
dálkodás, közszállítás, szociális szolgáltatások stb.) koordinálásában. A polgármester ugyan-
akkor más hatásköröket is átadhat. A teljes költségvetés is szerepel a városmenedzser munkaköri 
leírásában, akárcsak a szerződések, beruházások követése, valamint a polgármester helyett mindazon 
dokumentumok aláírása, amelyeket a törvény is megenged. 

A városmenedzser szerződése négy évre szól, további meghosszabításáról a polgármester dönt.

Orosz Csaba 2008-tól tölti be az Rmdsz medgyesi szervezetének elnöki tisztségét, 2012-től 
pedig városi tanácsos.  Az új városmenedzser kifejtette, célja, hogy olyan munkát végezzen, amely 
megkönnyíti az önkormányzat működését, és ebből a hatékonyabb ügyvitelből a közösségnek is 
előnyei származzanak.

 Sok sikert és eredményes munkát kívánunk neki! 

IX. ÉVFOLYAM
4. SZÁM
2013. NOVEMBER
MEGJELENIK
HAVONTA

2. oldal

RMDSZ 
küldöttgyülés

2. oldal

„10 nap”

4. oldal

Energetikai 
konferencia

5. oldal

Őszi beszámoló

6. oldal

Ezüstfenyő Díj

7. oldal

Táplálj egy 
mosolyt

Kémeri Attila

Magyar 
városmenedzsere lett 

Medgyesnek
November közepétől városmenedzsere 

is van Medgyesnek. A tisztséget Orosz Csaba, a 
medgyesi Rmdsz elnöke tölti be, aki új munka-
helyét december elején foglalja el. A tisztség 
létrehozását egyébként már augusztusban 
megszavazta az önkormányzati testület, a 
funkciót a tisztségjegyzékbe fel is vették, majd 
versenyvizsgát írtak ki rá. Ennek eredménye-
képp Orosz Csaba nyerte el a posztot és a vele 
járó feladatkört.

A Polgármesteri Hivatal által meghirde-
tett versenyvizsgán két jelentkező közül ő bizo-
nyult a jobbnak. A városmenedzsernek többek 
között a helyi érdekű közszolgáltatási vállala-
tok működésének az összehangolása és koordi-
nálása a feladata, így közvetlen hatáskörébe 
tartoznak a Meditur, Eco-Sal, Apa Tarnavei 
Mari, Gospodaria Comunala vállalatok vala-
mint a városi zödségpiac. 

A 215-ös törvény szerint lehetnek jogo-
sítványai a polgármester szakapparátusának 
(tulajdonképpen a polgármesteri hivatalnak) és 
a helyi érdekű közszolgáltatások  (városgaz-



megoldódni, közösségünk kitartó és összefogó 
kell legyen ilyen nehéz időszakokban is, mert 
ilyenkor tudjuk megmutatni a legjobban azt, hogy 
nemcsak vagyunk, de összefogásunk jegyében 
meg is akarunk maradni. Így jelen pillanatban 
talán legfontosabb teendőnk az, hogy még akkor 
is, ha sokszor erőfeszítéseink határait járva, de 
meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy 
jövőnk építése ne álljon le egy percig sem. És 
mindez nem történhet, csak az összefogás jegyé-
ben.”

 Van úgy, hogy kényelmességböl nem vál-
laljuk magyarságunkat és beolvadunk. Minden tö-
rekvés ellenére beolvadunk, elveszítjük identitá-
sunkat, nyelvünket, iskoláinkat, hagyományain-
kat és templomainkat. Amikor mindezek el lesz-
nek veszve, akkor mi is el fogunk veszni, akkorra 
már nem romániai vagy erdélyi magyarok le-
szünk, hanem simán romániai románok leszünk.

 Amikor Reményik Sándor azon híres és 
megható szavait olvasom, hogy „Ne hagyjátok a 
templomot, A templomot s az iskolát!” mindig az 
jut eszembe, hogy olyan értékeket kaptunk örök-
ségként őseinktől, amelyeket sokszor fel sem 
ismerünk, és túl könnyen elengedünk.

séget nyújtani a jelenleg kialakult helyzetben.

 Benedek Zakariás, megyei RMDSZ alel-
nök összegezte „egy olyan periódusban találjuk 
magunkat úgy mint közösség és úgy mint egy-
szerű polgárai ennek az országnak, amely nem 
csak nehéz, hanem sok esetben nem kedvező. 

 Nem is kell megemlíteni azt a tényt, hogy 
az RMDSZ ellenzékbe jutása miatt közösségünk 
még hátrányosabb helyzetbe szorult, és ez a tény 
megmutatkozott az elmúlt év időszakában. Szem 
előtt tartva ezeket a tényeket, és számolva azzal, 
hogy e helyzet valószínűleg nem fog hamarosan

 2013. november 21-én ülésezett Medgye-
sen a Millennium-Házban a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség Szeben megyei szerveze-
tének legfelsőbb döntéshozó testülete. Az elmúlt 
és az elkövetkező időszak fontos lépéseiről dön-
tött a megyei küldöttgyűlés.

 A gyűlést Benedek Zakariás a Szeben me-
gyei szervezet alelnöke valamint Orosz Csaba a 
medgyesi szervezet elnöke nyitotta meg. Az 
elnöki beszámolót követően a Szeben megyei 
RMDSZ keretében a Nők Szervezetének a beszá-
molójára került sor, melyben alakulásukat illető-
en bemutatták a küldötteknek a terveiket.

 Napirenden volt a Szeben megyei 
RMDSZ Működési szabályzatának különböző 
cikkelyeiben bekövetkezett változás. Ide sorolha-
tó a frissen alakult RMDSZ Nők Szervezetének a 
szabályzatba való iktatása, a szövetség megneve-
zésének feltüntetése két nyelven (románul és 
magyarul) az elkövetkező választásokon, a sza-
vazócédulán. 

 Orosz Csaba, medgyesi RMDSZ elnök, 
felhívta a figyelmet a közelgő európai parlamenti 
választásokra, melyre 2014 tavaszán kerül sor. 

 A következőkben az elnökség tájékoztat-
ta az egybegyűlteket a megye különböző telepü-
lésein sorra kerülő tisztújításokról, amelyek az 
elkövetkező év első hónapjaiban kerülnek majd 
kiírásra.

 Megvitatásra került a medgyesi, valamint 
a nagyszebeni oktatás helyzete, gondjai, kihívá-
sai, az, hogy a megyei szervezet, hogyan tud segít- 

Nagy-Küküllő2.

Szeben megyei RMDSZ küldöttgyűlés

10 nap eseményeiből
 Sikeresen zártuk 2013. október 27-én a 
Szeben Megyei Magyar Napok rendezvénysoro-
zatot. Közel 30 esemény volt, melyen Szeben me-
gye magyarsága részt vehetett, kortól függetle-
nül, olykor az eseményeken a megye más nemze-
tiségű lakosai is részt vettek.

 A gazdag rendezvénysorozatot hagyo-
mánnyá vált szüreti kosaras bálok, színházi 
előadások színesítették, kikapcsoló sport és ifjú-
sági rendezvények, vitatott előadások, megemlé-
kező ünnepélyek között választhatott a megye 
magyarsága.

 Minden nehézség mellett, sikerült nem 
éreztetni ezt a közönséggel, az önkéntesek önzet-
len és fárasztó munkáját nem kimutatva, az ál-

matlan éjszakák sokaságát félretéve sikeres és 
sikertelennek kell elkönyvelni a 2013-as Szeben 
Megyei Magyar Napok rendezvénysorozatot. 
Miért? Egyszerű. Mert sajnos közösségünk nagy 
része inkább távol maradt a rendezvénysorozat-
tól. Bizonyára voltak olyan rendezvények, me-
lyek nem mindenkinek szóltak, nem mindenki 
számára voltak, vagy lehet nem voltak annyira ér-
dekesek, viszont nem tudom elképzelni, hogy az 
emberek nagy része miért maradt távol és egyet-
len eseményen sem vesz részt a 10 nap leforgása 
alatt. Ez elgondolkoztató. A szervezőknek vajon 
nem sikerült érdekessé tenni a programot? Az 
időjárás nem tartott velünk? Kellett volna belépő 
jegyet váltani a rendezvényeken? Nem hirdettük 
ki elég jól? 

 Szervezési, programbeli, vagy akár időjá-
rási gondokkal is számolhatunk bizonyára, vi-
szont sajnos az elmúlt időszak tapasztalata azt 
mutatja, hogy a Szeben megyei magyar közösség 
elfásult. Elkényelmesedett. Nem tart össze a ma-
gyarság, mindenki azt gondolja, hogy ott van az 
RMDSZ és az kell csinálja a dolgát, ha pedig nem 
csinálja, akkor felmerül a kérdés, hogy mit tett 
értem az RMDSZ, miért szavazzunk az RMDSZ-
re? Elég, ha körbenézünk és meg is találjuk a vá-
laszt kérdésünkre. Balázs Botond

Csifo Levente



mányhoz és képzéshez kötelező tanoncidőt és 
szakmai gyakorlatot. A fiataloknak, akik lediplo-
máznak, szükségük van munkatapasztalatra is a 
tudás mellett. A tanszékek és tananyagok fejleszt-
hetősége szintén elsőbbséget kellene élvezzen.
3. Legyen üzleti inkubátor, kockázati tőke és zéró 
bürokrácia a fiatal vállalkozóknak
 Szeretnénk egy Európa-szintű üzleti in-
kubátor projektet. Ehhez a tagállamoknak össze 
kell hangolniuk a törvényhozást azáltal, hogy 
növelik a határ menti befektetéseket, valamint 
adóösztönzéseket és indulótőkét ajánlanak fel, 
hogy korán megszabadulhasson a vállalkozó a 
méltányossági kérelem kötöttségeitől. Ha lenne 
az inkubátoroknak egy vállalatbarát környezete, 
ez biztosítaná az európai start-up vállalkozási 
rendszernek, hogy az innovációra, termelésre és 
profitra fókuszáljon a költségviselési folyama-
tok, a korai finanszírozáshoz szükséges bürokrá-
cia, regisztráció és az állammal való kapcsolata 
helyett. A finanszírozási lehetőségek egy része az 
Európai Beruházási Banktól kellene jöjjön és a 
többéves pénzügyi keret 6 milliárd eurós, fiatalok 
foglalkoztatására szánt  összegéből, egy fiatal 
munkaerővel rendelkező vállalkozói csoport 
köz- és magán-együttműködési programján be-
lül.

mellett, a román régióátalakítási tervek ellen, Bu-
karest szemérmetlenül állítja a nemzetközi fóru-
mokon, hogy az erdélyi magyarok elégedettek 
területátszervezési elképzeléseikkel. Komlóssy 
József, a Közép-Kelet-európai Nemzeti Kisebb-
ségeket Támogató Tanács alelnöke számolt be ar-
ról Gecse Gézának, hogy ezt hogyan teszik. 
Komlóssy – aki svájci–magyar kettős állampol-
gár, a magyarországi parlament ET-delegációjá-
nak a szakértője már 22 éve – elmondta, hogy a 
román miniszterelnökhelyettes kérdés-felelet 
alapján tartott előadást az Európa Tanács Köz-
gyűlésében. Arról beszélt, miként tervezik Romá-
nia regionális felosztását, és mi lesz a decentrali-
zációval. A miniszterelnök-helyettes azt állította, 
hogy a magyarok népközösségével is konzultált, 
és a magyarok teljesen elégedettek az új megol-
dási javaslattal – mondta Komlóssy József. Hoz-
zátette: a román miniszterelnök-helyettesnek a 
kérdéseket egy nappal azelőtt fel kellett tenni, a 
román delegáció magyar tagjának pedig meg-
mondták, hogy jobb, ha nem tesz fel kérdést. 
Komlóssy azt is elmesélte, hogy a román minisz-
terelnök-helyettest egy orosz képviselő meg-
kérdezte: tudomása szerint Romániában több 
mint egy millió magyar él, ők is elégedettek az új 
regionális felosztási tervvel? Mire a miniszterel-
nök-helyettes szemrebbenés nélkül válaszolt: 
igen, a magyarok is elégedettek.”
 Hát igen… sajnos sokszor azért kell ott 
lenni és küzdeni, mert a román politikum zömé- 
nek szavára sokat nem adhatunk, és jövőnket nem 
bízhatjuk rájuk!

kon például a szavazatra jogosultak alig 50%-a 
ment el szavazni, egy olyan döntésre, ami az or-
szág jövőjét és sorsát befolyásolja 5 éven keresz-
tül. A „Székelyek Nagy Menetelésén” pedig ha 
leszámítjuk az időseket, betegeket és gyermeke-
ket, akkor arányban nagyjából ugyanannyi szé-
kely ember mozdult meg „egy kicsivel hosszabb” 
utat megtenni, mint amekkora általában az út a 
szavazó urnákig egy közös célért. És ez jelenti az 
összefogást!
 Ott voltam az RMDSZ 11-ik kongresz-
szusán és tisztán emlékszem, mikor Victor Ponta, 
Románia miniszterelnöke azt mondta, hogy: 
Ugyanakkora felelősséggel viseltet Hargita és 
Kovászna megye iránt, mint Gorj vagy Teleor-
man megye iránt, és a regionalizációról beszélve, 
partnerségre kérte fel a székelyeket, találjanak 
közösen egy megoldást a Székelyföldet is magá-
ba foglaló régió kialakítására.

 Ezek után a napokban olvasom a “Bihari 
Napló” – ban a következőket: “Hiába szerveztek 
százötvenezres tüntetést a székely autonómia 

 Mindenki hallotta, olvasta, látta, vagy 
talán egyesek akár részt is vettek a „Székelyek 
Nagy Menetelésén”. Nem is térnék ki részletében 
a menetelésre, hanem csak annyit mondanék, 
hogy egy közös célért összefogott 150 ezer ma-
gyar ember, és sokan közülük akár 55 km-t is me-
neteltek, kezükben zászlókkal, szívükben és 
hangjukon, lépéseikben pedig nehéz volt nem 
észrevenni azt, ami jellemez minket, és amikre 
büszkék vagyunk. Azt, amitől nem vagyunk olya-
nok, mint mások...

 Ugyanazok az elvekért és jogokért küz-
dünk már 23 éve, de ugyanazokért az elvekért 
küzdtek szüleink és nagyszüleink is, és mégis ér-
demes felfigyelni pár dologra... Akkor is, ha meg-
próbálnak megfosztani jogainktól, képesek vol-
tunk civilizáltan menetelni, és nem törni, zúzni.    
 Sokszor egy pár ezer résztvevős koncert 
vagy labdarúgó-mérkőzés után, egy valóságos 
szeméttelep szokott hátra maradni.
 A menetelést pedig ilyen szempontbol is, 
mgint csak civilizáltság és egymás iránti tisztelet 
jellemezte, de sorolhatnám még tovább...
 Tény az, hogy a elmúlt elnökválasztáso-

Újból, újra és megint...

Fazekas Attila

Nyílt levél az EU vezetőinek: 3 lépés az 
európai munkahelyek megteremtéséért

 Ebben a hónapban összeültek Bukarest-
ben az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének, a 
YEPP tagszervezeteinek vezetői, hogy megvitas-
sák a fiatalok munkanélküliségének problémáját, 
és valamilyen megoldást találjanak a helyzetre. 
 Az EU különböző országaiból érkező fia-
tal vezetők a következő elképzeléssel állnak az 
unió elé, elképzelésüket alátámasztva egy jól ki-
dolgozott tervvel is:
 Az ifjú generáció karriere, élete és lénye-
gében a családja is kockán forog. Kérjük, hogy 
ezekben a nehéz időkben mindenki mutasson ki-
vételes bátorságot, elszántságot és összetartást a 
hosszú távú megoldások fényében. Mivel a nem 
alkalmazott fiatalok száma folyton nő, és a mun-
kanélküliség költsége megközelítőleg 100 mil-
liárd euró, nincs más lehetőségünk, mint hogy új 
álláslehetőségeket teremtsünk. Az Európai Nép-
párt fiataljaiként szeretnénk elöljárói szerepet be-
tölteni ebben a vitában. Keményen dolgoztunk 
azon a javaslatcsomagon, melynek három pontját 
itt bemutatjuk.
 A felsőoktatásban részt vett, jól informált 
és fáradhatatlanul motivált fiatalok készen állnak 
arra, hogy dolgozzanak. Bármely másik társadal-
mi csoportnál jobban érezzük a szakképzettség és 
a mai munkahelyek valódi elvárásai közötti elté-
rést. Megtennénk a plusz erőfeszítéseket, ha lát-
nánk, hogy hosszútávon kifizetődik. Nem akar-

juk, hogy a fiatalság szerződtetése befolyásolja a 
nyugdíjasok életét, nem akarunk az állami finan-
szírozásra vagy egyéb szociális programokra tá-
maszkodni, csak azt szeretnénk elérni, hogy a 
bürokrácia és a túlzott adóztatás ne álljon a mun-
kahelyek megteremtésének útjába.

Azt kérjük, hogy: 
1. Csökkentsék az adót a fiatalokat alkalmazó 
cégeknél
 Az unió tagállamait felkérjük arra, hogy 
csökkentsék azoknak a cégeknek az adóját, 
amelyek 30 év alatti alkalmazottakat vesznek fel. 
Egy ilyen adócsökkentésnek a szabványait a 30 
évnél fiatalabb alkalmazottak arányához viszo-
nyítva kellene felállítani, figyelembe véve a tag-
állam standardjait. A rendszer nem kellene hatás-
sal legyen az állam pénzügyeire, tehát az elvesz-
tett adójövedelem, amely az alkalmazott fiatalok 
számának megfelel, nem lenne nagyobb, mint a 
munkanélküliség költsége ugyanannyi állás nél-
küli személynek. 
2. Közelebb hozzák a felsőoktatást és a munka-
erőpiacot egymáshoz 
 Az Oktatási Minisztérium felől közelít-
hető meg főképp a munkahelyi elvárások és a 
szakképzés közötti szakadék. Felkérjük az EU 
oktatási minisztereit és felsőoktatási intézménye-
it, hogy adjanak hozzá minden fontos tanul-

MIÉRT sajtóiroda



lődőknek: EU konform lerakókról beszélünk, 
ahol adott technológiával biogázt termelnek ki.

 „Fontos szerepe van a hulladékgazdálko-
dásnak, a soron következő hulladéktárolók meg-
építésénél új befektetési lehetőségeket kapha-
tunk.  Fantázia van benne, és az uniós előírások-
nak köszönhetően folyamatosan építenek új táro-
lókat” – fejtette Antal Lóránt.

 Csoric András energetikai mérnök egé-
szen más szemszögből közelítette meg a témát, a 
hagyományos energiaforrásokat és eszközöket 
félre téve, bemutatta a további lehetőségeket.

 

A MIÉRT Energetikai Konferenciát a szervezők 
eredményesnek vélik, sikerült a részt-vevőknek 
egy átfogó képet adni a gáz és palagáz 
kitermelésről, a bányászatról és villamos energi-
áról.

egyházunk részéről jelen lesznek, együtt hirdetve 
a Messiás eljövetelét.
 A szervezők idén is azt szeretnék, ha 
Medgyesen kívül más magyar lakta települések-
re is el tudnák juttatni a karácsonyi misztériu-
mot. Ezen települések neveit, helyszíneit, vala-
mint a pontos dátumokat újságunk következő 
számában fogjuk közölni olvasóinkkal.

tagolt, 28 darabból álló uniós energiapiac pedig 
nem tud kellő hatékonysággal fellépni  a globális 
kihívásokkal szemben" – mondta Winkler Gyula. 
 András József, a Petrozsényi Egyetem 
professzora bányászat témában tartott előadást a 
MIÉRT Energetikai Konferencia második nap-
ján, átfogóan bemutatva a feltárás, kitermelés, 
előkészítés folyamatait és a bányászat környezeti 
hatásait.
 Az ebédszünetet követően Dumitru Chi-
săliţă egyetemi professzor vezetésével a résztve-
vők látogatást tettek a Földgáz Múzeumba, majd 
az esemény folytatásaként a földgáz történetéről 
mesélt Tóth Ferenc, a Romgaz Rt. volt vezérigaz-
gatója, hangsúlyt fektetve a földgáz kutatására és 
kitermelésére.
 A szombati napot Dumitru Chisăliţă 
egyetemi professzor “A földgáz mint áru” című 
előadása zárta, amely tartalomban, látványban és 
hangulatban egyaránt emlékezetessé tette a ren-
dezvényt.
 November 10-én, a MIÉRT Energetikai 
Konferencia zárónapján villamos energia téma-
körben tájékoztatta a résztvevőket dr. Balázs Béla 
Attila mérnök, Csoric András energetikai mérnök 
és Antal Lóránt MIÉRT elnökségi tag.
 Dr. Balázs Béla Attila mérnök grafikonok 
segítségével mutatta be, hogyan működik a villa-
mos energia piac az országban.
 Antal Lóránt, a MIÉRT elnökségi tagja a 
depóniagáz jelentőségét magyarázta el az érdek-

 Pénteken, november 8-án a Medgyesi 
Dokumentációs és Információs Központ Konfe-
renciatermében vette kezdetét a Magyar Ifjúsági 
Értekezlet és a Medgyesi MADISZ által szerve-
zett MIÉRT Energetikai Konferencia. A meg-
nyitón jelen volt Kovács Péter RMDSZ főtitkár, 
Balázs Béla Attila Szeben megyei RMDSZ elnök, 
Szabó József MIÉRT elnök, Jakab Adorján 
MIÉRT elnökhelyettes, Balázs Botond Medgyesi 
MADISZ elnök. 
 A megnyitót követően Románia energe-
tikai politikája címmel tartott előadást Borbély 
Károly, a Gazdasági Minisztérium volt államtit-
kára, majd Antal István, az RMDSZ parlamenti 
képviselője - Európa Energetikai Prioritásai té-
mában tartotta meg előadását.
 Az Európai Unió energiapolitikájáról tar-
tott Medgyesen előadást Winkler Gyula, aki 
szombaton a Medgyesi MADISZ és a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet által szervezett MIÉRT Ener-
getikai Konferencia vendége volt. A szombat dé-
lelőtti panelben Winkler Gyula EP-képviselő és 
Jakab Adorján MIÉRT elnökhelyettes volt a meg-
hívott, a moderátor pedig Balázs Botond, a Med-
gyesi MADISZ elnöke, a rendezvényen részt vett 
Szabó József, a MIÉRT elnöke.

 „Örömmel tölt el, hogy a MIÉRT Energe-
tikai Konferencia Medgyesen, a szülővárosom-
ban került megszervezésre. Fontosnak tartom, 
hogy lehetőségeink szerint segítsünk az erdélyi 
magyar fiataloknak elindulni a szakmai fejlődés 
útján, így már a szervezés kezdeti fázisaiban, a 
meghívottak kiválasztásában arra figyeltünk, 
hogy könnyen érthető és átlátható tudást adjunk a 
résztvevőinknek. Öröm látni a teremben lévő 
érdeklődő tekinteteket, és csak azt tudom 
tanácsolni, kitartóan haladjatok tovább ezen az 
úton, mert hatalmas lehetőségeket rejt a szakma” 
– köszöntötte az esemény második napjának 
reggelén a résztvevőket Jakab Adorján, a MIÉRT 
elnökhelyettese.
 Winkler Gyula Energiapolitika az EU-
ban, a közös energiapolitika kialakításának pers-
pektívái címmel tartotta meg előadását, amely-
nek során ismertette az európai energiapolitika 
jelenlegi helyzetét, leszögezve azt is, hogy az 
energiapolitika az Európai Unió és a tagállamok 
között megosztott hatáskör. ,,Valóságos energia-
forradalomnak vagyunk ma tanúi világszerte, a 
nagyon gyorsan változó ipari környezetből, a 
rohamosan növekvő energiafogyasztásból és a 
környezetvédelmi követelményekből adódóan új 
kihívások nyomása alatt van ez az ágazat. 
 Az EU legjobb válasza a 21. századi ki-
hívásokra a közös energiapolitika lenne, hiszen 
világosan látszik, hogy ma a 28 tagállamnak egy-
másnak gyakran ellentmondó érdekei vannak, a 
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Sikeresen zárult a MIÉRT Energetikai 
Konferencia

Karácsonyi 
örömhirdető

 

 Idén is a medgyesi római katolikus egy-
ház és a Medgyesi MADISZ közösen szervezi 
meg a betlehemi pásztorjátékot. A pásztorjá-
tékban szereplő fiatalok mindhárom történelmi 

MADISZ sajtóiroda

Szatmári Noémi



 gyerekeinknek.
 A folyamat részét fogja képezni a diákok-
kal és szülőkkel való egyeztetés is, annak érde-
kében, hogy ez a nagyméretű projekt ténylegesen 
minden szempontból a magyar diákok előnyeit 
képezze, és jövőjét segítse elő a lehető leghatáso-
sabb módon.
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ruházott fel bennünket, amelyre büszkék lehe-
tünk, amely kifejezi a magyar nemzet szabadsága 
iránti ragaszkodását. Elődeink sokat áldoztak an-
nak érdekében, hogy nekünk jövőt biztosítsanak, 
a mi feladatunk meg abban áll, hogy megtartsuk 
ezt a hagyatékot, és a magunk szellemi gazdagsá-
gával-munkánkkal kibővítve tovább adjuk. Ezért 
nem elég csupán csak emlékezni évről évre, majd 
a jeles nap lejártával félretenni az emléket, félre-
tenni az érzést és tovább folytatni a hétköznap-
jainkat mintha mi sem történt volna, hanem mi 
magunk cselekedeteink által kell éltetnünk az ün-
nepet önmagunkban.

 Az októberi eseményeket az idősek délu-
tánja zárta, amely október 25-én volt megrendez-
ve. Az unitárius nőszövetség mint minden más 
rendezvényen oroszlánrészt vállalt. Sütemények-
kel, meleg teával, jókedvvel vártuk minden ked-
ves idős testvérünket. Áhítattal kezdtünk, melyen 
Iszlay László zenetanár úr jóvoltából megszólalt 
az oly ritkán hallható orgona a templomunkban. 
Miután lelki éhségünket az imán keresztül csilla-
pítottuk, átvonultunk a Millennium-Ház nagyter-
mébe ahol szeretetvendégséggel folytattuk az 

 A Szeben megyei RMDSZ és a Báthory 
István Általános Iskola vezetősége prioritásként 
fogja kezelni az anyanyelvi oktatást. Az is vilá-
gos, hogy nem lesz könnyű dolog mindezeket 
megvalósítani, főleg rövid idő alatt, viszont meg 
fogunk tenni mindent, ami tőlünk telhető, annak 
érdekében, hogy  mielőbb egy ténylegesen szín-
vonalas és magas szintű oktatást biztosíthassunk

 2010. október 29-én avatták fel a medgye-
si Báthory István Általános Iskola új épületét. 
Nagy lépés volt, ami nem kis erőfeszítésekkel, 
járt úgy a tanulók és a tanárok, mint az iskola ve-
zetősége vagy az RMDSZ részéről. Viszont talán 
naivság lenne azt gondolni, hogy azzal, hogy ma 
már a legkorszerűbb iskolába járhatnak Medgye-
sen a magyar diákok, megoldott volna minden 
egyes gondot, ami a Medgyes és környékbeli ma-
gyar oktatást illeti. Tudjuk, hogy sok olyan gond 
van, amit kezelni kell ez ügyben. Jelenleg talán a 
legnagyobb gondot a középiskolai magyar okta-
tás jelenti, vagy ma már inkább ennek hiánya. 
Tény az, hogy új szakra van szükség, éspedig egy 
olyan szakra, amely tágabb teret biztosítson, és 
alapot képezzen egyetemi pályaválasztásukban a 
diákoknak. Azok pedig, akik nem szeretnének to-
vább tanulni, hanem inkább a munkalehetőséget 
keresik a középiskola elvégzése után, egy olyan 
oklevelet kapjanak, valamint olyan tudással ren-
delkezzenek, amely lehetőségeket kínáljon a fia-
taloknak egy főleg nekik gondot jelentő munka-
piacon.
 Ma már tényleg nélkülözhetetlennek bi-
zonyul egy iskolaközpont létrehozása, amely 
képes legyen befogadni a középiskolai osztályo-
kat is, amely helyet adjon egy bentlakásnak és 
nem utolsó sorban egy korszerű tornateremnek is.

Újabb kihívások, újabb célok

Buryán Tünde

Őszi beszámoló!
Kedves olvasó!

 Az Ősz bekövetkeztével, újból felpezs-
dült az élet (annak ellenére, hogy a nyári szün-
időben sem szüneteltünk), és feltöltődve, újult 
erővel vágtunk neki az őszi időszaknak, az új is-
kolai évnek.
 Az első találkozás, amely felrázott ben-
nünket a „nyaralásból” az Őszi hálaadás ünnepe 
volt. Az Őszi hálaadás ünnepét minden szeptem-
ber utolsó vasárnapján ünnepeljük és az egyik 
legnagyobb ünnepünk. Évente négy alkalommal 
részesülünk az Úrvacsorában, a kenyérben és a 
borban a három sátoros ünnep Karácsony, Húsvét 
és Pünkösd valamint az Őszi hálaadás ünnepe 
alkalmával.
 Ez az ünnep az 1700-as évek elején ala-
kult ki és vált az egyházi szertartás részévé. Ez 
alkalommal visszatekintünk az elmúlt évre, 
számadást készítünk, és amint már az ünnep meg-
nevezése is sugallja, hálát adunk Isten gondvi-
seléséért, hogy megtartott, megkoronázta az évi 
munkánkat, hogy biztatott és bátorított lelki ta-
lentumaink gyarapításához. Ez az ünnep régen 
minden üzenetében, de még ma is legtöbb vonat-
kozásában a kenyeret és alapvető élelmiszerein-
ket megtermelő földműves ember ünnepe. Az 
öröm, a békesség, szeretet, az egyén és a kö-
zösség ünnepe is, amelyre a hívek szeretettel 
készülnek. Az Úrasztalát a föld gyümölcsei díszí-
tik ez által is bemutatva mélységes hálánkat, amit 
Isten iránt érzünk.
 Az Őszi hálaadás és Karácsony ünnepünk 
közötti időszakban nagyon sok olyan jeles nap 
van, amely ünnepre hívja a gyülekezetet. Ez az az 
időszak, amikor a legtöbb emlékünnepünk van, 
amelyek nem csak vallásos eredetűek, hanem 
amelyek történelmi hagyatékként maradtak ránk, 
de amelyek önazonosságunk és vallásosságunk 
meghatározó szerves részeivé váltak.
 Az ősz nemcsak gazdaságát, színpompá-

ját hozta el nekünk, hanem megteremtette a lelas-
sulásnak, az elmélkedésnek, a magunkba fordu-
lásnak-önvizsgálatnak a pillanatait is.
 Az októberi hónapban megemlékeztünk 
arról a magyar nemzeti hagyatékról, amely kü-
lönböző korok szellemében jelen volt, és amely 
nem engedte, hogy félelemből feladjuk a velünk 
született emberi jogunkat, amely örök érvényű 
úgy társadalmi, mint vallásos életünkben egya-
ránt, éspedig a szabadsághoz való jogunkat. Ok-
tóber 6-án az aradi 13 vértanúra emlékezünk, 
akiknek utolsó mondatai is az eszme megtörhe-
tetlenségéről árulkodnak: „Török Ignác: Nemso-
kára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. 
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy 
mindig csak Őt szolgáltam.”; „Nagy-Sándor 
József: De rettenetes volna most az elmúlásra 
gondolni, ha semmit sem tettem volna az életem-
ben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, 
igaz emberré, jó katonává tett.”; „Damjanich 
János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek 
voltunk elviselni azt.”. A megemlékezés, a meg-
ünneplés már magában hordozza az élni akará-
sunk kifejezését, viszont nem elég csupán meg-
emlékezni, ahogyan Jakab apostol is levelében 
kihangsúlyozza a hit és a cselekedetek összhang-
ját, hogy egyik halott a másik nélkül: „Testvére-
im, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van 
hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözíthe-
ti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi- vagy nőtestvé-
rünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi 
kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közüle-
tek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, 
és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a 
testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy 
a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önma-
gában.”(Jak 2,14-17). A megemlékezés mellé mi 
is cselekedeteket is kell társítsunk. Egy másik 
emlékünnepélyünk az 1956-ás forradalomra való 
megemlékezésünk, amelyet október 23-án ünne-
pelünk. Ez az esemény is egy olyan hagyatékkal folytatás a következő oldalon

Fazekas Attila



 Szabó M. Attila sok medgyesi, erzsébet-
városi és kiskapusi diáknak volt szívéhez kötődő 
tanára. Ugyanakkor hosszú éveken keresztül, 
még a kommunizmus idejébe visszanyúlva és el 
1994-ig, feleségével (Szabó M. Erzsébettel) 
együtt vezették a medgyesi magyar szabadegye-
temet. 1992 és 1996 között a Szeben megyei 
RMDSZ elnöke volt, 1996-ig pedig az EMKE 
Szeben megyei szervezetét vezette. Elnöki minő-
ségében indítványozta  a medgyesi Magyar Ház 
(Millenium-Ház) létesítését, majd jelentős szere-
pet vállalt az épület létrehozásában is. 1994-től 
két éven keresztül a Medgyesen és Segesváron 
időszakosan megjelenő Nagy-Küküllő c. lap 
szerkesztője volt.
 A nyugdíjazott tanár úrnak ma már 14. 
publikációja jelent meg, és még mindig, ahány-
szor csak felkérik és teheti, szívesen vállal fel bár-
milyen olyan munkásságot, ami a magyar közös-
ség javát és értékeink megőrzését szolgálja.
 Ez úton nem csak kitüntetni, hanem meg 
is szeretnénk köszönni Szabó M. Attila fáradsá-
got nem ismerő munkásságát, amelyet közös-
ségünkért tett hosszú esztendőkön keresztül.

ünnepélyes elhelyezése a szószékre.
 A bibliatartót Id. Mátyás Sándor, önmagát 
amatőr faragónak nevező, de akit a munkái igazi 
fa faragó művésznek dicsérnek, faragta és ado-
mányozta a Medgyesi Unitárius Egyházközség-
nek. Adományát elsősorban az unokái egészségé-
re és a gyülekezet lelki épülésére tette. A nap pe-
dig nem lehetett volna megfelelőbb a bibliatartó 
elhelyezésére, mint az a vasárnap, amikor Dávid 
Ferencre emlékezünk, hiszen ez által ünneplé-
sünk nem csak egy egyszerű emlékünneppé vált, 
hanem a munkánk és életünk általi cselekedeti 
ünnepléssé formálódott át.

 Dávid Ferenc hagyatékát úgy tudjuk iga-
zán megőrizni, ha mi is beállunk és folytatjuk azt 
a munkát, amit ő elkezdett. Aktívan szerepet vál-
lalunk közösségünk építésében, vallásosságunk 
megélésében. Képesek leszünk áldozatot hozni 
az Isten országa építéséért. Isten országát elsősor-
ban úgy tudjuk építeni, ha önmagunkat formál-
juk, munkáljuk és törekszünk az istenközeli élet 
megélésére úgy, ahogyan Máté evangéliumából 
olvashatjuk: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint 
ahogy mennyei Atyátok tökéletes.(Mt 5,48)".
 Kedves olvasó keresztény testvéreim, tö-
rekedjünk mi is a tökéletességre egymás iránti 
szeretetben, együttérzésben, békességben és sze-
lídségben gyarapodva, mert a jutalmunk minden 
földi kincset felülmúl. Isten áldjon benneteket!

tunk, megtudtunk többet az import ünnepről és 
legfőképpen jól éreztük magunkat. Nagy tervek 
is születtek a délután: éspedig, hogy jó lenne több 
olyan találkozás, amely alkalmával felfedezünk 
egy-egy kultúrát: megismerve szokásait, hagyo-
mányos ételeit, vallását és történelmét. Az első 
kultúra amit meg fogunk ismerni az a kínai kul-
túra lesz… a téma már megvan, most már csak az 
időpont hiányzik.
 A novemberi hónap sem volt esemény-
mentes. Két fontos eseményben volt részünk. Az 
egyik a dévai emlékzarándoklat, amelyen a fiatal-
jainkkal vettünk részt mintegy 13-an.

 Minden November 9-én az Országos Dá-
vid Ferenc Ifjúsági Egylet és a Magyar Unitárius 
Egyház Emlékzarándoklatot szerveznek a Dévai 
várhoz, ahol az egyik börtöncellában szenvedett 
mártírhalált egyházalapító első püspökünk, Dá-
vid Ferenc. A zarándokok virággal, gyertyával, 
énekkel emlékeznek meg egyházalapító első püs-
pökünkre. A várban a zarándoklat egyik fő moz-
zanata az istentisztelet és a várjáték.
 A fiatalok közül sokan most voltak Déván 
először, de elmondásuk szerint nem utoljára. Bát-
ran álltak be a zászlós felvonulásba, amely felkí-
gyózott a várhegyen egészen a várban található 
börtöncelláig.
 Másnap, vasárnap, az istentisztelet kere-
tén belül emlékünnepséget tartottunk, megízlel-
tetve a hívekkel azt a hangulatot és lelkületet, 
amelyet a több száz zarándokló érzett a zarándok-
laton.
 Az istentiszteletet, az emlékünnepség tet-
te teljessé, amelyet megkoronázott a bibliatartó 

ünneplésünket. A jókedvet csak fokozta az a tánc-
előadás amelyet Lukács Levente párja Lukács 
Gyöngyi, Fodor Tibor és párja Adél a Gyöngy-
virág néptánccsoport táncosai mutattak be. Isten 
áldása legyen idős testvéreinken, akiktől oly sok 
szépet tanulhatunk! Megköszönöm a nőszövetsé-
günk tagjainak, a táncosoknak, a tanár úrnak, és a 
kedves idős testvéreinknek a felemelő pillanato-
kat, és kívánom hogy sok ilyen élménydús egy-
üttlétben legyen részünk.

 A fiatalok sem maradtak le az októberi 
rendezvényekről, ugyanis 26-án az ifjúsági egy-
leten a manapság oly felkapott amerikai ünnepet 
a Halloweent megünnepeltük. 

 Töklámpát készítettünk, zenét hallgat-
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„Ezüst Fenyő” díjjal tüntette ki az 
RMDSZ Szabó M. Attilát

Orosz Csaba

folytatás az előző oldalról

 
 A 2002-ben létrehozott díjat immár tizen-
egy éve olyan személyeknek adományozzák, 
akik kiemelkedő munkát végeztek a magyarság 
szülőföldön való megmaradásáért és az RMDSZ 
programjának megvalósításáért. 
 2013. november 23-án a Marosvásárhe-
lyen megszervezésre került Szövetségi Képvise-
lők Tanácsának ülésén megyénk egyik kimagas-
ló személyisége is “Ezüstfenyő Díj” kitüntetés-
ben részesült. 

 Nem másról van szó, mint Szabó M. Atti-
láról. A medgyesi magyaroknak talán kivétel nél-
kül sokat mond már csak a név is...

Márkos Hunor Elemér
unitárius lelkész



 Megkezdődött a medgyesi Polgármesteri 
Hivatal, a Medgyesi Fiatalok Önkormányzati Ta-
nácsa és a Medgyesi MADISZ hetedik alkalom-
mal szervezi meg a „Táplálj egy mosolyt” elne-
vezés alatt futó karitatív programot, melyre a 
2013. november 13 – 2014. január 13 periódus-
ban kerül sor. 
 Medgyes különböző bevásárlóközpontjá-
ban el vannak helyezve kosarak, melyekbe bárki 
elhelyezhet nem romlandó, tartós élelmiszereket, 
higiéniai termékeket. A projekt két szakaszra osz-
lik, az első szakaszban Karácsony előtt a rászoru-
ló gyerekeknek lesznek kiosztva, második sza-
kaszban pedig január 14-én kerülnek kiosztásra.
 Reméljük a medgyesi polgárok idén is 
adományaikkal segíteni fognak a rászorulóknak, 
a nincsteleneknek, azért, hogy örömet, mosolyt 
hozhassunk a medgyesi gyerekek arcára.

MEDGYES

Szebeni út, 174 A szám

Tel. 0269 838 241

Fax 0269 806 242

e-mail: 

office@bmttransconstruct.ro

Fekete Sándor

Táplálj egy mosolyt!
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