első 
négy helyezettje: Fodor Tibor, Lukács Levente, 
Lőrinczi Tibor és Ballai Ferenc. Gratulálunk a 
győzteseknek és minden résztvevőnek.

 Kedden délelőtt a medgyesi Báthory Ist-
ván Általános Iskola diákjai valamint a medgyesi 
magyar óvodások részt vettek a Traube teremben 
egy különleges bábszínházi előadáson. Az 
erzsébetvárosi gyerekekhez is eljutott a Báb-
színház a nap folyamán. Délután a Gyöngyvirág 
néptánccsoport gyerektáncházán vehettek részt 
az óvódások és a kisiskolások. Ezt követően dr. 
Kádár Annamária könyvbemutatójára került sor a 
medgyesi Millennium-Házban.

 Szerdán délután az S.O.S. Love című film 
vetítésére került sor a medgyesi Mediensis mo-

 2012. november 9-én, pénteken, rajtolt a 
XIV. Szeben Megyei Magyar Napok rendezvény-
sorozat. Kránics Ervin, az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület Szeben megyei elnöke, 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd  Fazekas 
Mihály, a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség Szeben megyei ügyvezető elnöke méltatta az 
eseményt. 

 A köszöntő beszédeket követően a Hargi-
ta Megyei Kulturális Intézet munkatársa ismer-
tette a „Nagyszeben és környéke” című fotókiál-
lítást. Ezt követően dr. Búzás Árpád, nyugal-
mazott mérnök méltatta a kiállítást, mely nem az 
épített örökségre fektetett hangsúlyt, hanem a 
helyi közösség mindennapjaira, szokásaira. A 
fotókiállítást megtekinthetik november 19-ig a 
medgyesi Millennium-Ház nagytermében.

 Szombaton, a hagyományos Magyar 
Kosaras Bálra került sor Medgyesen a Strand 
Vendéglőben, ahol fellépett a kézdivásárhelyi 
Toto-band.Az eseményen részt vett Orosz Csaba, 
a medgyesi RMDSZ elnöke, aki köszöntötte a 
jelenlévőket és a közelgő parlamenti választások 
fontosságára hívta fel a figyelmet.

 Vasárnap Küküllőalmáson került sor a 

Sikeres Szeben Megyei Magyar Napok

Megye Tanácsának elnöke, kiemelve, hogy két 
éve Hunyad és Fehér megye mellett Szeben me-
gye is bekapcsolódott a programba.

 Winkler Gyula EP-képviselő, az SZKT 
szórvány frakciójának elnöke megköszönte a 
Szeben megyei magyaroknak az elmúlt évek 
együttműködését, hiszen brüsszeli munkájában

sorsa ismételten azt igazolja, hogy ott kell 
lennünk, ahol, rólunk döntenek.

 Az ünnepi eseményen Kovács Péter az 
RMDSZ nevében „Örökségünk Őrei” díjjal jutal-
mazta a Báthory István Általános Iskola közössé-
gét, amely szimbolikusan örökbe fogadta a helyi 
ferences templomot.

 A napot a Báthory István Általános Iskola  
ünnepi műsora zárta délután , a medgyesi Traube 
teremben, ahol az iskola diákjai léptek fel.

 November 17-én a Diákok Világnapja al-
kalmából focibajnokságot szerveztek a fiatalok 
Medgyesen, majd a Medgyesi Magyar Diákta-
nács figyelemfelkeltő filmet vetített arról, hogy 
milyen lehetőségei vannak egy amerikai diáknak  
egy romániai diákhoz képest.

 Vasárnap, november 18-án, a medgyesi 
Traube teremben tartott teltházas rendezvényen a 
sepsiszentgyörgyi Melodika együttes, operett, 
musical és opera művekkel zárta a Szeben 
Megyei Magyar Napokat.

 Ez alkalommal bemutatkoztak az 
RMDSZ Szeben megyei szenátor- és képviselő-
jelöltjei. Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei 
elnöke, szenátorjelölt köszöntőbeszédében szám-
vetést készített a Szövetség elmúlt években elért 
eredményeiről, külön kiemelve az egyházi és kö-
zösségi ingatlanok visszaszolgáltatása terén elért 
sikereket és a medgyesi Báthory István Általános 
Iskola felújítását.

 Sikeres az Összetartozunk Székelyföld-
szórvány partnerség – értékelte az együttműkö-
dést ünnepi beszédében Tamás Sándor, Kovászna 

arra törekszik, hogy az erdélyi magyarságot a 
maga sokszínűségében képviselje, a Székely-
földtől a Bánságig, a határ menti településektől 
Krassó-Szörényig, Medgyestől Hunyadig.

Balázs Botond
szervező



szervezte, ahol magyar diáktanácsunk besegített 
a suli román diáktanácsának a szervezésben. 
Ezek a napok abból álltak, hogy a város minden 
általános iskolájának a nyolcadikos diákjai kü-
lönböző sport és elméleti vetélkedőkön vettek 
részt, a legjobbak pedig díjazásban részesültek. 
Véleményünk, hogy a közös munka által a két di-
áktanács kapcsolatát erősítettük meg, és talán így 
szorosabbá is vált. 
 Május végén pedig diáktanácsunk két 
küldöttje jelen volt a második Megyei Konzulta-
tív Gyűlésen, amit ugyancsak a Magyar Középis-
kolások Országos Szövetsége szervezett Kolozs-
váron. Itt az ország diáktanácsai és a MAKOSZ 
elnöksége bemutatta addigi tevékenységi beszá-
molóit. 
 Idén a Medgyesi Magyar Diáktanács egy-
gyütt ünnepelte a Gyereknapot, június 1-jét, a Bá-
thory István Általános Iskola diákjaival. E fontos 
napot próbáltuk megörökíteni a diákok általános 
sulis emlékei között, ezért kreatív napot szervez-
tünk nekik. Ez a pénteki nap tanításmentes volt, 
ugyanis a tevékenységek reggel 8-kor kezdődtek, 
párhuzamosan az I-IV. osztályosoknak és az V-
VIII. osztályosoknak is. A kicsik rajzoltak, társas-
játékokat játszodtak, énekeltek, „Spongya Bob” 
rajzfilmjén szórakoztak és ügyességi sportver-
senyeken vettek részt. Ami az V-VIII-as diákok 
programját illeti, érdekes volt bármilyen szem-
pontból is tekintjük. A gyereknap osztálydíszítés-
sel kezdődött, amit a zsűritagok pontoztak. Utána 
pedig csoportokat alkottak, és majd csoporton-

magyar középiskolás mozgalom aktív tagjai szá-
mára olyan általános érvényű, a szervezeti élet-
ben felhasználható ismeretek nyújtása, amelyek 
segítségével a résztvevők nagymértékben növel-
hetik tevékenységük hatékonyságát. 
 Szeptember 28-30. között kezdődtek meg 
a Magyar Középiskolások Országos Szövetsége 
által szervezett XX. Közéleti Diák- és Ifjúsági 
Akadémia (KÖDAK) kurzusai. Az első hétvégé-
re Medgyesen került sor, ahol 15 résztvevőt, két 
munkacsoportost és egy képzőt fogadtunk. A 
KÖDAK azokat a középiskolásokat szeretné se-
gíteni, akiknek az a tudás, melyet a mai román ok-
tatási rendszer nyújt, nem fedi teljesen elvárásu-
kat, illetve aktív módon szeretnének részt vállal-
ni egy ifjúsági szervezetben. 
 November elején elkezdtünk egy olyan 
rendezvénysorozatot, amit havonta egyszer kí-
vánunk megszervezni azaz a „kulturális filmdélu-
tánokat”, amelyek keretén belül különböző témá-
jú: történelmi, irodalmi filmeket vetítünk a diá-
koknak. 
 Idén a  Magyar Középiskolások Országos 
Szövetsége kihirdette, hogy november 17-ét, a 
Diákok Világnapját minden megye külön-külön 
szervezi meg, mivel eddig ez a nap Kolozsváron 
volt megszervezve, de nem volt nagyon hatásos a 
diákokra, egyetemistákra. Az idei téma, mottó a 
diákkedvezmény volt. „DIÁKÉLET > $”. Ezáltal 
a XIV. Szeben Megyei Magyar Napok keretén 
belül egy rövid előadással jelentkeztünk a med-
gyesi diákok előtt. Egy rövid filmet készítettünk, 
amelyben egy amerikai és egy romániai diákot 
hasonlítottunk össze gazdasági és tanulási szem-

ként zajlottak tovább a próbák. Négy nagy próbán 
mentek át a csoportok. Az első próba a csoportnév 
választás volt. Ezt követte rögtön egy sport próba, 
éspedig a jégkorong. Ez nem a hagyományosan 
játszott jégkorong volt, hanem és  ójnalabdával 
fakanállal játszodták. A „KI MIT TUD?” általá-
nos kultúra versenyen is ügyeskedtek a diákok, de 
még érdeklődőbbek voltak a „Kincskeresőn”, 
ahol egyes csapatok teljesen beleélték magukat a 
„kincskeresésbe”. 

 Június 3-án a „Vándorcsizma Néptánc-
fesztivál” szervezésében segítettünk. A vakáció 
azonban vakáció volt a diáktanács számára is. 
 Szeptember 3. és 7. között került sor a 
Magyar Középiskolások Országos Szövetsége és 
a Bihar Megyei Magyar Középiskolás Egyesü-
letek Tanácsa (MAKET) által szervezett XVIII. 
Diákönkormányzati Szabadegyetemre az ún. 
„DÖKSZAB”-ra, amely Biharfélegyházán, Bi-
har megyében volt megtartva. Ott is volt egy 
medgyesi képviselőnk. A tábor célja a romániai 

versenyeket, és aminek mindenki nagyon örven-
dett és szeretett, az a Quilling-nap volt, amikor 
mindenki megtanulta a papírfacsarás technikáját. 
A program lebonyolítására tanári segítséget is 
kaptunk. 

 A Magyar Középiskolások Országos Szö-
vetsége (MAKOSZ) által szervezett „Szórvány-
találkozón” amelyet Temesváron szerveztek meg 
április végén, részt vett hat medgyesi diáktaná-
csos is. Ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy 
más szórványmegyékben létező diáktanácso-
sokkal is kapcsolatba kerüljünk. E találkozó által 
lett egy úgynevezett „DT-testvérünk” is, azaz egy 
másik szórványban működő diáktanács, a dévai 
Téglás Gábor Iskolaközpont diáktanácsa. 
 Idén, május 12-én tartott Let's Do It 
Romania-n diáktanácsosaink közül is páran részt 
vettek. Ugyanezen a dátumon, május 11-12-én a 
Nemzeti Gáz Iskola az úgynevezett „Petroliádát” 

 A hideg év elején, januárban, februárban, 
diáktanácsunk „melegedni” próbált a különböző 
témájú játékesteken, amikor székházunkba gyűl-
tünk, össze különböző társasjátékokat játszani 
egy forró csoki vagy egy meleg tea mellett. 
 A már hagyománnyá vált március 15-ei 
ünnepet a Medgyesi Diáktanács is megünnepelte. 
Először is a medgyesi Báthory István Általános 
Iskolában tartottunk egy rövid megemlékezést, 
előadást. Az általános-sulis előadást követve egy 
másik fajta műsor következett, amelyet együtt 
szerveztünk a Medgyesi MADISZ-szal. Ennek az 
előadásnak a kapcsán, Medgyesen és a Medgyes 
körüli falvak templomaiban emlékeztünk meg 
hőseinkről. 
 Az „Iskola másként” hét számunkra egy 
nagyon jó alkalom volt, hogy kis magyar tagoza-
tunkat egybegyűjtsük. E hét keretében, a diák-
tanácsunk különböző tevékenységeket bonyo-
lított le tanárok segítségével is. Játéknappal kez-
dődött a hét, amely abból állt, hogy diákok és ta-
nárok egyaránt interaktív játékokat játszottak. A 
„Boldogság Ipar” című programunk pedig egy 
nagyon érdekes feed-backben részesült. Ez egy 
olyan kézimunka nap volt, amelyen húsvéti dí-
szeket készítettünk. A rákövetkező napon pedig 
munkánk eredményét ki is állítottuk sulinkban, 
összehozván ezúttal egy húsvéti kiállítást. Az 
általános iskolát se felejthettük el e héten. Itt is 
próbáltunk a diákoknak érdekes programokat 
szervezni, mint például sporttevékenységeket, 

pontból és ezáltal felhívtuk a diákok figyelmét 
arra, hogy a diákkedvezmény igen is fontos szá-
munkra, és nem vagyunk pénztárcák. Ez volt idén 
utolsó rendezvényünk, de szó se lehet arról, hogy 
megálljunk itt. A tevékenységeinket folytatjuk a 
második félévben is, és remélhetőleg még dúsab-
bak lesznek.

 Végül köszönetet szeretnék mon-
dani mindazoknak, akik segítettek, hogy 
mindez megvalósuljon, azoknak akik 
buzdítottak, akiktől rengeteget tanultam, 
és nem utolsó sorban a diáktanács tag-
jainak, akik nélkül nem létezne diákta-
nács.

Nagy-Küküllő4.

A 2012-es év egy élménydús, tapasztalatban bővelkedő 
év volt a Medgyesi Magyar Diáktanács számára

Buryán Tünde
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tésre méltó az a tény is, hogy nemcsak, hogy az 
egyetlen volt Romániából, akinek sikerült a je-
lentkezési versenyt megnyernie, hanem ugyanak-
kor az 12 sikeres pályázó egyike volt Európából.
 A sporttevékenységek se maradtak el 
idén, hisz négy alkalommal szerveztünk Madisz 
Sporthétvégét, ahol a jelenlevők, egy hétvégén 
keresztül különböző sportágakban jeleskedhet-
tek, mint például: kosárlabda, foci, asztalitenisz, 
aerobik. Focibajnokságot is szerveztünk, melyen 
minden alkalommal, a megye különböző részei-
ről érkező csapatok mérkőztek meg .
 A csendesebb tevékenységek is sikeresek 
voltak szervezetünkben. A medgyesi Millen-
nium-Házban születnek meg ötleteink, itt ková-
csoljuk terveinket, viszont vannak pillanatok, 
amikor ránk fér egy kis kikapcsolódás, lazítás. 
Ilyenkor egy-két közösségijáték hasznosnak bi-
zonyul, de a heti rendszerességgel megszervezett 
filmvetítések sem maradtak el. 

 Húsvétkor új rendezvény jelent meg a 

 A Magyar Ifjúsági Értekezlet legnagyobb 
méretű rendezvényén, a félszigetfesztiválon 11 
medgyesi fiatal vett részt a rendezvény lebonyo-
lításában, és további 5 fiatal önkéntesünk vett 
részt díjmentesen a fesztiválon.
 A fiatalok számára több képzést szervez-
tünk a kommunikáció és szervezetépítés téma-

legfiatalabbaknak, a Törpe Klub, melynek első 
alkalmakkor nagy sikere volt, de sajnos a nyári 
vakáció alatt nem tudtuk megszervezni.
 A Magyar Ifjúsági Értekezlet által szer-
vezett EU Táborban tíz medgyesi magyar fiatal 
vett részt, kettő közülük a győztes csapattal meg-
nyerte a fődíjat, ami egy brüsszeli látogatás volt.

 Áprilisban sikerült egy 15 személyes kis 
csoporttal egy bukaresti látogatást szervezni, ez 
alkalommal több központi intézményt látogat-
tunk meg. Ezek között az Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatalát, az Országos Ifjúsági és Sport Ható-
ságot, a Kulturális és Örökségvédelmi Miniszté-
riumot, Románia Kormányát, Románia Parla-
mentjét és nem utolsó sorban a bukaresti Magyar 
Nagykövetséget. Köszönöm még egyszer magam 
és a résztvevők nevében a fogadtatást és a lehető-
séget, hogy betekintést nyerhettünk az említett 
intéz-mények mindennapjaiba, működésébe. 

 Sikerült egy többhetes általános művelt-
ség versenyt is megszerveznünk, a Qiuz általános 
kultúra versenyt. A több mint 25 résztvevő közül 
5 fiatal érte el a maximális pontszámot, így díja-
zásban is részesülvén.
 Fazekas Attila, a Medgyesi MADISZ 
alelnöke sikeresen pályázott meg Brüsszelben 
egy európai szintű képzésen való részvételt, me-
lyen a Romániai magyarságot képviselte. Emlí-

 A 2012-es év a medgyesi magyar fiatalság 
szempontjából eseménydús volt, és azt mutatja, 
hogy vannak Medgyesen is olyan fiatalok, akik 
szülőföldjükön akarnak boldogulni. 
 A Medgyesi MADISZ idén is kivette 
részét a közösségépítő munkából. Köszönetet 
szeretnék ezúttal mondani minden fiatalnak, aki 
részt vett rendezvényeinken, tevékenységeinken, 
és nem utolsó sorban azoknak, akik sokszor sza-
badidejüket feláldozva besegítettek a kisebb-
nagyobb rendezvényeink megszervezésében. 
 Ugyanakkor meg szeretném köszönni a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szeben 
megyei és medgyesi szervezetének a bátorító sza-
vakat, a támogatást, a lehetőségeket, valamint az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sze-
ben megyei szervezetének és a medgyesi 
Gyöngyvirág néptánccsoportnak az együttműkö-
dést. Továbbá, köszönetet szeretnék mondani a 
medgyesi magyar fiatalok nevében a Magyar If-
júsági Értekezletnek, Kovászna és Hargita megye 
Tanácsának, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hi-
vatalának, valamint a Communitas Alapítvány-
nak támogatásukért.
 A 2012-es évet egy rövid visszatekintés-
sel zárnám mindazon tevékenységeinkre, ame-
lyekkel a medgyesi, Szeben megyei valamint az 
erdélyi magyarság kulturális értékeit próbáltuk 
gazdagítani.
 A Medgyesi MADISZ, március 15-én 
részt vett a Szeben megye északi részén szerve-
zett megemlékezéseken, ahol koszorúzással, ver-
ses-zenés összeállítással emlékezett meg az 
1848-49-es forradalom és szabadságharcról. 

körökben.
 Egyike a legsikeresebb rendezvényeink-
nek a II. alkalommal megszervezett úszótábor, 
melyen idén is 45 fiatal vett részt. A tábor meg-
szervezésére a Hargita megyei Szentegyházán 
került sor, amelyen idén több meghívott színe-
sítette a hetet.
 A „Mikulásnak” is besegítettünk idén, 
hisz Szeben megye északi részén meglátogattunk 
a Mikulással együtt minden magyar óvodás 
gyermeket, ajándékokat osztogatván nekik.

 Szeben megye két legnagyobb magyar 
vonatkozású rendezvénye megszervezésében is 
kivettük részünket. A Medgyesi MADISZ idén 
már nemcsak humán erőforrással, hanem admi-
nisztratív és pénzügyi hozzájárulással is besegí-
tett a X. Vándorcsizma Néptáncfesztivál, vala-
mint a XIV. Szeben Megyei Magyar Napok meg-
szervezésében.

Nagy-Küküllő5.
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Medgyesi Magyar Esték

hogy csupán a külső, az anyagi világra figyelve 
nem lehet ünnepet ülni. Karácsony „csodájának” 
megélését a lelki világunk rendezésén keresztül 
tudjuk megérezni. Nem csak étellel él az ember 
hanem igével is, és a lelki táplálék ez alkalommal, 
a Millennium-Házban volt megtalálható, egy 
csodálatos verses előadás formájában. Albert 
Júlia színművésznő Kolozsvárról hozta nekünk a 
lelki teljességet egy jól kiválasztott és mesésen 
előadott versfüzér által. A hangulatot egy csodá-
latos adventi koszorú és a rendre fellobbanó paj-
kos gyertyafények teremtették meg. A magyar 
költészet legnagyobb költőinek Istenes és adventi 
versei a művésznő előadásában elvarázsolták a 
hallgatóságot. A hallgatóság és a szervezők nevé-
ben megköszönöm a művésznőnek ezt a lelki cse-
megét, Isten áldását kérve az ő és családja életére.

A hangulatot Patrubány Miklós úr beszéde fokoz-
ta, melyet minden hallgató gondosan batyujába 
csomagolva elvihetett haza magával. Minden 
egyes elmondott szó szívhez szóló volt: figyel-
meztetés, buzdítás és egyben gyógyírt is megta-

 Az adventi időszak mindenki számára fel-
kínálja azt a lehetőséget, hogy felkészülhessen 
Karácsony fogadására, hiszen minden ünnepre 
fel kell készülni. A világ egy felbőszített, nyüzsgő 
hangyabollyá alakul át, mindenki igyekszik vala-
merre, szalad, rendet rak, keres, idegeskedik. 
Egyre kibírhatatlanok a forgalmi dugók, egyre 
zajosabbak az utcák, áruházak, bevásárlóközpon-
tok. Érződik a „levegőben” hogy közeledik vala-
mi, ami az embereket lázba borítja és egyre gyor-
sabb és gyorsabb ütemet diktál nekik (nekünk). 
Ha nem találjuk meg a vészféket, akkor Kará-
csony mellett is elszáguldunk, és üresen fognak 
felcsengeni Was Albertnek szavai: 
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

 December 7-én a Medgyesi Magyar Kult-
úresték keretén belül néhány szerencsés személy 
képes volt „Állj!”-t kiáltani, mert megérezték, 

lálhattam bennük, melyet a felhalmozott életta-
pasztalatból fakadó életbölcselet kellően megíze-
sített.

 A rendezvényt egy kis szeretetvendégség 
zárt, ahol a jelenlevők, kalács, forró tea és egy kis 
bor kíséretében elbeszélgethettek egymással.

 A szervező a Medgyesi Unitárius Egyház 
volt, akinek besegített a Medgyesi EMKE. A 
Piramis együttes „Kívánj igazi ünnepet!” című 
dalának egyik szakaszával szeretnék elköszönni: 
„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, 
ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután! 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
békés karácsonyt mindenkinek!”

 Isten áldja kedves mindnyájukat és bé-
kés Karácsonyt mindenkinek!

 Karácsony közeledtével többször eszem-
be jutnak Márai Sándor szavai: „Ha az ünnep 
elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) 
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el min-
dent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az 
ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűk-
kel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad 
örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az 
ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” Gyer-
mekkorom legszebb emlékei Karácsonyhoz köt-
nek. Ez volt az az ünnep, amelyet szinte krónikus 
türelmetlenség előzött meg. A túlzott jóságra való 
buzgólkodás még csintalanabbakká tett, és min-
den perc csak egyre felerősítette bennünk az ün-
neplés iránti vágyat! Gyermeki tudatunkban a ka-
rácsony egyet jelentett a csodával, hiszen ekkor 
néhány pillanatra megváltozott a világ. Levedlet-
te zajos, viharos, szürke köpönyegét és ünnep-
lőbe öltözött. Lelassult az idő, az emberek arcáról 
elszálltak a gondok, helyükbe derű, jókedv és 
mosoly költözött… a harag és irigység bevehetet-
lennek tűnő várfalai hírtelen leomlottak és úgy 
tűnt - gyermeki szemünkön keresztül vizsgálva a 
világot - mintha a világ fényesebben tündökölne a 
napnál, holdnál és csillagoknál. Karácsony ünne-
pe egy lehetőség mindannyiunk számára, hogy 
emberségünk tisztaságát hozzuk a világnak 
ajándékba. Lehetőség megélni Jézus intelmét: tö-

rekedjünk a tökéletességre, hogy minél közelebb 
kerüljünk Istenhez. Lehetőség, hogy gyermeki 
tisztasággal örvendjünk. Lehetőség megállni 
pásztorként, napkeleti bölcsként és szülőként a 
kisjézus jászla mellett és gyönyörködni Isten di-
csőségében. Lehetőség hogy mi magunk legyünk 
a kisdedek, akik önmagukban hordozzunk a világ 
világosságát. A Medgyesi Unitárius Egyházköz-
ség nevében kívánom minden kedves olvasónak, 
hogy éljen a felkínált lehetőségekkel. Szilágyi 
Domokos költőnk szavaival szeretném karácso-
nyi jókívánságaimat zárni: 

„Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!” 

Áldott, békés Karácsonyt mindenkinek!

 Az Isten angyalának szavai hangzanak fe-
lénk karácsony ünnepén: „Nagy örömöt hirdetek 
nektek, mert ma született az Üdvözítő Dávid vá-
rosában.” Ezért Karácsony a tiszta örömök napja. 
Hangulata emberséges és örvendetes. Van benne 
szeretet és megnyugvás, bíztató remény és szent 
öröm, mintha az egész világot valamilyen nagy 
jóakarat és boldogsághullám járná be.
 Jézus Krisztus született, örvendezzünk! – 
ezt az örömhírt visszahangozzák a hegyek és 
erdők, visszhangozza az Ég és a Föld. Teljes meg 
őszinte hálával és szent örömmel a mi szívünk is a 
Megváltó születésének napján!

  Ezekkel a gondolatokkal kívánok sze-
retetben ünnepelt, meghitt Karácsonyt és áldott, 
békés, örömökben, egészségben gazdag Új Esz-
tendőt!

Karácsonyi jókívánság Köszöntő

Márkos Hunor Elemér
unitárius lelkész

Márkos Hunor Elemér
unitárius lelkész

Nt. Babota Tibor
plébános



MEDGYES

Szebeni út, 174 A szám

Tel. 0269 838 241

Fax 0269 806 242

e-mail: 

office@bmttransconstruct.ro




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

