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Frühling der Künste
Junge Talente wurden prämiiert
Über 40 begabte Jugendli-

che aus dem Kreis Sathmar
wurden am 10. April im Rah-
men der Gala „Frühling der
Künste“ prämiiert. Das Event
wurde heuer zum vierten Mal
mit dem Ziel junge Talente zu
fördern, veranstaltet. Die Preis-
verleihung fand im National-
kolleg „Mihai Eminescu“ statt
und wurde vom Zentrum für
die Pflege und Förderung der
traditionellen Kultur im Kreis
Sathmar in Zusammenarbeit
mit dem Kreisrat Sathmar or-
ganisiert. Robert Laszlo, Leiter
des Zentrums für die Pflege
und Förderung der traditionel-
len Kultur, sagte bei der Eröff-
nung, dass die talentierten
Jugendlichen unterstützt wer-
den sollten. Unter den Ausge-
zeichneten waren heuer auch
die Mitglieder der Volks -
tanzgruppe der deutschen 
Jugendorganisation Sathmar
„Gemeinsam“, Schülerinnen
und Schüler des Johann Ettin-
ger Lyzeums. 

g.r. Die „Gemeinsam“ Jugendvolkstanzgruppe wurde ausgezeichnet

Rundtischgespräch beim Deutschen Forum in Großwardein
Zweimal erwiesen wichtige

Persönlichkeiten durch ihren Be-
such dem Deutschen Forum die
Ehre. Am 18. April zu Mittag be-
suchten Ovidiu Ganţ, Abgeord-
neter des DFD in Rumänien und
Rolf Maruhn Konsul des Deut-
schen Konsulats Temeswar das
Forum in Großwardein. In fami-
liärer Atmosphäre berichtete man
über die Tätigkeiten des Kreisfo-
rums Bihar. Beide Gäste verfol-
gen mit großer Aufmerksamkeit
das Leben beim Deutschen
Forum im Kreis Bihar und auch
in Großwardein. Es gab auch
Momente der Dankbarkeit ge-
genüber dem Landesforum für
die bisherige Unterstützung.
Konsul Rolf Maruhn versprach
weiterhin eine gute Zusammen-
arbeit und eine gute Beziehung
mit dem deutschen Kreisforum
Bihar bzw. Ortsforum Großwar-
dein zu pflegen. 

Nach dem Besuch der beiden
Gäste am Montag trafen sich ein
paar Tage später wieder einige
bemerkenswerte Persönlichkei-
ten beim Deutschen Forum. Am
Donnerstag, dem 21. April wur-
den Gäste wie Bischof László
Böcskei, Norbert Heilmann, Vor-
sitzender des DFD Kreis Bihar,
Helene Vodă, Vorsitzende des
DFD Großwardein, Peter Dör-

ner, Geschäftsführer der land-
wirtschaftlichen Firma Frimont
Palota, Franz Osvald, IT Ge-
schäftsführer der Firma SC
Cylex Tehnologia Informatiei In-
ternational SNC, Tiberiu Rus,
Geschäftsführer der Firma Tech-
rus im Bereich Autoteile 
Herstellung für ausländische Au-
tomobilhersteller und Mitglieder
des Vorstands des DFD Groß-

wardein beim Forum empfan-
gen. Unter den eingeladenen
Gästen konnte man  auch Uwe
Koch, Kulturreferent der Deut-
schen Botschaft in Bukarest be-
grüßen. Er informierte sich über
die Lage des deutschsprachigen
Schulwesens in Großwardein
und im Kreis Bihar. Man verein-
barte bereits einen nächsten Be-
such. Die Themen des

Rundtisch-Gesprächs waren sehr
vielfältig. Es ging hauptsächlich
um die Ausbildung in deutscher
Sprache in Großwardein, welche
Möglichkeiten es nach einem
Schulabschluss in deutscher
Sprache gibt und welche Ange-
bote an Arbeitsplätzen am Ar-
beitsmarkt existieren. Aber man
sprach auch über die kulturellen
Unterschiede, wobei das Zusam-

menleben der verschiedenen
Ethnien eher eine Bereicherung
darstellt und auch als solche an-
gesehen werden sollte. Bischof
László Böcskei erzählte über die
vielseitigen Projekte, in denen
die römisch-katholische Kirche
immer wieder versucht das Ge-
sicht der Stadt und der Diözese
zu prägen. Die Vielfalt der Eth-
nien bereichere auch das kirchli-
che Leben, meinte der Bischof. 

Natürlich tauschte man sich
auch über weitere Zukunftspläne
aus, wie man das deutsche Kul-
turleben und die Bräuche erhal-
ten und sie weiter entfalten
könne. Uwe Koch, Kulturrefe-
rent der deutschen Botschaft in
Bukarest versicherte den Teil-
nehmern sein volles Engagement
und versprach alles, was in seiner
Macht stehe, zu tun um diese
Ziele erreichen zu können.

Ottilia Kellermann

Der Vorstand des DFD Großwardein mit Ovidiu Ganț und
Rolf Maruhn

Bischof László Böcskei mit Helene Vodă und Norbert Heil-
mann
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Lesefüchse - Wettbewerb in Sathmar
Mit dem Ziel das Interesse

der Schüler für die Literatur zu
wecken wurde am 8. April im
Festsaal des Nationalkollegs
Kölcsey Ferenc die Endphase
des „Lesefüchse“ Wettbewerbs
veranstaltet. An der Finale nah-
men fünf Schüler der Klassen
10 und 11 aus Sathmar/Satu
Mare, Zillenmarkt/Zalău, Te-
meswar/Timișoara und Arad
von den Lyzeen Johann Ettin-
ger, Nikolaus Lenau, Adam
Müller Guttenbrunn und von
den Nationalkollegen Kölcsey
Ferenc und Silvania teil. Die Teilnehmerinnen der Finale

Deutsch-Olympiade 
in Großwardein

Vom 18. bis zum 21. April
wurde die Deutsch-Olympiade auf
Landesebene zum ersten mal seit
langer Zeit in Großwardein orga-
nisiert. Am Montag, 18. April reis-
ten die 99 besten Schüler im Fach
Deutsch als Muttersprache aus den
Klassen VII - XII nach Großwar-
dein. Die feierliche Eröffnung die-
ses Ereignisses fand im Festsaal
der Christlichen Universität Par-
tium statt. Verschiedene be -
deutungsvolle Persönlichkeiten
begrüßten die für den Wettbewerb
gut vorbereiteten Schüler, die aus
ganz Rumänien angereist waren.
Die Ehre erwiesen durch ihr An-
wesenheit Persönlichkeiten aus
dem Parlament, dem Ministerium,
Botschaft, Konsulat, Schulinspek-
torat und von Behörden aus Groß-
wardein. Von den Anwesenden
sprach Ovidiu Ganţ, Abgeordneter
des DFD in Rumänien, zu den
Schülern. Alexandru Szepesi, Di-
rektor für DaM im Bildungsminis-
terium ermutigte die Jugendlichen
vor dem Wettbewerb. Botschafts-
rat Benedikt Saupe von der öster-
reichischen Botschaft in Bukarest
teilte wichtige Gedanken mit den
Anwesenden. Er sagte, es sei
schön, dass so viele Jugendlichen
aus dem ganzen Land an der deut-
schen Sprache interessiert seien.
Deutsch sei schon immer die Spra-
che Europas gewesen. Rolf Ma-
ruhn, Konsul am deutschen
Konsulat Temeswar betonte die
Wichtigkeit und die Freude diese
Sprache zu kennen und neben dem
Wettbewerb auch die Chance zu
nützen einander kennenzulernen
bzw. diese Tage in Großwardein
zu genießen. Die stellvertretende
Generalschulinspektorin des Krei-
ses Bihar, Hajnalka Kery, teilte
mit, dass die Ergebnisse des Wett-
bewerbs am Donnerstag veröf-
fentlicht werden, so hatten die
Kinder am Mittwoch einen Aus-
flug nach Meziad zur Tropfstein-
höhle und sie besuchten Palota, ein
schwäbisches Dorf im Kreis
Bihar. Von der Seite der Christli-
chen Universität Partium Groß-
wardein äußerte sich Andrea
Bánffi-Benedek über die Ehre,
Schauplatz für die Eröffnung eines
solch bedeutenden Ereignisses zu
sein. Von der West-Universität Te-
meswar begrüßte Grazziella Pre-
doiu, Vorsitzende der Kommission
der Olympiade Deutsche Sprache
und Literatur auf Landesebene
herzlich alle Anwesenden und
wandte sich in ihrer Sprache an die
Schüler. Weil auch Angehörige
und Personen dabei waren, die die
Deutsche Sprache nicht verstehen,

übersetzte Orlando Balas von der
Universität Oradea, literaturwis-
senschaftliche Fakultät, auf Rumä-
nisch. Der Gastgeber, Nicolae
Marcel Ungur, Schuldirektor der
Schule Friedrich Schiller Groß-
wardein brachte zum Ausdruck,
wie sehr er sich geehrt fühle, nach
mehr wie 25 Jahren zum ersten
Mal die Deutsch-Olympiade auf
Landesebene in seiner Schule or-
ganisieren zu dürfen. 

Tatsächlich verliefen die Ereig-
nisse in diesen vier Tagen in Groß-
wardein gut. Das merkte man bei
der Preisverleihung der Olympiade
auf Landesebene für Deutsch als
Muttersprache in der Aula der Uni-
versität Großwardein am Donners-
tag, 21 April. Es herrschte Freude
und Neugierde auf den Gesichtern
der fast 100 besten Schülern, die
für die deutsche Sprache eine Vor-
liebe haben. Man verlieh den bes-
ten Wettbewerb-Teilnehmern 18
Prämien und 10 Preise. Die Ge-
winner des ersten Preises erhielten
120 Lei, für den zweiten bzw. drit-
ten Preis gab es 90 und 65 Lei.
Dank den Sponsoren wurden diese
Preise verdoppelt. Preise bekamen
nicht nur einzelne Schüler, sondern
auch Gruppenarbeiten wurden prä-
miert. Alin Florin Novac-Iuhas,
Generalschulinspektor des Kreises
Bihar, beglückwünschte alle Schü-
ler, die an der Olympiade teilge-
nommen hatten und die deutsche
Sprache lernen. 

Grazziella Predoiu von der
West-Universität Temeswar und
Vorsitzende der Kommission der
Olympiade Deutsch als Mutter-
sprache auf Landesebene über-
reichte jedem einzelnen Gewinner
ein Diplom und gratulierte zu
ihrem Erfolg. Uwe Koch, Kultur-
referent der deutschen Botschaft
aus Bukarest, gratulierte den
Schülern für ihren Fleiß, bedankte
sich bei den Organisatoren und
Lehrern, die mitgewirkt haben, für
ihre Arbeit und für den erfolgrei-
chen Ablauf der Olympiade. Vero-
nica Buciuman sorgte für einen
einwandfreien Ablauf der feierli-
chen Preisverleihung. Simona
Trip, Prorektorin der Universität
Oradea (Großwardein) schloss
den feierlichen Abschluss der Lan-
desphase der Olympiade Fach
Deutsch als Muttersprache mit den
Worten: “Freut euch!” Alle sollen
sich freuen, ob sie eine Prämie ge-
wonnen haben oder nicht. Die
Freude soll die Schüler begleiten,
weil sie an dieser Olympiade teil-
genommen haben und neue Erfah-
rungen sammeln konnten. 

Ottilia Kellermann

Eröffnung der Olympiade in Großwardein

Schüler aus Sathmar zu Besuch in Polen
Vielfältiges Programm 

im Rahmen des Erasmus+ Projektes 
Von 2014 bis 2016 läuft das
Erasmus+ Projekt “Interna-
tional High 5 Career Portfo-
lio” des Johann Ettinger
Lyzeums. Daran nehmen
Schüler und Lehrer aus sechs
Ländern –   Türkei, Litauen,
Polen, Rumänien, Griechen-
land und Italien – teil.

“Das Projekt beinhaltet eine
Vielzahl von Aktivitäten und
setzt sich die Berufsorientie-
rung einer großen Anzahl von
Schülern aus den Partnerschu-
len zum Ziel. Aus dem Johann
Ettinger Lyzeum werden rund
120 Schüler angesprochen”,
sagt Rodica Moise, Informatik-
lehrerin und Koordinatorin des
Projekts. 

In der Zeitspanne 16. bis 22.
April nahmen acht Schüler und
zwei Lehrer des Johann Ettin-
ger Lyzeums an den Program-
men, die im Rahmen des
Projektes in Oborniki Slaskie

in Polen veranstaltet wurden,
teil.  

Zum Programm der Schüler
gehörte u.a. der Besuch der Ice
Art Fabrik, der Glas World Fa-
brik sowie verschiedene Work-
shops zum Thema. Die Schüler
aus Sathmar zeigten eine Prä-
sentation über Rumänien. Die
Teilnehmer des Projektes nah-

men an verschiedenen Spielen
teil und man lernte auch die
Traditionen der anderen Län-
der kennen. 

Die Gäste aus Sathmar wur-
den bei Gastfamilien unterge-
bracht, wo die Schüler die
Möglichkeit hatten, die Kultur
und die Sitten der polnischen
Familien kennen zu lernen.  

Die Schüler und die Lehrer
aus Rumänien besuchten wäh-
rend ihres Aufenthaltes in
Polen auch das Museum in
Auschwitz-Birkenau. Weitere
Informationen über das Projekt
kann man der Webseite 
des Projektes entnehmen:
ht tp : / / l tg je-erasmus-hi5 .
wikispaces.com/.

Die Schüler aus Sathmar mit ihren Lehrern

Lebendige Geschichtsstunde
Wettbewerb über die Sathmarer Schwaben

Im Rahmen der „Schule an-
ders“ Woche wurde heuer am
21. April zum vierten Mal der
„Schwäbische  Tag“ in Ka-
plau/Căpleni veranstaltet. Das
Ereignis wurde vom Ortsforum
und der Allgemeinschule
„Fényi István” im Kulturhaus
der Gemeinde organisiert.  

Zum Geschichtswettbewerb
kamen Mannschaften aus Ka-
plau, Petrifeld/Petrești, Schama-
gosch/Ciumești, Fienen/Foieni,
Kalmandi/Cămin und Schinal/
Urziceni. Heuer hoben die Orga-
nisatoren drei Themen hervor:
Der Prozess der Madjarisierung
der Schwaben und die Ursachen
dieses Prozesses, die Verände-
rung der Namen der Schwaben
sowie schwäbische Bräuche bei

der Beerdigung. 
Durch die Präsentationen der

Kinder konnte man einen Ein-
blick in die Bräuche und Sitten
der schwäbischen Gemeinden ge-
winnen. Die Schüler stellten 
Dokumente vor, sangen Beer -
digungslieder und es erschallte

auch Glockengeläute. Die Zu-
schauer, darunter auch Schüler
aus Kaplau, konnten eine leben-
dige Geschichtsstunde erleben.
Die Arbeiten der Schüler wurden
von einer Jury, geleitet von Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen, be-

wertet. Der erste Preis ging an die
Mannschaften aus Petrifeld und
Fienen. 

Anschließend an den Wettbe-
werb wurden alle Teilnehmer mit
einer schwäbischen Spezialität,
dem Strudli, bewirtet. 

Bernadett Baumli

Die Mannschaft aus Fienen



Német tantárgyverseny Nagyváradon
Április 18-a és 21-e között ke-

rült megrendezésre a német
anyanyelvű tantárgyverseny Na-
gyváradon. Összesen 99 tanuló
érkezett az országos versenyre.
Az ünnepélyes megnyitót a Par-
tiumi egyetem dísztermében 
tartották. A versenyzőket kö -
 szön tötték Ovidiu Ganț, az NDF
parlamenti képviselője, Alexan-
dru Szepesi, igazgató a Tanügy-
minisztériumban, Benedikt
Saupe a Bukaresti Osztrák Nagy-
követség részéről,  Rolf Maruhn,
temesvári német konzul,
Hajnalka Kery, főtanfe lügyelő
helyettes, Andrea Bánffi-Bene-
dek, a Partiumi Egyetem képvi-
seletében, Graziella Predoiu, a
tantárgyverseny bizottságának
elnöke a temesvári West-Univer-
sität részéről valamint Nicolae
Marcel Ungur a nagyváradi
Friedrich Schiller Liceum igaz-
gatója. 

Szerdán kirándulást szervez-
tek a tantárgyverseny résztve -
vőinek a meziádi csepp -
kő barlanghoz és a tanulók meg -
látogatták Palotát, egy bihar me-
gyei sváb falut. A díjkiosztásra az
egyetem aulájában került sor. A
nyertesek között a csoportmun-
kát is díjjazták. 

Alin Florin Novac-Iuhas,
Bihar Megye főtanfelügyelője
gratulált a tanulóknak. 

Uwe Koch, a Bukaresti Német
Nagykövetség kulturális refe-
rense is gratulált a résztvevőknek
szorgalmukért és megköszönte a
tanárok és a szervezők munkáját. 

Simona Trip, a Váradi Egye-
tem prorektora végezetül 
azt kívánta minden egyes
résztvevőnek, hogy örvendjenek
hiszen új tapasztalatokat szerez-
tek. 

Ottilia Kellermann
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Művészetek tavasza
Fiatal tehetségeket díjjaztak

Tőbb mint 40 tehetséges fia-
talt díjjaztak Szatmár me gyéből
a „Művészetek tavasza” gálán
április 10-én. Az idén negyedik
alkalommal került a gála meg -
rendezésre, célja pedig a fiatal
tehetségek támogatása volt. A
díjkiosztásra a Mihai Eminescu
Főgimná ziumban került sor. A
rendezvényt a Hagyományokat
Támogató Központ szervezte
közösen a Szatmár Megyei Ta-
náccsal. Robert Laszlo, a 
Hagyományokat Támogató
Központ vezetője beszédében
elmondta, hogy a tehtséges fia-
talokat támogatni kell. A kitün-
tetettek között volt az idén a
Szatmári Gemeinsam Német If-
júsági Szervezet Tánccsoportja
is melynek tagjai nagyrészt a Jo-
hann Ettinger Liceum diákjai.  

g.r.

A tantárgyverseny megnyitója

A „Gemeinsam“ tánccsoport a Johann Ettinger Liceum diákjaiból áll

A német tantárgyversenyt a Partiumi Egyetem dísztermében tartották

Jubilleumi kiállítás
Stefan Tillinger 65 éves

Április 7-én a Szatmár Megyei
Tanács kiállító termében jubil-
leumi kiállítással ünnepelték a 65
éves Stefan Tillinger festőmű vészt.
A szatmári festő összesen 43
művét állították ki. 

A kiállítás megnyitóját Mo-
nica Keresztesi, a Szatmári
Képzőművészek Egyesületének
alelnöke moderálta. 

A jelenlévőket először Gergely
Csaba, a Szatmári Képző -
művészek Egyesületének elnöke
köszöntötte. Florin Pop, a
Művészeti Iskola igazgatója Stefan
Tillingernek díszoklevelet nyújtott
át művészete elismeréseként. 

Gergely Csaba méltatta Stefan
Tillinger festőművész munkáit. A

szatmári festő kűlönböző tehniká-
kat használ, egyaránt dolgozik víz-
festékkel és olajfestékkel is.
Mestere az úgynevezett bájctehni-
kának melyet főként történelmi
épületek megfestésénél használ. 

Tillinger elismert festő úgy
Szatmárnémetiben mint az ország
más részein és külföldön is. 

Festményei megtalálhatóak
különböző országok gyüjtemé -
nyeiben. „Tehetséges és jószívű”,
mondta róla a Szatmári Képző -
művészek Egyesületének elnöke.  

A kiállításmegnyitón Volfer Va-
nessa énekelt és fellépett a Szat-
mári Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet néptánccsoportja. 

g.r.

Stefan Tillinger díszoklevelet vett át

Sváb nap Kaplonyban
Verseny a sváb
történelemről és kultúráról 

Az Iskola másként hete
lehetőséget ad, hogy a diákok ne
csak az iskola falai között tanulja-
nak és tegyenek szert ismeretekre.
E program keretében Kaplonyban
negyedik alkalommal van egy
nap, ami sváb gyökereink megi-
merését célozza meg. Ezt a “sváb
napot” a Német Demokrata
Fórum helyi szervezete és a Fényi
István Általános Iskola
együttműködve szervezi meg. 

Idén, április 21-én, az előző
évekhez hasonlóan a kultúrotthon
fogadta a falu diákságát, illetve a
környező sváb falvakból érkező
csapatokat. Vendégeink Mező petr -
iből, Csomaközről, Mező fény ről,
Kálmándról és Csaná los ról érkez-
tek erre a történelmi vetélkedőre,
amely azonban túlmutat az
egyszerű vetélkedő jellegen. 

Ebben az évben három témát
emeltek ki a szervezők: - a svábok
elmagyarosításának folyamata és
annak okai, - a sirkövek fényében
a nevek változása, illetve a sváb
falvak temetkezési szokásai, és -
a harangozási szokások az egyes
falvakban.

A gyerekek értékes, igényes,
változatos bemutatói által betekin-
tést nyertünk a különböző sváb
közösségek régmúlt, illetve ma is
megtartott szokásaiba. A tanulók
megszólaltattak történelmi doku-
mentumokat, templomi harango-
kat, temetési énekeket sváb és
magyar nyelven egyaránt. A hall-
gatóság soraiban ülő kaplonyi is-

kolásokat egy élő történelemórába
kapcsolták be diáktársaik, és gaz-
dagították egymást ismeretekkel,
élményekkel.

A csapatok munkáját végig-
hallgatta és értékelte egy zsűri is,
melynek élén a zsűri elnöki tiszt-
ségét Johann Forstenheizler, az
NDF észak-erdélyi szervezetének
elnöke töltötte be. A zsűrielnök a
vetélkedő végén megjegyezte,
hogy számára is elhangzottak új
ismeretek diákok munkái által. Az
értékelés fényében a mezőpetri és
a mezőfényi diákcsoport bizony-
ult a legjobbnak. 

A vetélkedő ideje alatt szorgos
női kezek – az iskola alkalmazot-
tai – azon dolgoztak, hogy a sváb
vidék gasztronómiai különleges-
ségével, a krumplis és lekváros
strudlival, megörvendez  tessék a
jelenlévőket. A tanulók köszöne-
tekkel, és elégült mosollyal fizet-
ték meg a szervezők kedvességét.

Baumli Bernadett

A Mezőpetri versenyzők
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Emberek a közösségért

Löchli Mihály 2004 és 2008
között Csomaköz polgármestere
volt. 2012-ben   ismét bizalmat
szavazott neki a község. Ez

köszönhető a 2004 és 2008 kö-
zötti munkájának melynek ered-
ményeként a következő
megvalósítások születtek a köz-

ségben: leválás Szaniszlóról-
önálló község megalakitása, a
Polgármesteri Hivatal felújitása,
uj óvoda épitése, a kultúrotthon
rendbetétele, felújitása központi
fűtéssel, az orvosi rendelő felúji-
tása fogorvosi rendelővel, az 
összes utca lekövezése, vízveze-
ték kibővitése az utolsó házig, a
Homok utca leaszfaltozása az
első kútig,  uj iskolára pályázat
megnyerése, munkálat elindítása,
munkahelyek teremtése (Scha-
magosch-100, Robinia-12, Elit
Seed-3, Edi Steel-10, Ocol-56).
A kulturális élet is felpezsdült. A
következő vál to zá sok mentek
végbe: fúvószenekar megalakí-
tása, hangszervásárlás (17 db.),
mazso rettcsoport, néptánccso-
port megalakítása, fellépőruhák
vásárlása, futballcsapat megala-
kítása, felszerelés vásárlása,

pálya rendbetétele, falunapok
szervezése. ,,Feldobbant Csoma-
köz szive,,- írta a Mezőfényi
Napló.

A 2012-es évben ujabb man-
dátumot vállalt a közösség érde-
kében és ismét elkezdődtek a
megvalósítások a tanáccsal közö-
sen: kadaszteri felmérés és leltá-
rozás a község területéről,
megvalósíthatóvá tették a kana-
lizálási tervet és be is fejezték,
pályázatot nyertek a kanalizá-
lásra való csatlakozáshoz a 
lakosság részére 2016-ban, pá-
lyázatot készitettek és pénzt is
biztosítottak az összes utca leasz-
faltozásához, -  amint a kanalizá-
lásra a bekötések befejeződnek,
elkezdik 2016 májusban a mun-
kát-, 1.000.000 Eurós pályázatot
nyertek és el is kezdték a mezei
útak lekövezését, a kultúrház ud-

varának a parkosítása, futballpá-
lya modernizálása, pályázatot
nyertek a futballpálya felujítá-
sára-melyet 2014 ben adtak 
át, szabadidőközpont létesitése
2014-ben, a falunap és egyéb ün-
nepségek szervezésére park léte-
sitése, Hans Lindner úr, német
befektető megnyerése által 50-60
új munkahely teremtése 2016-
ban, ősztől napközi beindítása az
óvodában 15 gyermekkel. 

A négy év alatt a polgármester
által előterjesztett határozatterve-
zet 100%-ban el lett fogadva. 

A 2016-os évtől szeretné  foly -
tatni az elkezdett és be nem 
fejezett munkálatokat: a kanali-
zálás befejezését, a község utcái-
nak leaszfaltozását, a mezei utak
lekövezését, egy szociális otthon
épitését Hans Lindner úr támoga-
tásával, a földosztó bizottság-tu-

lajdonviszonyok rendezését, a
közbirtokosság működtetését, az
erdősítési program kivitelezését,
gyümölcsfa ültetvények létreho-
zását, pályázatok készítését, fiatal
gazdák támogatását.

Kultúrális téren be szeretné in-
dítani a faluturizmust (felújitott
templomok látogatottsága, be-
kapcsolódás a Mária úti 
prog ramba), a gyermekeknek
játszóteret építeni, a fiataloknak
programok at szervezni. 

Továbbra is támogatni sze-
retné a fúvósokat, a mazsorette-
ket, a tánccsoportokat, a
futballcsapatot, az ificsapatot és
a törpecsapatot. 

A tervek között szerepel 
egy tornaterem építése (elő -
tanulmány már van)-a szabadidő
központ valamint a nyugdijas-
klub létrehozása.

Bízva a Jó Istenben 2012 –ben
Merker József elíndult egy csa-
pattal a választások útján, erős
akarattal és azzal a gondolattal
hogy szülő falujukat együtt talpra
állítsák és embertársaik javára
megváltoztassák. Egyre többen
hisszik a községben , hogy csak a
jól elvégzett munka teheti jobbá
életüket. Tisztességes embe -
rekkel, betartható igéretekkel,
lépésről lépésre lehet tovább ha-
ladni. Hosszú évek után, most az
utolsó négy évben, a Jó Isten se-
gítségével, a polgármester úrral,
a Német Fórum csapata számos
beruházást tudott megvalósítani:
új vízhálózat került Nagymajtény -
ba és Gilvácsra, új kultúrotthon

jött létre Nagymajtényban, az is-
kolát újra tatarozták, új termopán
ajtókkal és ablakokkal szerelték
fel, az óvodát ugyancsak újra ta-
tarozták, új gyógyszertárat nyitot-
tak az elöregedett szülőfalunak, új
parkot és játszóteret létesítettek a
gyermekeknek, a sportpályát újjá
varázsolták, a Német Fórum épü-
letét, amely a polgármesteri hiva-
tal tulajdona, közösen a Német
Fórummal úgyszintén újjá vará -
zsolták,  amelyet nem kevés nyug-
díjas és fiatal minden nap élvezni
tud. Szennyvíztisztító telep jött
létre amely Nagymajtényt is ki
fogja szolgálni. Brikettáló gép lett
felállítva amely a nagymajtényi
közintézeteket is fogja szolgálni,

mint az iskola, óvoda, kultúrott -
hon. Nem kevés tonna kő jutott
Nagymajtény és Gilvács útcáira
az utóbbi négy  évben. A temető
előtt bővítették a parkolóhelyeket.
Az országútról jelzőtáblákat
Nagy majtény és Gilvács felé nem
volt könnyű  megvalósítani , mert
azelőtt egyszerűen nem voltak.
Hozzájárultak a Gilvács felé
vezető aszfaltos úthoz valamint
két mezőgazdasági út lekövezé-
séhez. A napokban meg  kezd ték
öt utca leaszfaltozását Nagy-
majtényban és egy utcát Gil-
vácson. Rövid időn belül
megkezdik a mezőgazdasági
utak, lekövezését, 11,5 km távon
Nagy majtény és Kismajtény ha-

tárán. Az elmúlt 12 évben rend -
szeresen  megtartották a falu nap-
ját, áldozatot és felelősséget nem
kímélve. Számtalan kérvény lett
beadva a megyei tanácshoz a
Kismajtény – Nagymajtényt
összekötő út lekövezésére és nem
beszélve arról, hogy számtalan -
szor kérték a megyei tanácsot a
Nagymajtényt átszelő megyei út
kátyúzására. Ezért nagyon sok
kritikát kaptak, feleslegesen.
Előkészített tervük van a belső
vizek levezetésére. Tervben van a
szennyvíztisztító hálózat bővítése
valamint a többi utcák leaszfalto-
zása, az öt  utcán kívül amelyek-
hez most fogtak hozzá. Tervben
van az orvosi rendelő felújítása is.

Löchli Mihály – Csomaköz

Merker József – Majtény

Sütő Imre 2o12 óta Kálmánd
polgármestere. Azáltal, hogy a
közösség bizalmat szavazott neki
számos beruházást sikerült meg-
valósítania a tanáccsal közösen.
Ezek között a kanalizálás volt a
legnagyobb és egyben a legnehe-
zebben kivitelezhető beruházás a
községben. A kivitelezés során
kiderült, hogy a pályázat hibái és

a sok figyelmetlenség a tervezők
részéről, rengeteg gondot, mun-
kát és pénzkidobást jelentett a
községnek. A legnagyobb prob -
léma az volt, hogy a különböző
hibák miatt újra kellett tervezni
szakaszokat és ez mind rengeteg
időbe és plusz pénzbe került. De
négy év nehéz munka után elké -
szült. Már csak a rácsatlakozás

van hátra a lakosság részéről. A
kultúrotthon is megújult. Teljes
külső és részleges belső felújítást
végeztek az épületen. A fűtési
rendszert központi fűtésre cserél-
ték és a villamos hálózatot is tel-
jesen kicserélték. A fúvószenekar
részére hangosítási felszerelést
vásároltak. Ezek a beruházások
Európai Uniós pályázatból jöhet-
tek létre, amit 2o13-ban nyert a
község. Az oktatási intézménye-
ket sem hanyagolták el, felújítási
munkákat végeztek az óvodában
és iskolában egyaránt. Az egyház
keretén belül is tevékenykedtek:
kicserélték a hangosítást a temp -
lomban és a ravatalozóban, or-
gona felújítást végeztek, levágták
a veszélyessé vált faágakat, járdát
öntöttek a templomkertben.

A sportéletre is odafigyeltek,
hiszen olvasható az újságban,
milyen jól szerepel a kálmándi
futballcsapat. Ehhez a jó szerep -
léshez jó feltételek szükségesek
és ezeket maximálisan biztosít-
ják. A gyermekek sportoktatására
is odafigyeltek az iskolában.

Kitűnően működik például a ké-
zilabdaoktatás, hála Gábor tanár
úrnak. Ehhez is segítséget nyúj-
tanak. Sok utánajárás után, 2014-
ben sikerült egy 16 személyes
mikrobuszt beszerezni a község
részére, amit teljesen ingyen kap-
tak a Fejlesztési Minisztériumtól.

Sikerült két utcát leaszfaltozni
és egy 135 méteres parkolót ki-
alakítani a temető mellett. Parko-
lókat hoztak még létre a
polgármesteri hivatal, az iskola,
a kultúrotthon valamint az óvoda
előtt. A főutat sajnos nincs mód-
jukban felújítani, sem a kátyukat
betömni, mert nem a községhez
tartozik és a község pénzét nem
fordíthatják megyei útra. Ezt a
törvény sem engedi és súlyosan
bünteti. A megye júniusra igéri a
kátyuk betömését és valamikor
őszre a teljes felújítást. 

A következő négy évben még
nagyobb hangsúlyt szeretnének
fektetni a pályázatokra: az iskola
épületeinek teljes felújítására
(külső és belső felújítás egyaránt
– ez a pályázat 2015–ben  már el-

készült, elbírálás alatt van), a
szennyvízhálózat kibővítésére, a
házakhoz való bekötésére (elké -
szült pályázat, elbírálás alatt van),
az ivóvízhálózat felújítására, mo-
dernizálására (az egész rendszer
cseréje), a sportcsarnok építésére,
a futballpálya mellé (a pályázat
már készül), a határi utak leköve-
zésére, modernizálására (terve-
zett pályázat az Európai Uniótól),
a község tavának kitakarítására
és halastóvá alakítására (tervezett
pályázat). Persze ezeken a pályá-
zatokon kívül is még sok kisebb
munka elvégzése is terv ben van.
El szeretnék végezni például a
földek rendbetételét, a duplapar-
cellák megoldását.

A polgármester tervei között
szerepel egy buldoexkavátor be-
szerzése, mellyel hatékonyan
tudnának nagyobb munkálatokat
is végezni a községben.

Egy fiatalabb tűzoltó autó be-
szerzésén is dolgozik, amire már
a Német Fórum közbenjárására
kapott is ígéretet Németország-
ból. Sajnos a meglévő autóhoz

már nem gyártanak alkatrésze-
ket, mivel meghaladta a 45 évet.

Nemrég értesítést jött a
Fejlesztési Minisztériumtól, hogy
megnyerték az ivóvízhálózat fe-
lújítására benyújtott pályázatot,
amit 2016-ban készítettek el. Ez
ismét egy hatalmas beruházás
lesz a községben. Ez a munkálat
2o17-ben fog elkezdődni, miután
beszerezték a szükséges engedé-
lyeket. Természetesen egy pol-
gármester nem tud egymagában
döntéseket hozni és a törvény
sem engedi ezt meg. Szükség
van egy jól működő tanácsra, egy
összetartó csapatra. Ezt az össze-
tartást  a polgármester a Német
Demokrata Fórum csapatában
látja. Fiatal, ambíciós, de ugyan -
akkor tapasztalt emberek, akik -
nek egy részük már egy vagy
több mandátumot is végig vitt.
Bennük látja azt a segítőkész csa-
patot, akik kiállnak Kálmánd
község fejlődéséért és természe-
tesen mellette is, hogy minél
jobb an és hatékonyabban vé-
gezze a munkáját.

Sütő Imre – Kálmánd



Czier Zsolt immár nyolc  éve
a  helyi és négy éve pedig a me-
gyei Német Demokrata Fórum
vezetőségi tagja. Mezőgé -
pészként kezdte de a sors azon-
ban a fúvószene irányába
vezérelte. Így lett a mezőfényi
fúvósznekar vezetője. Emellett
párhuzamosan két vállalkozást is
sikeresen müködtett. 

A tenni akarás a településért
nem most fogalmazódott meg
benne, hiszen több éve  tevé-
kenykedik már a közösség 
szolgálatában kul túrális és 

ha gyo mányörző munkája révén
is. 

Az elmúlt évtizedekben meg -
számlálhatattlanul sok fellépésen
vett részt országszerte és külföl-
dön is.  Majd minden rendezvény
önkormányzati volt, ezáltal
lehetősége nyílt megismerni szá-
mos jól müködő települést, jól
felépitett ezáltal fejlett közössé-
get, látta hogy mennyire fontos a
nép szava és hogy azt hogyan
lehet meghallani.  

Meggyő ződéssel vallja, hogy
aki tenni akar valamit, talál rá

eszközt. Aki nem akar tenni sem-
mit, talál rá mentséget. A mező -
fényi NDF lehetőségéhez mérten
próbál  segíteni a helyieken ami-
kor csak tud. Például támogatják
a deportáltakat, a rászorulókat,
volt amikor gyógyszertámogatást
is tudtak adni. Legutóbb több
100 kérvényt adott le  Czier Zsolt
a depotáltak leszármazottai kár-
téritésével kapcsolatban ezáltal
megkímélve a lakosokat a 
hosszas sorban állástól nem 
beszélve az útiköltsé gekről. Sze-
rinte  Mezőfény  egy új irányba

kell menjen  és ezt az irányt a kö-
zösség tagjai kell eldöntsék. 

Egy település vezetése nem
egyemberes feladat komoly
eredményt csak közösségi össze-
fogással, szak em berek bevonásá-
val lehet elérni vallja Czier Zsolt.
Csak és kizárólag összefogással
lehet  olyan légkört teremteni,
amely képes az egyének, a csalá-
dok, a közösségek kezdemé -
nyező képességét és alkotóerejét
moz gósítani, amely lehetővé
teszi, hogy szebb, élhetőbb le-
gyen Mezőfény.
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Czier Zsolt  - Mezőfény

Gózner István 52 éves, ereje tel-
jében levő, nagy munkabírású
ember, a helyi Német Demokrata
Fórum aktív tagja. Szervező és két-
kezi munkával valamint donációi-
val is folyamatosan támogatta a
Fórumot.Több évig élt Németor -
szágban. Két felnőtt gyermeke
van. Jelenleg román és német ál-
lampolgársággal rendelkezik. Igen
sokoldalú képességgel megáldott
sze mélyiség. Mezőgépészeti szak -
középiskolát végzett, de nagy jár-
tasságra tett szert mint
cég  ig az gató, ezermesternek is
mondják alkalmazottai. Német -

országi jó tapasztalatait gyü-
mölcsöztettni szeretné szülőfaluja
javára. Összesen 20 év alatt, nullá-
ról indulva létrehozott egy min-
dannyiunk által ismert,
folya  matosan fejlődő vállalatot.
Egy ilyen jó gazdálkodó szellem-
mel, nagy munkabírással, sok öt-
lettel rendelkező, sikeres
vállal  kozó, képességei révén,
nagy mértékben hozzájárulhatna
községünk felvirágoztatásához!
Szerinte gyorsabb ütemű fej -
lődéssel sikeressé lehet tenni
szülőfaluját. Meglátása szerint a
Német Demokrata Fórum csapata

az elkövetkező években sok min-
dent meg tudna valósítani a 
közösség támogatásával. Nagy
fon tossá got tulajdonít a falurende-
zésnek európai szinvonalon. 
Szerinte ide tartozik: az elfogad-
hatatlan utak, járdák felújítása, új
parkok zöld övezetek létrehozása,
fásítás a falu minden szögletében,
több parkolási lehetőség létreho-
zása, ahol szükséges, a nyolc éve
vajudó vasutátkelő létrehozása a
szarvadi dülőben, az árkok
szakszerű rendbetétele. A jól
működő kuturális egyesületeket to-
vább kellene fejleszteni és új for-

mációkat létrehozni. Fontos lenne
a sportpálya modernizálásásának a
befejezése és környezetének ren-
dezése a lehetőségek maximális ki-
használásával.  Tájházat  (néprajzi
múzeumot) lehetne létrehozni és a
hagyományokat ily módon is
ápolni. Hatékonyabb erdősítésre
lenne szükség a másként nem
hasznosítható területeken. A föld-
méréseket pontosítani kellene a
leg újabb topográfiai követelmé-
nyek alapján. Mindezen terveket
Gózner István megvalósíthatónak
látja a Német Fórum csapata és a
közösség támogatásával.

Gózner István – Kaplony

Kaposi István József zooteh-
nikus, állategészségügyi tehni-
kusként dolgozott 21 évet.
Immár nyolc éve tanácsos az
NDF -nél. Nős, egy 19 éves
fiúgyermek apja.Az elmút ti-
zenkét évben a Német Demok -
rata Fórum támogatásával
Fézer Gábor polgármester szá-
mos beruházást tudott megva-
lósítani a községben. 

Kaposi István József
meggyőződéssel vallja, hogy
az ő munkáját kell folytattni a
jövöben a Német Demokrata

Fórum csapatával együtt a kö-
zösség érdekében. Hiszen az
utóbbi években sikerült a pol-
gármesteri hivatalt és a német
kultúrotthont teljesen felújí-
tani, ki lett alakítva a vízháló-
zat a község három falujában:
Vezenden, Porteleken és Tere-
men. A küzség utcái le lettek
aszfaltozva 90%-ban. Felujítot-
ták a fotbalpályát és a játszóte-
ret. A nagy kultúrotthon egy
pályázat révén felújítás alatt
van. Az iskolát felújították és
kialakították a központi fűtést.

Kaposi István szerint még sok
teendő van a községben, me-
lyek közül a legfontosabbak a
vízhálózat mellékutcákba való
kibő vítése, egy pár mellékutca
lebetonozása, a teremi 1-4 osz-
tályos Álltalános Iskola épüle-
tének teljes felújítása, a
vezendi iskola fürdő szobáinak
a felújítása valamint a központi
fűtés bevezetése az iskolába és
az óvodába. A jövőbeli tervek
között kell szerepeljen Kaposi
István szerint a szenyvízháló-
zat kiépítése valamint egy

sportcsarnok megvalósítása
ahol el sősorban a fiataloknak
sportolási lehetőséget lehetne
biztosítani. Nagyon fontosnak
tartja, hogy a fiataloknak uj
munkahyeket biztosítsanak a
Német Fórum segítségével,
hogy ezáltal megakadályozzák
a fiatalok külföldre való elván-
dorlását. 

Kaposi István a Német
Fórum csapatban bizík, hiszen
komoly, megbízható emberek
akik már tettek és a jövőben is
tenni akarnak a közösségért.

Kaposi István József – Terem

Gyákon György Túrterebes
község polgármestere. A helyi
tanáccsal közösen számos meg-
valósításra került sor a község-
ben polgármestersége alatt. Ide
tartoznak: a közvilágítás rendbe-
tétele 100%-ban, egész éjjel biz-
tosítva a közvilágítást, éjjeliőrök
hatékonyságának növelése a
szolgálati kocsival való járőrö -
zéssel, 37 db térmegfigyelő ka-

mera felszerelése (júniusban
üzembe állítva), a Polgármesteri
Hivatal felújítása, a vízhálózat
kiépítésének befejezése Túrtere-
besen és Drăgușeni-ben, több
mint 300 ingyenes bekötés biz-
tosítása ( folyamatban van még
100), villanyhálózat bővítés
Lanka, Fő utca, Legelő utca
vége, transformátorcsere (Hanus
család előtt), ünnepi díszkivilá-

gítás üzemeltetése, DC 7 Túrte-
rebes- Nagygérce között aszfal-
tozás, DC 8 Túrterebes-
Kisgérce út a Szőlőhegyen asz-
faltozás, Felszegen a kőhíd asz-
faltozása, óvoda előtti parkoló
kialakítása, minden út kövezése
Túrterebesen, Drăgușeni-ben,
mezei utak folyamatos karban-
tartása, Kisfalu egy részén a
járda aszfaltozása, Lanka egy
részén járdaépítés, a rendez -
vény terem felújítása, a rendez-
vényterem udvarának térköve -
 zé se, épület és telek vásárlása a
patika és könyvtár között, telek-
vásárlás (a volt pékség épülete),
szivacskézilabda – oktatás bein-
dítása, fejlesztése, játszótér épí-
tése – diákok önzetlen
munkájával- terület biztosításá-
val, táncoktatás meghonosítása
(Loga Dance, magyar néptánc),
hosszított programú óvodai cso-
port beindítása, fejlesztése, 
rendezvények szervezése (bor-
verseny, tűzol tóbál, ovis- és is-
kolásbál, Túrterebesfest, családi
piknik), Túrterebes Szőlőhegyi
óvoda megtartása, árvízvédelmi
gyakorlatban partnerként vet-

tünk részt, új testvértelepülési
kapcsolat kialakítása, hulladék-
gazdálkodás modernizálása, a
közösség címerének megalko-
tása, községi legelők telekköny-
veztetése, jó kapcsolattartás
tanintézményeinkkel, egyhá-
zaink anyagi támogatása, felké -
szülés pályázati lehetőségek
kihasználására, a megvalósítha-
tósági tanulmányok elkészítése:
Utcák és községi út modernizá-
lása aszfaltozással, mely ma-
gába foglalja a Felszeg, Sándor
utca, Kisfalu, Újsor, Lanka utca,
Temető utca, Vásártér és Lanka
egy részét, utcák modernizálása
Túrterebesen és a hozzá tartozó
falvakban, melyben benne fog -
laltatik az összes többi utca a
község területén, Sportkomple-
xum építése szabadidős körzet-
tel, Híd építése a Turci patak
fölött, Kultúrotthonok felújítása
– Túrterebes, Túrterebes Szőlő -
hegy, Drăgușeni. A polgármes-
ter és a Német Demokrata
Fórum csapata szerint számos
terv vár még megvalósításra a
községben. Ezek közé tartozik a
már elkészült tanulmányok

meg valósí tása: csatornahálózat
kiépítése, utcák aszfaltozása
(minden mellékutcát, mindhá-
rom faluban), sportkomplexum
és kirándulóövezet kialakítása (a
futballpálya  környékén), a Turci
patak felett új híd építése, mind-
három kultúrotthon felújítása.
Továbbá: DC 8,  Kishegy – Túr-
terebes Szőlőhegy út aszfatozá-
sának befejezése, árvízvédelmi
munkálatok, (a töltések meg -
erősítése Túrterebes nyom -
vonalán a Vízügyiekkel
partnerségben), térfigyelő
rendszer befejezése, járdaépítés
– aszfaltréteggel: Kisfalu, Újsor
(Vagner A. és Lanka között),
Vásártér (Constructor – vásártér
között), betonból: Kisfalu (Frei
Gy.- Semco J. között), Felszeg
bal oldalán ( Koczán L. – fel -
szeg vége között), Hajnal utca –
temető között, mezei utak folya-
matos javítása, orvosi rendelő
külső szigetelése és belső felújí-
tása, a rendezvényterem külső
szigetelése, parkoló kialakítása
és edényeknek raktár építése a
megvásárolt területen, esztétikus
buszmegállók építése, Glajbi

gödör kotrása és környékének
szabadidős övezetté való alakí-
tása, vásártér – új kerítés befeje-
zése, elektromos áram és víz
bevezetése, korszerű illemhe-
lyek építése, sopronok befedése
(folyamatban van), multifunk-
cionális épület a patika, könyv-
tár és a visszavásárolt rész
helyén, idősek számára házibe-
teggondozói- központ és idősek
klubja építése a volt MTSZ
székház helyére, idősek bentla-
kásos otthonának építése , óvo-
dáink és iskoláink támogatása
minden szinten, magyar nép-
tánccsoport beindítása, szabad-
téri rendezvények folytatása,
bővítése (Túrterebes 800 éves
fennállásának méltó meg -
ünneplése családi nappal össze-
kötve), testvértelepülésekkel
közös programok és pályázatok
készítése, községünk és boraink
népszerűsítése, fiatalok számára
útmutatás pályázati pénzek lehí-
vására, tűzcsapok felszerelése a
tűzoltóság számára és a víztisz-
taság biztosítására, 168 hektár
föld visszaszerzése Halmitól,
egyházak támogatása.

Gyákon György  - Túrterebes
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„Made for Europe”
Landeswettbewerb im

Ettinger-Lyzeum

Die Schüler präsentierten ihre Projekte

Jubiläumsausstellung zum 65. 
Geburtstag des Malers Stefan Tillinger

Am 7. April fand in der Ge-
mäldegalerie des Sathmarer
Kreisrats die Vernissage der Ju-
biläumsausstellung  des Malers
Stefan Tillinger statt. Der 65-
jährige Künstler stellte diesmal
43 Bilder aus. 

Die Vernissage wurde von
Monica Keresztesi, stellvertre-
tende Vorsitzende des Vereins
der Bildenden Künstler in Sath-
mar/Satu Mare moderiert. 

Die Anwesenden wurden zu-
nächst von Csaba Gergely, Vor-
sitzender des Vereins der
Bildenden Künstler in Sathmar
begrüßt. Florin Pop, Direktor
der Kunstschule in Sathmar
übergab Stefan Tillinger eine
Ehrendiplom für seine ganze
künstlerische Tätigkeit.

Csaba Gergely würdigte die
Arbeiten des Malers Stefan Til-
linger. Der Künstler verwendet
verschiedene Techniken, arbei-
tet sowohl mit Wasserfarben als
auch mit Ölfarben. Genauso gut
beherrscht Tillinger die Beiz-
technik bei ihren Arbeiten.
Diese Technik verwendet der
Maler bei den Bildern über die
historischen Gebäuden der Stadt
Sathmar. Tillinger ist ein aner-
kannter Künstler sowohl im
Kreis Sathmar als auch in ande-
ren Landesteilen und im Aus-
land. Seine Bilder befinden sich
in Sammlungen mehrerer Län-
der. „Er ist talentiert und guther-
zig“, sagte der Vorsitzende der
Bildenden Künstler. 

Bei der Vernissage traten die
Sängerin Vanessa Volfer und die
Volkstanzgruppe der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam auf. 

g.r.

Vernissage der Ausstellung

Stefan Tillinger erhielt ein Ehrendiplom 

„Sathmarer Rosen“ in der Kalvarienkirche
Vor seiner Tournee nach

Deutschland war der deut-
sche Chor „Sathmarer
Rosen“ des Nationalkollegs
Kölcsey Ferenc Gast der
deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche in Sathmar/Satu
Mare. 

Die 48 Schülerinnen und
Schüler sangen geleitet von
ihrem Deutschlehrer Adalbert
Csaszar die Messlieder und
lasen die Lesungen und die
Führbitten während des Got-
tesdienstes. Zum Schluss er-
klang in Darbietung des
Chores auch das Heimatlied
der Sathmarer Schwaben. Die
„Sathmarer Rosen“ nahmen
ab 15. April an einer Tournee
in Deutschland teil. 

g.r. Die „Sathmarer Rosen“ sangen in der Kalvarienkirche 

Vom 20. bis zum 23. April
fand eine neue Ausgabe des
Landeswettbewerbs „Made
for Europe“ im Johann Et-
tinger Lyzeum statt. Die
Landesphase des Wettbe-
werbs wurde vom Unter-
richtsministerium durch das
Kreisschulinspektorat Sath-
mar/Satu Mare organisiert. 

Ziel des Wettbewerbs war
die Auswertung und die Be-
kanntmachung der positiven
Erfahrungen der Schulen, die
sie während der Abwicklung
von verschiedenen Projekten in
den Bereichen Unterricht und
professionelle Bildung gesam-
melt haben. 

Bei der feierlichen Eröffnung
des Wettbewerbs präsentierten
der Canticum Chor, die Kinder-
tanzgruppe und eine Gruppe
von fünf Schülern des Ettinger-
Lyzeums ein kulturelles Pro-

gramm mit Liedern, Gedichten
und Tänzen. Am Wettbewerb
nahmen über 100 Schüler aus
dem ganzen Land teil. Präsen-
tiert wurden im Rahmen des
Wettbewerbs Endprodukte der
verschiedenen Projekte der Teil-
nehmer. Eine Ausstellung der
Projekte, die im vergangenen
Schuljahr durchgeführt worden
waren, konnte man auf den Flu-
ren des Lyzeums besichtigen.
Drei Schüler des Ettinger-Ly-
zeums wurden prämiiert. Nico-
lae Grebur erhielt den dritten
Preis mit der Vorstellung einer
Audio CD zum Thema „Was
heißt hier Zigeuner?“ Auszeich-
nungen gingen an Erzsébet Szi-
lágyi für ein digitales
Wörterbuch und an Flavia Bălaj
für Lehrspiele, die im Rahmen
des Comenius-Projektes „ Let’s
watch the birds“ zusammenge-
stellt worden waren.

g.r.



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Liebesdinge profitieren
nun von Loyalität und Treue. Wer
bereits gebunden ist, sollte sich von
seiner anschmiegsamen Seite zei-
gen. Wer sich noch als Single durch
das Leben schlägt, verpasst viel-
leicht die Gelegenheit sich rechtzei-
tig als interessiert zu erkennen zu
geben. Setzen Sie in jedem Fall auf
Romantik!

Stier: Es ist Zeit für ein umfang-
reiches Verwöhnprogramm. Er ist
für meditative Sportarten wie etwa
Tai-Chi oder Wandern in der Natur
günstig. All das fördert Ihre Kon-
zentration und hilft Ihnen sich zu
sammeln. Sie können durch Ruhe
und künstlerische Hobbys sehr viel
innere Kraft und wertvolle Einsich-
ten gewinnen.

Zwillinge: Wer Single ist, wird
potenzielle Partner vermutlich sehr
kritisch betrachten und immer ir-
gendetwas auszusetzen finden. Das
liegt an überhöhten Erwartungen.
Besser ist es einzusehen, dass nie-
mand perfekt ist. Wäre ja auch lang-
weilig. Sind es doch gerade auch
die „Ecken und Kanten“, die einen
Menschen auf Dauer interessant
machen.

Krebs: Pessimistische Gedanken
könnten Ihnen zu schaffen machen.
Besinnen Sie sich auf realistische
Ziele und Werte und lassen Sie sich
nicht durch überzogene Erwartun-
gen blenden, dann finden Sie zu in-
nerer Zufriedenheit.

Löwe: Gönnen Sie sich Entspan-
nung und Ruhe und sagen Sie auch
mal “Nein” zu jenen, die Ihre Hilfs-
bereitschaft überstrapazieren. Sie
haben wenig Energie und sollten
sich daher nicht überfordern. Ver-
bannen Sie negative Menschen aus
Ihrem Umfeld und gönnen Sie sich
ein wenig Luxus.

Jungfrau: Nun pendelt sich Ihr
Kraftpegel eher im unteren Bereich
ein. Doch das ist kein Problem,
denn Vieles lässt sich ja mit Köpf-
chen lösen. Merkur zeigt an, dass
Ihre mentalen Fähigkeiten sehr aus-
geprägt sind. Versuchen Sie den
Alltag so zu organisieren, dass er
Ihrem Naturell entspricht. Das ist
ein wichtiger Schritt zu mehr Wohl-
befinden.

Waage:  Wer bereit ist, sich mit
Herz und allen Sinnen auf eine Be-
ziehung einzulassen wird belohnt.
Halbherzige Annäherungsversuche
haben keine Aussicht auf Erfolg.
Wer also nur unverbindlich ein biss-
chen naschen möchte, wird zwi-
schen die Stühle fallen.

Skorpion: Nun können Sie all
Ihre Verführungskünste erproben
und auf Tuchfühlung gehen. Reser-
vieren Sie Zeit zum Kuscheln. Doch
manchmal geht Liebe zuerst durch
den Magen, kochen Sie etwas Le-
ckeres und genießen Sie die Resul-
tate Ihrer als Ouvertüre.

Schütze: Das Feuer der Leiden-
schaft glost nun auf Sparflamme
vor sich hin, es bracht Initiative Ih-
rerseits um wieder zu brennen. Las-
sen Sie sich nicht durch kleine
Unstimmigkeiten, Bequemlichkeit
oder den Alltagstrott davon abhal-
ten, mehr für Ihr Liebesleben zu
tun. Vor allem langgediente Paare
brauchen neue Impulse.

Steinbock:  Ihr Ehrgeiz kann
leicht zu Überforderung führen. Tei-
len Sie Ihr Pensum in kleine Häpp-
chen auf und setzen Sie sich nicht
selbst unter Druck. Oder wollen Sie
am Ende mit hängender Zunge nach
Luft schnappen?  Nun unbedingt
auch auf das emotionale Gleichge-
wicht achten, das hilft, Überreaktio-
nen zu vermeiden

Wassermann: hre Energiekurve
ist zur Zeit tendenziell niedrig. Es
fehlt mitunter an Motivation. Da
hilft es nur, sich durchzubeißen und
besonders die unangenehmen Dinge
hinter sich zu bringen. Vielleicht ge-
lingt es ja auch sie zumindest zu
einem kleinen Teil zu delegieren.
Wer sagt, dass Sie alles selber ma-
chen müssen?

Fische:  Zur Zeit dürfte alles im
grünen Bereich sein, solange Sie
sich nicht überstrapazieren. Es wäre
allerdings anzuraten, ein wenig auf
die Figur zu achten. Wenn die Hose
spannt, einen Fasttag pro Woche
einlegen. Wenn Sie auch noch ein
bisschen Bewegung machen, kön-
nen Sie sich lästige und anstren-
gende Diäten sparen.
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Der Vorstand und die Mitarbeiter des De-
mokratischen Forum der Deutschen in
Nordsiebenbürgen, des  DFD Kreis Sath-
mar, des DFD Sathmar sowie der Hand-
werkskammer und der Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammenarbeit wün-
schen Johann Forstenheizler, dem

Vorsitzenden des Regionalforums Nordsie-
benbürgen und Ehrenvorsitzenden des
Kreisforums Sathmar zu seinem Geburtstag
viel Glück, Gesundheit, Gottes Segen und
weiterhin viel Kraft für seine wertvolle Tä-
tigkeit im Dienste der deutschen Minderheit
in Nordsiebenbürgen.  

Was möchte ich werden?
Besuch in der Schokoladenfabrik

Unter dem Titel „Was möchte ich
werden?“ behandelten die 26 Kinder
der „Hampelmann“ Gruppe der deut-
schen Abteilung des Hám János Kin-
dergartens das Thema der Handwerke.
Um ein Handwerk auch näher kennen
zu lernen, besuchte die Gruppe am 12.
April mit ihrer Kindergärtnerin Ingrid

Leitner und mit ihren Eltern die Scho-
koladenfabrik in Mărtinești.

Die Besucher sollten vor der Eintritt
in die Fabrik spezielle Kleidung anzie-
hen. In der Fabrik konnten die Kinder
mit ihren eigenen Augen sehen wie
Schokolade, Schokoladenreis und
sogar Schokoladeneier gemacht 

werden. Mit Interesse verfolgten die
Kleinen wie die flüssige Schokolade in
Formen gegossen wird und wie sie mit
Reis gemischt wird. Sogar kosten
durfte man die Süßigkeiten. 

Anschließend erhielten die Kinder
Päckchen mit Schokoladenhasen und
Schokoladeneiern. 

Die Kinder durften die Schokolade kosten

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
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Unsere Zukunft
Die Vorbereitungsklasse 

der Dr. Victor Babeș Schule in Neustadt

Lehrerin: Hajnal Janos

Breban Bianca

Filip Cezara

Puscalau Gabriele

Carhațiu Timotei

Fuer Timea

Rădulescu Marc

Şimon Petra

Anegroaie David

Coman Andrei

Harabagiu Dragoș

Reiz Nicole

Turcu Kevin

Ardelean Eric

Covașă Ezra

Hosu Renata

Remes Cezar

Turian Rareș

Ardelean Sofia

Coza Briana

Marcu Paul

Sătmăreanu Viorel Ţiproc Sharon

Bădiță-Ciocotișan Laris Bărbos Carla Brânzei Cristian

Dabija Rebeca Ferent Irina

Miclăuș Gabriela

Moldovan Iulia

Schneider Kriszta Simion David
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