
Elgondolkodtató

Jómagam is elgondolkod-
tam a Szeben Megyei Magyar Na-
pok rendezvénysorozat utáni na-
pokban egy furcsa megjegyzésen 
amely teljesen véletlenül jutott el 
fülembe.

Egy idősebb úriember 
hangos gondolatai voltak, ame-
lyeknek az volt a lényege, hogy 
sokszor azért távolságtartó bizo-
nyos rendezvényektől, amelyeken 
amúgy részt venne, mert az 
RMDSZ szervezi őket..., habár 
kijavítanám legalább annyival, 
hogy az RMDSZ IS.

Egy szó mind száz, elgon-
doltatott ez a megállapitás, hogy 
végül is mi lehetett e kijelentés 
oka. Tény az, hogy az ember ter-
mészeténél fogva sokszor össze-
hasonít bizonyos dolgokat, mert 
így könnyebb megmagyarázni sa-
ját magunknak elsősorban bizo-
nyos helyzeteket, eseteket.

Az emberek meggyőző-
dése az, hogy ebben az országban, 
egyik politikai párt sem ér többet a 
másiknál, és nem akadt egy olyan 
politikai erő az elmúlt 21 eszten-
dőben, amely látszólagosan elő- 
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programok kidolgozását tartjuk. A de-
mográfiai adatok azt mutatják, hogy a 
nyelv- és identitásváltás határán levő 
fiatalok többsége vélhetően a nagyvá-
rosok lakótelepein él. Számunkra a 
lakóhelyükhöz közeli magyar iskola és 
a magyar közösségi élményt biztosító 
tér kialakítása komoly kihívást jelent. 
E törekvésünkben partneri viszonyt 
kívánunk kialakítani a történelmi ma-
gyar egyházakkal, a civil szervezetek-
kel.

Az új oktatási törvény alapján 
meg kell tervezni a vidéki és a nagy-
városi szórványkollégiumok hálózatba 
szervezését, egy hatékony és tervez-
hető támogatási rendszer kialakítását. 
Közösen kell újragondolni a már 
meglévő és még fellelhető erőforrások 
körét, azonosítani a támogatásra lehív-
ható/hasznosítható összegek nagyság-
rendjét. 

A magyar házak hálózatba 
szervezésében jelentős eredményeket 
ért el az EMKE. Ki kell egészíteni ezt a 
hálózatot, fel kell térképezni adottsá-
gaikat, forrásaikat, a futtatott progra-
mok szerint egységesíteni kell felsze-
reltségüket. Rendszerszinten kell meg-
oldani a személyzet képzését. A szór-
ványvidéken megjelenő magyar mé-
diatermékek az anyanyelvhasználat 
egyik legfontosabb közegét jelentik. A 
szórványmédia jelenlegi állapotának 
és a helyi igényeknek a feltérképezése 
az első lépés egy olyan átfogó program 
kidolgozása érdekében, amely a szór-
ványmédia fenntartható működését 
biztosítja.

Meggyőződésünk, hogy a ma-
gyar szórványok kérdése társadalmunk 
egyik legfontosabb ügye, ezért helyze-
tüknek javítása, nemzeti identitásuk 
megőrzése össztársadalmi odafigye-
lést, összefogást, cselekvést igényel. “

szemléletváltás, amely a szórványkö-
zösségek programjainak kiemelt 
támogatását eredményezte a kulturális 
rendezvények, a média, a sport, és az 
ifjúság terén, vagy amely elősegíti a 
lelkészek szórványközösségekhez való 
látogatását. A visszajelzések szerint a 
Magyar napok eseménysorozata nem 
csak kulturális többletet jelentett, 
hanem jelentős mértékben növelte a 
közösségek kohézióját, önbecsülését. 

Hasznosnak és fejleszthetőnek 
tartjuk a székelyföldi és más, többségé-
ben magyarok által lakott régiók, vala-
mint a szórványban élő közösségek 
között kialakuló testvérkapcsolatokat, 
kulturális programokat.

Meggyőződésünk, hogy ez 
nem tekinthető egyirányú támogatás-
nak: a szórványközösségek olyan érté-
kek hordozói, amely az erős, többségé-
ben magyarok által lakott régiók kö-
zösségeit is gazdagítja.

A magyar közösségi terek 
tartalmas programokkal való feltöltése 
terén meghatározó szerepük van az 
ifjúsági szervezeteknek. Országos 
hálózatuk magában hordozza annak 
üzenetét, hogy számbeli kisebbségük 
ellenére egy nagyobb, erősebb közös-
ség részei, amely felelősséget vállal 
értük. A visszajelzések szerint ezek a 
hálózatok egyben a belső migráció 
kiemelt csatornái is. 

Úgy gondoljuk, hogy az eddigi 
eredmények megőrzése mellett a 
nagyvárosi szórványok problémáinak 
középpontba állításával, a szórvány-
kollégiumok és a magyar házak háló-
zatba szervezésével, a szórványban le-
vő tájházak, emlékházak, helytörténeti 
kiállítások turisztikai útvonalakba való 
integrálásával, valamint a szórvány-
gondnoki rendszer kiépítésével tudunk 
előre lépni.

Legnagyobb kihívásnak a 
nagyvárosi szórványok feltérképezé-
sét, sajátos helyzetüknek megfelelő 

Nagy-Küküllő2.   Belföldi Hírek

A Magyar Szórvány Napja

Fazekas Attila

Minden szerdán 19ºº órától kórus próbák a Millennium 

Ház nagytermében Iszlay László vezényletével. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A Szeben megyei RMDSZ és 
EMKE képviselői, valamint a Medgye-
si MADISZ és PRO SCHOLA alapít-
vány képviselői is részt vettek a Déván 
megtartott szórvány napján november 
12-én. E szervezetek utóbbi pár éves 
tevékenysége igazán példamutatónak 
bizonyult, és hogy ezt példázzuk is, a 
Szórványkonferencián a Medgyesi 
MADISZ volt az első ifjúsági szerve-
zet, amelynek kiemelkedő munkáját 
elsőként példázták.

Idézet a Szórványkonferencia 
zárónyilatkozatából:

“Az RMDSZ 10. Kongresz-
szusa november 15-ét, Bethlen Gábor 
fejedelem születésének napját, az 
Összefogás jegyében, a Magyar Szór-
vány Napjának nyilvánította. Kitűnő 
alkalom ez arra, hogy leltárt készít-
sünk: vegyük számba eddigi megvaló-
sításainkat, térképezzük fel további 
teendőinket, tűzzük ki céljainkat.

Szórványközösség alatt azt az 
interetnikus környezetben élő nemzeti 
közösséget értjük, amely külső segítsé-
get igényel nemzeti identitása megőr-
zése és továbbadása érdekében.

Segítésük során kiemelt cé-
lunk az intergenerációs asszimiláció 
fékezése, negatív hatásának csökkenté-
se, valamint az átfogó nyelvi tervezés, 
az anyanyelv használati körének 
kiszélesítése.

A szórványkollégiumok létre-
hozása, működtetésük és fejlesztésük 
segítése, a magyar diákok ingázását 
vagy bentlakását lehetővé tevő progra-
mok, valamint az ezekhez kapcsolódó, 
a tanárok ingázását segítő támogatások 
jelentős mértékben hozzájárulnak az 
anyanyelvű oktatás beindításához és 
megerősítéséhez olyan térségekben, 
ahol a magyar nyelvű oktatás feltételei 
nem biztosítottak.

Fontosnak bizonyult az a 



gos Ifjúsági és Sport Hatóság által szer-
vezett - Szorványkaravánt Medgyesen, 
a karaván utolsó állomásán. A nép-
számlálás és a magyarság vállalás fon-
tosságáról beszélt Széll Lőrincz állam-
titkár úr az Országos Ifjúsági és Sport 
Hatóság alelnöke, ezt követően a 
közönség Dancs Annamari énekesnő és 
Holovacskó Zsolt humorista előadásait 
tekinthették meg.

Vasárnap a Háromszék Tánc-
együttes a "Száz évig - Fodor Sándor 
'Netti' emlékére" című előadásával 
lépett fel, mely a multikultúralitás jelle-
gét, illetve Fodor Sándor muzsikus és 
neje életének pillanatait elevenítette 
meg.

Sikernek könyvelhető el az a 
tény, hogy a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség Szeben megyei és med-
gyesi szervezete, az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület Szeben me-
gyei szervezete és a Medgyesi Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetség által 
XIII. alkalommal megszervezett Sze-
ben Megyei Magyar Napokon közel 
3500 személy vett részt.

Ez úton is köszönjük a társszer-
vezőknek, partnereknek és a közre-
működőknek a segítséget és a támoga-
tást: a Szeben Megyei Ifjúsági és Sport 
Igazgatóságnak, a Romgaz és a 
Transgaz Rt.-nek, a BMT Trans Cons-
tructnak, a medgyesi Polgármesteri 
Hivatalnak, az Országos Ifjúsági és 
Sport Hatóságnak, Sepsiszentgyörgy 
Polgármesteri Hivatalának, Kovászna 
Megye Tanácsának, a Communitas 
Alapítványnak, a Magyar Ifjúsági 
Értekezletnek, A Háromszéki Ifjúsági 
Tanácsnak valamint a Nagyszebeni 
Polgári Magyar Művelődési Egyesü-
letnek.

Havonta egyszer szombaton délelőtt 11 órától, a Medgyesi 

MADISZ mesére/játékra/szórakozásra várja az óvodás és 

I-IV. osztályos gyerekeket, a Millennium-Házba.

Október. 23-án, vasárnap 
zárult a XIII. Szeben Megyei Magyar 
Napok rendezvénysorozat. Színes és 
gazdag programok, illetve események 
között választhatott a Szeben megyei 
magyar közönség október 14 és 23 
között a megye 10 településén.
   Az események már az első naptól 
sikert arattak a nézőközönség sorai-
ban, a megnyitó ünnepségen a Cserna-
keresztúri Hagyományőrző Nétpánc-
együttes előadását tekinthettük meg.
   Szombaton minden korosztály 
elégedett lehetett, hisz a nap elején a 
gyermekek megtekinthették a „Cim-
bora” bábszínház előadását Medgye-
sen és Erzsébetvároson, este pedig a 
megye magyarsága táncra pördűlt a 
szüreti bálon Medgyesen és Nagysze-
benben egyaránt. Medgyesen hajnalig 
tartott a mulatság, amelyen a kézdi-
vásárhelyi Toto Band biztosította a 
„talpalávalót”.

A vasárnapot a színház színe-
sítette, azaz a magyarországi „Tram-
bulin” színház előadását tekinthette 
meg Szentágotán és Medgyesen a tisz-
telt közönség, ugyanakkor a somogyo-
mi és a küküllőalmási gyermekek sem 
maradtak ki, hiszen Somogyomon is 
fellépett a „Cimbora” bábszínház.

A hét első napja a „Trambulin” 
színház gyermekelőadásával indult a 
„Báthory István” Általános Iskola 
diákjai, a „Bucuria Copiilor” valamint 
az 1-es számú óvoda magyar 
tagozatának számára; délután pedig a 
Vízaknai magyar közösség előtt lép-
hettek fel a társulat tagjai.

Kedden délután a nemrég ala-
pított Medgyesi Magyar Nyugdíjas 
Egyesület által szervezett Klub-est 
keretében Horváth Arany „Pontot, 
vesszőt nem ismerek, de a szó mind 
igaz” című könyvének bemutatására és 

Rus Magdolna szalmafonat kiállításá-
ra sára került sor.

Meglepően egyforma arány-
ban voltak jelen fiatalok és idősek a 
szerdán este vetített „Üvegtigris 3” 
című magyarországi filmen a medgyesi 
Mediensis Moziban.

Csütörtökön az `56-os magyar 
forradalomról emlékeztünk Seician 
Ildikó történelem szakos tanár és a 
Földgázipari Szakközépiskola IX. osz-
tályos diákjai előadásában, Medgye-
sen a Millennium Házban.

A második hétvégén csúcsoso-
dott az eseménysorozatok halmaza; 
néptánc, diákelőadás, sport és külön-
féle szabadidős tevékenységek, kon-
cert, humorelőadás, kézműves tevé-
kenységek, könyvbemutató és sok ér-
dekes esemény csalogatta a rendezvé-
nyekre az érdeklődőket a megye hét 
településén.

     Pénteken a Magyar Ifjúsági 
Értekezlet tagszervezetei érkeztek 
Medgyesre a Medgyesi MADISZ 
meghívására; többek között Arad, 
Beszterce, Brassó, Hunyad, Fehér 
illetve Szilágy megyéből érkeztek 
fiatalok. Szombaton délben megbeszé-
lésre került sor a medgyesi Millennium 
Házban ahol bemutatták a helyi ifjúsági 
szervezet történelmét, tevékenységét 
illetve sor került egymás megisme-
résére, kapcsolatok teremtésére, ápolá-
sára.

Szombat este telt ház várta - a
Magyar Ifjúsági Értekezlet és az Orszá- 

Beszámoló

Nagy-Küküllő3.   Helyi Hírek

Balázs Botond



A koncert után a Millennium 
Ház adott helyet az Ifjúsági Játékest-
nek, melyen a jelenlevőket különböző 
szabadidős programok illetve társas-
játékok vártak. A fiatalok választ-
hattak a különféle kártyajátékok, mint 
például az UNO, Texas Holdem közül, 
valamint számos társasjáték közül is, 
mind például az Akiviti játék, melyet 
első perctől megkedveltek a medgyesi 
fiatalok.

A XIII. Szeben Megyei Ma-
gyar Napok második hétvégéjén sorra 
kerülő bőséges programok, annak is 
tulajdoníthatóak, hogy idén a Magyar 
Napok egybeolvadtak az Ifjúsági 
Napokkal, amelyet úgyszintén már IX. 
alkalommal szervez meg a medgyesi 
ifjúság.

Idén több oka is volt az ifjú-
ságnak ünnepelni, ugyanis ez az év a 
Medgyesi MADISZ legsikeresebb éve 
volt, és ezt talán fölösleges is lenne 
részletezni, mivel ennek híre terjedt, és 
városunk határain kívül is sokan 
ismerik eredményeinket.

Ugyanakkor a Medgyesi 
MADISZ idén működésének 21. 
életévét ünnepelte, az ország legrégibb 
ifjúsági szervezetei közé tartozván. 
Nem utolsó sorban az idén a Medgyesi 
Diáktanács is újraindult, fellendítve az 
iskolakörüli diákéletet.

A XIII. Szeben Megyei Ma-
gyar Napok rendezvényekt szerve-
zéséből a Medgyesi MADISZ is kivette 
a részét. A fiatalok jelen voltak minden 
rendezvényen illetve eseményen. Ki-
magasló napoknak nevezném különö-
sen a Magyar Napok második hétvégé-
jét, mely többek között olyan ifjúsági 
eseményeket, tevékenységeket foglalt 
magába, melyek színesítették a fiatalok 
szabadidejét. A MADISZ ifjúsági 
meghívottjai Arad, Beszterce, Brassó, 
Fehér, Hunyad, Szilágy megyéből ér-
keztek október 21-én. A nap fénypontja 
az ifjúsági buli volt. Másnap, szomba-
ton a fiatalok részt vehettek különböző 
előadásokon, a délelőtt folyamán, majd 
délben sor került a Medgyesi MADISZ 
és nemcsak, székhelyének, a Millen-
nium-Háznak a bemutatására. Ezt 
követően egy non-formális beszélge-
tés következett, melynek keretében a 
vendégszervezetek tudomást szerez-
hettek a medgyesi fiatalok tevékeny-
ségeiről, mindennapjairól, nehézsé-
geiről. Ugyanakkor az ifjúsági szerve-
zetek küldöttjei is bemutatták a 
mindennapjaikat, a helyi problémákat 
illetve a megoldásaikat. A megbeszélés 
alkalmat adott az ismerkedésre, a kap-
csolatteremtésre illetve annak ápolá-
sára.

A szombat délutánt a fiatalok a 
sportolásnak szentelték, és az egész-
séges életmódra tették a hangsúlyt az 
asztalitenisz-bajnokságon.

Szombat este telt ház várta - a 
Magyar Ifjúsági Értekezlet és az 
Országos Ifjúsági és Sport Hatóság 
által szervezett - Szórványkaravánt 
Medgyesen, az 1800 km hosszú kara-
ván utolsó állomásán. A népszámlálás 
és magyarságunk vállalásának fontos-
ságáról beszélt Széll Lőrincz az Or-
szágos Ifjúsági és Sport Hatóság alel-
nöke, ezt követően a közönség Dancs 
Annamari énekesnő és Holovacskó 
Zsolt humorista előadásait tekinthették 
meg.

Nagy-Küküllő

Az elmúlt hónap

4.   Ifjúság

Balázs Botond

Minden csütörtökön 18ºº órai kezdettel filmvetítésre 

kerül sor a Millennium-Ház nagytermében. Szeretettel 

várunk minden fiatalt. A MADISZ elnöksége

Boldog 

Karácsonyi

Ünnepeket 

kívánunk 

mindenkinek!



Az Ezüstgyopár – díj a pályá-
jukat befutó, eredményes pedagógu-
sok életmű díja, a pedagógus pálya 
során kifejtett lelkiismeretes munká-
juknak az elismerése.

E díjat a szövetség Szeben me-
gyei szervezete által javasolt Sárkány 
Judit tanárnő vehette át 2011.október 
15-én, a Teleki Oktatási Központban.

SÁRKÁNY JUDIT

Sárkány Judit tanárnővel VII. 
osztályos koromban ismerkedtem 
meg, amikor ő kísérte a Szeben megyei 
tanulókat Botoşani-ba a Magyar nyelv 
és irodalom tantárgyversenyre.

Az ott töltött hét igazi élmény 
volt számomra. Közös örömünk csak 
akkor volt nagyobb, amikor kolleganő-
ként üdvözölhettük egymást.

A tanárnő 1941-ben született a 
mezőségi Kispulyonban. Iskoláit Ko-
lozsváron végezte, a Brassai Sámuel 
Elméleti Líceumban érettségizett, 
majd a Babeş-Bolyai Tudományegye-
tem magyar nyelv és irodalom szakán 
szerzett magyartanári oklevelet.

1964-ben egy Dés melletti fa-
luban, Árpástón kezdte tanári pályáját, 
ahol a tanítás mellett két fő célja volt: a 
könyv, az olvasás megszerettetése és a 
falu fiataljainak összefogása. Olvasó-
esteket rendezett, a fiataloknak pedig 
színjátszó kört szervezett.

A tanárnő az 1967-68-as tan-
évben került Medgyesre, az 1-es szá-
mú Általános Iskola  magyar tagoza-
tára. Ez jelentette számára a nagy 
kihívást, ahogy ő nevezte, mikor 
élményeiről beszámolt. Ebben, az 
akkor még háromnyelvű dél-erdélyi 
városban a magyarok lélekszáma volt a 
legkisebb. Ahhoz, hogy a magyar 
tagozat működjön, a szülőket kellett 
meggyőzni az anyanyelven való tanu-
lás fontosságáról. És ha ez több eset-
ben sikerült is, a tanulók között sokan 
voltak olyanok, akik csak az iskolában 
beszélték a magyar nyelvet, ott is csak 
tanórákon, mert szünetben románul

Ezüstgyopár – díj

5.   Oktatás

”Fiatalok lendületben”

  Egy zsúfolt nyár emléke

Végre kimondják : Vaká-
ció! Mindenki ismeri azt az érzést, 
ami ilyenkor elfogja az embert. 
Végre jöhet az idő, mikor elfelejt-
hetjük, hogy van iskola vagy akár-
milyen kötelesség.  Én csak pár 
évvel ezelőtt kezdtem el úgy iga-
zán nyaralni, mert véleményem 
szerint az otthon, lustálkodással 
eltöltött nyár nem nevezhető nya-
ralásnak. Én az idén öt táborban 
vettem részt. Első hallásra elég 
fárasztónak tűnhet, pedig nem az. 

Annyi az élmény, hogy 
amikor hazamész és megkérdik, 
hogy milyen volt, az egyetlen vá-
lasz, amit adhatsz az az, hogy: jó. 
Ilyenkor még benned kavarognak 
az emlékek . És ez csak egy tábor 
után, hát még ha öt van ! Egyik 
táborból rohansz a kővetkezőbe, 
jóformán meg se lehet emészteni a 
történteket, s ez benne a jó.
 Csak a jó élmény marad 
meg , és abból nincs hiány, a rossz 
élmény elfelejtődik. Egy nyár alatt 
annyi különböző emberrel talál-
koztam , hogy az már sok. Ren-
geteg barát, szórakozás. Meg az 
ilyen emlékek sem hiányoztak 
mint például, a sátorban alvás, vi-
zeződés, büntetőtorna (mert hát mi 
sem vagyunk angyalkák). És tud-
ják, mi a legjobb? Mikor  évről- 
évre újra találkozom az ismerő-
sőkkel, megölelnek és azt súgják: 
jó újra látni téged! Én kihasználom 
a nyaramat, és ezt mindenkinek 
ajánlom. Hogy milyen egy ilyen 
nyár, azt nehéz leírni, bár én meg-
próbáltam. Inkább próbálják ki 
személyesen!

folyt a társalgás. Az itt végzett kemény 
munkát a szórványban tanító pedagó-
gusok érthetik meg igazán. Sárkány 
Judit tanárnő ilyen körülmények között 
is komoly eredményeket ért el. Tanít-
ványaival mindig jelen volt a tantárgy-
vetélkedők különböző szintjein. Szá-
mos volt tanítványa választotta élet-
hivatásául a magyartanári pályát s még 
ennél is többen végezték el a taní-
tóképzőt. Részt vett a Medgyesen meg-
rendezett „magyar estéken”, ahol iro-
dalmi előadásokat is tartott. 

A tanítás mellett a tanárnő el-
vállalta az iskola könyvtárának vezeté-
sét, gondoskodott a magyar nyelvű 
jutalomkönyvek beszerzéséről, az 
iskolaünnepélyek magyar irodalmi 
összeállításáról.

Szerteágazó tevékenysége 
mellett szakmai továbbképzése sem 
szorult háttérbe; megszerezte a II. és az 
I. tanári fokozatokat. Tudományos 
módszertani dolgozatának témájául is a 
medgyesi nyelvhasználat szolgált; az 
idegen szavak használatáról és a 
kétnyelvűségről írt.

Az 1989-es változások után 
részt vett az önálló medgyesi magyar 
iskola létrehozásában, majd oroszlán-
része volt az iskola névadó ünnepsé-
gének megszervezésében. (Mint tudjuk 
tanintézetünk megkapta a Báthory 
István Általános Iskola nevet.) 

A tanárnő hagyományt is 
teremtett az önálló magyar iskolában. 
Nyugdíjazásáig minden évben meg-
szervezte a Petőfi Sándor-szavalóver-
senyt, amelyre meghívta Szeben me-
gye magyar iskoláinak V-VIII. osztá-
lyos tanulóit, és nemegyszer gazdagí-
totta a jutalmakat a saját könyvtárából 
hozott ifjúsági könyvekkel.

Nyugdíjba vonulása után a 
tanárnő Kolozsvárra költözött, de isko-
lánk minden jelentős eseményére, 
ünnepélyére Medgyesre utazik.

Én jó egészséget kívánok Sár-
kány Judit tanárnőnek és sok örömet 
unokái körében !

Nagy Küküllő

Minden szombaton 17ºº-19ºº óra között szeretettel várjuk 

a Nemzeti Gáz Líceum magyar diákjait a líceum 

sporttermében focizásra/kosárlabdázásra.

Todor-Nyárádi Zsuzsa Bordi Teréz

VÉLEMÉNY



nekivágtam a nagyvárosi életnek, és a 
kincses városban, Kolozsváron foly-
tattam iskolámat. Líceumi tanulmá-
nyaimat a kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégiumban végeztem és 
2004-ben sikeres érettségi vizsgasoro-
zat eredményeit tudhatom magamé-
nak.

2005-ben sikeresen felvételiz-
tem a Protestáns Teológiai Intézet Uni-
tárius Karára. Miután elvégeztem a 
négy éves alapképzést és sikeresen 
megszereztem a licenciátusi oklevelet 
mint a magiszteri képzés prémiumát, 
gyakorló teológiai hallgatóként kerül-
tem az Észak-nyugati Unitárius Szór-
ványközpontba, ahol Szabó László 
lelkész mentorsága alatt próbáltam 
megízlelni a gyülekezeti, a gyakorlati 
lelkészi életet. Egy évet töltöttem itt, 
amely alatt szolgálatot végeztem 
Nagybányán, Máramarosszigeten, 
Szatmárnémetiben, Zilahon és 
Nagykárolyban. Gépkocsival utaztam 
Kolozsvárról megtartani az istentisz-
teleteket vagy elvégezni a szertartá-
sokat.

A magiszteri képzés második 
évétől áthelyeztek a Fogaras-Nagysze-
beni Unitárius Egyházközségbe, 
Máthé Sándor brassói unitárius lelkész 
mentor felügyelete alá. Itt, Fogarason 
volt igazán alkalmam megtapasztalni, 
hogy milyen valójában a gyülekezeti 
lelkészi élet. Fogarason volt a lelkészi 
lakás, ahonnan minden második héten 
Nagyszebenbe utaztam, hogy elvégez-
zem a lelkészi szolgálatokat, teendő-
ket. Hosszú idő óta újból otthonra 
leltem a gyülekezetekben. Miután 
sikeresen befejeztem a magiszteri kép-
zést, eljött az ideje, hogy újból költöz-
zek, hiszen megkaptam a kinevezése-
met a Medgyesi Unitárius Egyházköz-
ségbe a folyó év novemberétől. A hírt 
nagy izgalommal fogadtam. A 
boldogság szívdobbantó érzésével 
eltelve egyik szemem mosolygott, má-
sik szemem viszont, nem tagadhatom, 
könnyezett. Örvendtem, hogy Med-
gyesre kerültem, de nehéz volt szívem, 

hogy el kellett hagynom Fogarast, ahol 
egy év leforgása alatt nagyon a szí-
vemhez nőtt a gyülekezet, otthonként 
tekintettem a lelkészi lakásra és 
templomra. Életemet meghatározó és 
sok legboldogabb pillanata is Foga-
rashoz köt. 

Medgyesre nem egyedül ér-
keztem, hanem a Nagyszebeni gyüle-
kezet is “eljött” velem. Az Unitárius 
Egyházban végbemenő gyülekezeti 
átszerveződésnek köszönhetően a 
Nagyszebeni Unitárius Egyházköz-
séget a megyesi anyaegyházközséghez 
csatolták mint ennek leányegyház-
községe.

November 6. volt a találkozás-
nak, a beköszönésnek időpontja. Szo-
rongás, izgalom, kíváncsiság költözött 
a szívembe, amelytől gyorsabban vert 
a megszokottnál. Szentgyörgyi Sán-
dor, a Küküllő-köri esperes és Fülöp 
Alpár, az eddig Ádámosról beszolgáló 
lelkész vezetett be a templomba, ahol 
megtartottam a beköszöntő istentisz-
teletemet.

A gyülekezet nagy szeretettel 
és örömmel fogadott. A vezetőség a 
gondnok tolmácsolásával megígérte, 
hogy az új, frissen “kicsomagolt” lel-
kész segítségére lesznek, őt bevezetik 
a gyülekezeti élet hagyományába. Az 
elmúlt héten sor került a költözésre is, 
amikor megmutatták, hogy a szavakat 
cselekedetek is igazolják, és apránként 
a lelkészi lakás is otthonossá vált a 
közös munkának köszönhetően.

Minden első lépés nehéz és 
kihívó, de Isten segítségével és közös 
hozzájárulással, együttműködéssel 
minden cél megvalósítható. Legyen ő a 
mi erős várunk, a biztos kősziklánk 
életünk minden pillanatában. Vezesse-
nek a mindennapi életben János evan-
gélista szavai: Arról fogja megtudni 
mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást.

Isten áldja!

6.   Egyházaink Nagy-Küküllő

Egy új kezdet

A Medgyesi Unitárius Egy-
házközség életében a novemberi hónap 
immár nemcsak a Dávid Ferenc 
Emlékünnepélytől pezsdült fel, hanem 
az új lelkész érkezése is  színt hozott a 
gyülekezet életébe. A gyülekezet más-
fél éve lelkész nélkül működik példa-
adó módra a gyülekezeti vezetőség 
kitartó és önfeláldozó munkásságának 
köszönhetően. 

Kedves Olvasó e néhány soron 
keresztül megteheted, a gyülekezettel 
együtt, az első lépéseket felénk, 
közösségünk irányába, átérezheted az 
izgalmat és az örömöt, amely a 
gyülekezet szívét és átmelegítette a 
találkozás pillanatában, és ennek 
köszönhetően elnézőbb is leszel, ha 
egy sokkal személyesebb hangvé-
telben folytatom beköszönésemet, 
amellyel meg szeretném nyitni a 
barátság, együttműködés és együtt-
élésnek kapuját.

Nevem Márkos Hunor Elemér, 
a Kisküküllő jobb partján meghúzódó 
nagyrészben magyar lakta, unitárius 
faluból, Küküllődombóról szárma-
zom. Dicsőszentmártonban születtem 
1985. január 31-én. Édesanyám Már-
kos Veronka erős akaratú, kitartó asz-
szony, aki mindig szívügyének tekin-
tette fiai neveltetését, iskoláztatását. 
Anyai szeretetével ő volt a család ösz-
szekötő ereje, akinek fiai nagyon sokat 
köszönhetnek. Édesapámat Márkos 
Gábornak hívták, egy szigorú, a ma-
gyarságához nagyon ragaszkodó, vég-
telenül kedves és türelmes ember volt, 
aki hét éve hunyt el. Hárman vagyunk 
testvérek, három fiú, akik közül én va-
gyok az idősebb. A középső testvérem 
Lehel Gábor Dicsőszentmártonban 
dolgozik mint tűzoltó, a kisebbik test-
vérem Szilárd Alpár pedig miután si-
keres érettségi vizsgát tett, Svédor-
szágba költözött jobb megélhetőség 
reményében.

Hamar elkerültem otthonról és 
azóta egyre ritkábban, néha már csak 
mint vendég látogatok Küküllődom-
bóra. Elvégezve a nyolcadik osztályt, 

Márkos Hunor Elemér
gyakorló segédlelkész

Kéthetente, csütörtök délután 18 órától a Millennium-Ház 

nagyterme ad helyet a medgyesi nyugdíjas egyesület 

találkozójának. Minden nyugdíjast szeretettel várunk.



           Tavalytól a Medgyesi MADISZ 
MADISZ alelnöke lettem és a tavasz-
tól, amióta a MADISZ átvette a Nagy- 
Küküllő című közéleti havilap gondo-
zását, újból felvállaltam az egyetlen 
magyar sajtótermékünk főszerkesztői 
és tördelői szerepét. Ugyanakkor 
szerepet vállaltam az EMKE Szeben 
megyei szervezetében is, mint kurató-
riumi tag.

Visszagondolva ezekre az 
évekre elmondhatom azt, hogy az 
RMDSZ helyi és megyei szervezete 
nemcsak „politikai szinten” tett nagy 
erőfeszítéseket, és itt beszélhetünk 
egyházaink restitúciójáról (egyházi 
vagyonok visszaszerzéséről), iskola-
buszok vásárlásáról és működteté-
séről, vagy miért ne, a medgyesi 
Báthory István Általános Iskola újjá- 
építéséről. Iskola, amely a legkorsze-
rűbb az egész városban. De ez mesz-
sziről sem minden, a helyi és megyei 
RMDSZ képviselői fontos szerepet 
vállaltak majdnem minden kulturális 
és szabadidős rendezvényben, nagy 
segítségére lévén a helyi magyar civil 
szervezeteknek.

Vannak, akik sokkal többet 
ígérnek, de majd eldől, hogy ezekből 
mit fognak megvalósítani. Nem szabad 
álmokat kergetni, és nem kell bedőlni a 
balkáni politikának, viszont ugyan-
akkor fel kell tegyük saját magunknak 
is a kérdést, hogy mi mit tennünk an-
nak érdekében, hogy jobban alakuljon 
a helyzet?

Úgy vélem nélkülük keveseb-
bek lennénk mi, Szeben megyei ma-
gyarok, és pontosan ezért nem szabad-
na hasonlítgatni!

Úgy vélem, a tényeket kellene 
nézni és nem pedig információ hiány-
ban, vagy téves információk alapján 
ítélkezni…

7.   Riport

Elgondolkodtató

remozdította volna az országot, és 
szemmel látható változásokat  hozott 
volna.

És ez a gondolkodás talán  
jogos is... Ugyanakkor e pártok céljai a 
kormányzás és a hatalom, megfeled-
kezvén sokszor a mindennapi emberek 
jó létének biztosításáról, szellemi és 
kulturális szükségeinek kielégítéséről 
és sok más hasonlóról... És ez így 
igaz...

Igen, de az RMDSZ nem egy 
párt, az RMDSZ egy Szövetség. Egy 
Szövetség, melynek célja az, hogy 
megvédje a romániai magyarság joga-
it,   kultúráját és hagyományait .

Az RMDSZ azomban politi-
zál is, része az országos politikai szer-
kezetnek. Igaz ez is, sőt még az is, hogy 
sokszor olyan pártokkal kellett ki-
egyeznie és koalíciót alkotnia, ame-
lyekkel nem kívánt volna, de ez lét-
szükséglet volt.

Talán sok magyar embernek 
nehéz ezt elhinni, de ha ellenzékbe 
szorulunk, elnyomnak, elfelednek, 
eltörlik eddig kiharcolt jogainkat, és 
megvonnak sok mindent, ami amúgy 
járna nekünk, (mint ahogy ez Szlo-
vákia esetében történt a nyelvtörvény 
és az állampolgársági törvénnyel...) 
mind kisebbségnek, amely próbálja 
megteremteni jövőjét egy demokra-
tikus állam keretein belül. 

És nem kell messze menni, 
mert nem túl régi példa a tanügyi 
törvény, amelynek számtalan pontja a 
kisebbségi oktatás segítségére irá-
nyul…

És itt ugrik a béka a vízbe, aho-
gyan ezt a számtan tanárom mondta 

annak idején…” a számtalan pontokat 
számtalanszor” próbálták már eltörölni 
az elmúlt fél esztendőben, és az egész 
azon múlt, hogy az a gyenge kis kar 
megvédhette/megállíthatta… ez jelenti 
azt, hogy még nehéz időkben is, és 
nehéz körülmények között jó helyen 
lenni…

Mert töröltek volna sok min-
dent…és törölnének még mindig… 
amint az elmúlt hetekben láthattuk és 
olvashattuk a sajtóban, tehát még min-
dig nem egy egyszerű lépés még az 
sem, hogy elismertessük, hogy itt 
vagyunk, és létezünk…

Tudom, hogy olykor többet 
várnánk a Szövetségtől, de ha bele- 
gondolunk egy kicsit, mit lehetne töb-
bet elvárni tőle? Még 7%-ot sem tesz ki 
Románia parlamentjében... egy marék-
nyi ember… egy nagy gépezetnek egy 
kis alkatrésze, amely mégis annyi 
mindent szeretne megváltoztatni, ki-
harcolni…

És lehet, úgy tűnik, hogy a 
Szövetség nem tesz eleget a minden-
napi magyar emberért, de ezért vannak 
az RMDSZ helyi és megyei szerve-
zetei.

Ha kicsit belegondolok, lehet 
Székelyföldön, vagy ott, ahol nagyobb 
számban él a magyarság, az ottani 
magyarok inkább egy politikai szerve-
zetnek fogják fel a helyi/megyei szer-
vezetét a Szövetségnek, mert nem 
annyira látványos az a segítség, amit a 
helyi civil szervezeteknek nyújt, de ne-
künk nehéz ezt nem észrevenni…

Lassan 10 év telt el, mióta 
átléptem a Millenium-Ház küszöbét és 
elkezdtem különböző ifjúsági és diák 
szervezetekben szerepet vállalni, aktí-
van szerepet vállalni a Szeben megyei 
magyar civil életben és megpróbálni 
hozzájárulni magyarságunk megőrzé-
séhez.            

Nagy-Küküllő

Fazekas Attila

A MADISZ-os lányok aerobik órákra várják az 

érdeklődőket minden pénteken 19 órától 

a Millennium Házba.

folytatás az 1. oldalrol



8.   Történelmünk Nagy-Küküllő

magyar színtársulat tagja, 1992-
2005 között pedig a Tamási Áron 
Színház igazgatója volt. Két alka-
lommal vette át a megyei Műve-
lődési Felügyelőség A Kultúra Sza-
badságáért díját, 1999-ben színház-
szervezői és színészi tevékenysé-
géért az EMKE Kádár Imre-díjjal 
tüntette ki, 2001-ben a Magyar 
Kulturális Örökség Minisztériuma 
életmű-díjjal jutalmazta 2009-ben 
Budapesten a Nemzeti Színházban 
Nemes Leventének átadták az 
500.000 forinttal járó Kaszás Attila-
díjat.

Sztojka Zsigmond Antal, 

1699. március 22-én szüle-
tett egy máramarosszigeti ortodox 
vallású román családban. Az 1717. 
évi tatár betörés után tért át a római 
katolikus hitre. Az egri egyház-
megye papnövendéke lett, majd a 
párizsi egyetemen kánonjogból 
doktorált. Hazatérte után pappá 
szentelték. Rövid idő után Kassa 
plébánosa és egri címzetes kanonok 
lett. 1733-ban kanonoki címet ka-
pott. 1841-ben országgyűlési követ-
té választották. Mária Terézia 1749. 
április 25-én erdélyi püspökké és 
főkormányszéki tanácsossá nevezte 
ki, 1749. május 29-én bárosította. 
1749-1759 között Erdély püspöke 
volt, püspöksége idején 1753-ban 
létrehozta a gyulafehérvári papne-
veldét, kijavítatta az alvinci püspöki 
kastélyt, a székesegyházban főoltárt 
építtetett. 1759. január 23-án lemon-
dott a kormányzásról, utolsó éveit a 
medgyesi piarista rendházban töl-
tötte, itt hunyt el 1770. április 21-én. 
A gyulafehérvári székesegyházban 
temették el.

Városunk hírességei

Lám Béla, 

1892. február 18-án született 
Medgyesen, 1973. augusztus 29-én 
hunyt el Kolozsváron. 1913-ban gé-
pészmérnöki oklevelet szerzett, 
Bp.-en és Kolozsvárott az állam-
vasutaknál kapott állást. Ebben az 
időben kötött barátságot Boncza 
Bertával, eljegyezte, de jegyességét 
Ady Endre közbelépése miatt 
felbontotta. Az I. világháború idején 
Galíciában megsebesült és orosz 
fogságba került. Hat évet töltött 
Szibériában. 1925-től 1929-ig 
Bukarestben gépészmérnök, majd 
Kolozsvárott dolgozott, 1942-től 
három évig Budapesten élt.1949-
1959 között a kolozsvári Mezőgaz-
dasági Akadémia előadótanára volt. 
Mezőgazdasági gépészeti kézi-
könyvek szerzője. Több novella 
írója, írásai közül kiemelkednek a 
„Körön kívül” (1967) és a „Körön 
belül” elbeszélés kötete (1974). A 
„Körön kívül” regényében életének 
1911-től 1922-ig terjedő időszakát 
örökítette meg, írásában kiemel-
kedő szerepet kapott Csinszka és 
Ady Endre.

Váczi György,   

Medgyesen született 1922. 
augusztus 4-én, ahol aztán 16 
évesen egyből a felnőtteknél, az 
akkor C-osztályú Vitrometan színe-
iben kezdte pályafutását (1938-
1940).  Húszévesen a másodosztá-
lyú Marosvásárhelyi Mureşulhoz 
szerződött, egy évvel később már az 
A-osztályban a Kolozsvári Kinizsi 
AC-ben játszott, ahol a világhírű 
Kovács István volt csapattársa. 
1943-ban megkapta behívóját, s 
mint katona a Wacker Wien csapa-

tában játszott, két évvel később a 
magyar másodosztályban, a Győri 
ETO-nál. 1946-ban ismét Kolozs-
váron, a Vasasban tűnik fel, majd 
'47-ben a Nagyváradi ICO-val meg-
nyeri pályafutása első bajnoki cí-
mét, '49-ben a bajnokság gólkirálya 
lett. 1952-ben szerződött az akkor 
Flamura Roşie néven szereplő UTA-
hoz, amelyikkel 1953-ban a CCA 
ellen a 111. percben szerzett góljával 
Román Kupát nyert és egy baj-
nokságot. '54-ben a másodosztályú 
Nagyváradi Progresul játékosa, 
majd 1956–58 között szülővárosá-
ban, a Flacăra-ban volt játékos edző. 
Aktív pályafutása végén utánpótlás-
nevelő edzőként dolgozott, ő fedezte 
fel Anton Dobos egykori válogatott- 
és Steaua-kiválóságot. A román vá-
logatottban 11-szer szerepelt, s 13-
szor volt eredményes. Az első osz-
tályban 194 meccsen 125 gólt 
szerzett. Aradon hunyt el 2006. ok-
tóber  15-én, sírja az aradi Felső-
temetőben van.

Nemes Levente, 

Medgyesen született 1939. 
szeptember 16-án. Marosvásár-
helyen, esti tagozaton érettségizik 
1958-ban. Sikeres felvételi után 
1962-ben szerez oklevelet a maros-
vásárhelyi Szentgyörgyi István 
Színművészeti Főiskolán, a helybéli 
színháznál kezdi művészi pályafu-
tását, 1973-tól a sepsiszentgyörgyi  

Szabo M. Attila

00Minden szerda este 20  órai kezdettel felnőtt néptánc okta-

tásra kerül sor a Millennium-Ház nagytermében. A táncokta-

tás felnött pároknak szól. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
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szintű elismerése után ez lett az új 
költészet mintadarabja.

Húszéves korában Bécsbe 
ment egyetemre, újságárulásból, 
takarításból élt, amíg Lábán Antal 
igazgató ezt megszűntette, ebédet 
adott a költőnek és tanítványokhoz 
juttatta. Így az egyik szörnyű bécsi 
nyomortanyából egyenesen a Hat-
vany-kastélyba került vendégnek, 
ahol ellátták útiköltséggel és a párizsi 
Sorbonne-egyetemre iratkozott. Itt 
tagja lett az anarchista-kommunista 
szövetségnek.

1927-ben hazatért Pestre, 
barátságba lépett Illyés Gyulával, 
majd Kosztolányi Dezsővel. Bár az 
1928-tól tartó jómódú családból való 
Vágó Mártát, első szerelmét soha 
sem tudta elfelejteni, 1930-ban 
Szántó Judit lett a felesége, akivel 
nagy szegénységben élt. Aztán több 
haladó jellegű írása után, 1935-ben 
pszichoanalitikus kezelésre kerül, 
Gyömrői Edit kezelőjébe szeret belé, 
ami aztán a válást okozta Szántó 
Judittól, és felújult a szerelme Vágó 
Márta iránt. Aztán a "Szép Szó" 
egyik szerkesztője lett, munkájáért 
segélyt majd jutalmat kapott. 
Szerelmes lett Kozmutza Flórába, de 
ekkor már lelke annyira összetört, 
hogy 1937 nyarán szanatóriumba 
került, majd nővérei vették maguk-
hoz a szárszói panziójukba, ahol 
aztán december 3-án szándékosan 
került egy tehervonat kerekei alá.

Már életében megjelent hét 
kötete, születésének napját, április 
11-ét a költészet napjának nevezték 
el. Az UNESCO a 2005-ös esztendőt 
hivatalosan József Attila évvé 
nyilvánította. Róla neveztek el 1998-
ban egy kisbolygót, a szegedi egye-
tem 1962-1999 között az ő nevét vi-
selte. Több iskola, művészeti intézet, 
könyvtár stb. viseli nevét határon 
innen és túl.

József Attila - a XX. század Petőfije

Későre, szinte túlkésőre 
fedezték fel József Attilát, pedig ő és 
Ady Endre befolyásolta és határozta 
meg az irodalmi köztudatot. De nem 
tudták ki ő, szint hagyták, hogy éhen 
haljon.1933 januárjában, egyik leve-
lében - többek közt ezt írja: ".Nem 
fűtünk. Nincs cipőm. Azaz egy 43-as, 
gombos, betétes lakkcipőben járok. 
39-es lábam van. Szobánk ajtajának 
kilincse féléve le van törve. Felesé-
gemmel együtt hosszabb idő óta a szó 
szoros értelmében éhezünk.”

József Attila a görög-kato-
likus vallású József Áron szappan-
főző munkás és Pöcze Borbála mosó-
nő hetedik gyermekeként született 
Budapesten, 1905. április 11-én. Ek-
kor azonban már csak két nővére, 
Jolán (a későbbi írónő) és Eta élt. 
Alig volt hároméves, amikor apja 
elhagyta a családot és kivándorolt, 
így az Országos Gyermekvédő Liga 
Öcsödre adta nevelőszülőkhöz, ahol 
hétéves koráig volt. Ekkor már dol-
gozott, mint falun minden szegény-
gyerek. Hétesztendős korában anyja 
visszahozta Budapestre és beíratta az 
elemi iskola II. osztályába. Anyja 
mosással és takarítással tartotta a 
családot, reggeltől estig járta a 
házakat. József Attila tehát szülői 
felügyelet nélkül volt, kerülte az is-
kolát, csibészkedett. Aztán harma-
dikos olvasókönyvében érdekes 
történeteket talált Attila királyról és 
rávette magát az olvasásra. Talán 
azért is, mert önmagát is Attilának 
hívták - bár az öcsödi nevelőszülei 
azt mondták, hogy olyan név nincs is, 
és azért mindig Pistának hívták.

Aztán kitört az első világhá-
ború, ha el lehet képzelni, sorsuk még 
rosszabb lett. Attila órák hosszát állt 
sort az üzletek előtt, sokszor ered-
mény nélkül, máskor vizet árult a 
moziban, néha fát és szenet lopott a 
Ferenc-városi pályaudvarról, kosa-
rat, csomagokat cipelt a vásárcsar-

nokokban stb. Úgy segített, ahogy 
kicsi erejéből kitelt. De anyját akkor 
már méhdaganata kínozta, így Attila 
önként jelentkezett a Gyermekvédő 
Ligánál, ahol rövid ideig tartózko-
dott, Monoron. Visszatérve Buda-
pestre, újságot árult, bélyegekkel, kék 
és fehér postapénzzel kereskedett, 
kenyeres fiú volt az EMKE kávéház-
ban. Így nagy nehezen elvégezte az öt 
elemit és polgári iskolába iratkozott.

1919. karácsonyán anyja is 
kiszenvedett, így gyámságba került 
Makai Ödön doktorhoz. Egy tava-
szon és egy nyáron át egy tenger-
hajózási társaság vontatógőzösén 
szolgált. Ekkor vizsgázott magán-
úton a polgári negyedik osztályából. 
Aztán más gyámhoz került, aki 
kispapnak küldte, de kiderült, hogy 
görög katolikus és a nevelde csak 
római-katolikusokat tanít. Aztán Ma-
kóra került, ingyenes internátusba, 
nyáron lakásért és ellátásért tanított 
Mezőhegyesen. A gimnázium VI. 
osztályát színjelesen végezte, de lelki 
zavarai voltak és már ekkor öngyil-
kosságot kísérelt meg.

Első verseit 16 éves korában 
írta és rá egy évre jelentek meg, cso-
dagyereknek tartották már ekkor, 
pedig csak egy szegény árva volt.Az 
iskolát abba akarta hagyni, de két 
tanára rábeszélésére összevont vizs-
gát tett le a VII. és VIII. osztályból, 
majd leérettségizett. Verseiért isten-
káromlás vádjával pörbe fogták, de a 
Kúria fölmentette. Rövid ideig 
könyvügynök volt, aztán hivatalnok, 
míg végre elhatározta, hogy író lesz, 
de olyan polgári foglalkozást is keres, 
ami szoros kapcsolatban legyen az 
irodalommal.

Magyar-francia filozófiai 
szakra megy a szegedi egyetemre. 
Aztán - különben egyik legsikeresebb 
verséért (Tiszta szívvel) újabb kelle-
lmetlenségei voltak, de a vers üzenete 
és több híres kritikus magas Szatmári Ferenc

Minden kedd délután 17³º órai kezdettel néptáncoktatás zajlik 

a Millennium-Ház nagytermében, óvodásoknak vala-mint I-IV 

osztályosok számára. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
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1779-ben a román templom.
 Legnevezetesebb nap Vízakna 
történetében: az 1849. február 4-én 
lezajlott Vízaknai csata, amelyet Petőfi 
Sándor a „Négy nap dörgött az ágyú” 
kezdetű versében ír le. A csatát Bem 
tábornok, Puchner tábornok ellenében 
elvesztette. 450 honvéd vesztette éle-
tét, s a velőtrázó embertelenség, hogy a 
román hatóságok a holttesteket bedob-
ták a lezárt nagyaknába.1890-ben fel-
hőszakadás következetében az akna 
megtelt vízzel, és 5 honvéd holtestét 
feldobta. Ebben az időben a magyarok 
már kisebbségben éltek. Ennek ma-
gyarázata Vízakna „kiváltsági” ked-
vezménye a „prerugati voja”. Ennek 
értelmében minden megszökött job-
bágy, vagy zsellér letelepedhetett a 
városban, ha beiratkozott a polgárok 
névkönyvébe. 1947-ben sajnos álla-
mosították a megüresedett nagy papi-
lakot, a kántori lakást és a várfalhoz 
ragasztott felekezeti iskolát. A megma-
radt ősi templom, Dél-Erdély műem-
lék templomainak egyik legszebbike, 
gótikus stílusban. 1506-ban ki volt 
javítva, mert a Nagyszebeni os-tromló 
csapatok Mezid Bég vezeté-sével a 
templomot felégették. A mai formáját 
az 1900-es évek közepén  nyerte. A 
templom művészettörténetileg felbe-
csülhetetlen értékeket őriz. 

Vízakna történelme 

Nagyszebentől mintegy 18 
km-re észak-nyugat irányba fekszik a 
tavairól híressé vált fürdőhely. Neve a 
Viza nevű patak melletti sóbányára 
utal. A patak neve vagy a nyelvjárási 
német wiß ('fehér') szóból való, vagy 
esetleg besenyő eredetű. Először 1263-
ban Vyz, majd 1291-ben Vyzacna, 
1309-ben és később de Salisfodio vagy 
Salisforio alakban írták.

A vízaknai só tömzs egy 1300 
méteres nagy- és 600 méteres kistenge-
lyű ellipszist alkot, mélységét 1000– 
1200 méteresre becsülik. A sót a római 
időktől 1932-ig szinte folyamatosan 
kitermelték.

Nemcsak egészségünk, hanem 
magyarságtudatunk megőrzése szem-
pontjából  is jót tesz egy körséta Vízak-
nán. A helyi néptanács meg a magán 
befektetők által a mai város képe je-
lentősen megváltozott. A fürdőhelyi-
ség épületei, magába foglalva a nagy 
paviliont is, különböző felújitásokon 
mentek keresztül, megőrizvén a művé-
szi jeleket is, és ezáltal emlékeztet a ré-
gi vízaknai fürdőhelyiség szépségeire. 

Vízakna, mint „Salinea In-
ferior” sóakna, már Claudius Pto-
lemaios Kr.u.125-ben írt „ GEOG-
RAPHIA” című könyvében megemlí-
tették a sóbányászatot amely  a XIII. 
Gemina Római légió kötelékében levő 
galiciai, dalmaciai és illír eredetű 
zsoldosok által indult meg. A termelt 
sót Nagyszebenen keresztül Vörösto-
ronyra, majd az Olton keresztül 
szállították a Dunára. 

A település egyidejű Nagysze-
bennel. Az első hivatalos okmány kelte 
1165, miszerint türingiai bányászok itt 
telepedtek le. 1217-ben András király 
városnak nyilvánította Vízaknát, a só 
jövedelme pedig átment a király 
tulajdonába. Tehát a hatóságok és bá-
nyaügyek vezetését a magyarok vették 

00Minden pénteken 19  órai kezdettel ifjúsági órát tart a 

Medgyesi Római Katolikus Plébánia a templom hittan-

termében.  Szeretettel várnak minden fiatal érdeklődőt.

át. 1220-ban a bencés szerzetesek 
nekifognak építeni a mai református 
templom elődjét. A városka melletti 
dombon római castrum és település 
maradványait tárták fel. Az Andrea-
numban II. András megengedte az 
Erdélyben megtelepedő hospeseknek, 
hogy Szent György, Szent István és 
Szent Márton ünnepei táján nyolc 
napig szabadon hordják a sót Vízak-
náról. Gerébjei a középkorban, a sónak 
köszönhetően a Királyföld leggazda-
gabb uraivá váltak. Az erdélyi püspök 
kivégeztette Alardus nevű gerébjét, aki 
a tizedfizetés megtagadására buzdított. 
Bosszúból a szászok 1277. február 21-
én, Alardus fia, Gaan vezetésével 
kirabolták és felgyújtották a gyula-
fehérvári székesegyházat. A gerébek 
diplomáciájának köszönhetően 1350 
után elszakadt a Királyföldtől és Fehér 

vármegye részévé vált, de 1853-ig 
királybírót választott és életben maradt 
benne a speciális szász törvénykezés. 

A Szelistye vidéki románok-
nak valószínűleg joguk és kötelessé-
gük volt, hogy a kitermelt sóért, ennek 
egy részéért cserébe sóbányáit művel-
jék. 1330-ban Robert Károly a város 
határában engedélyezi a román család 
letelepedését a szőlőtermesztés meg-
honosítása érdekében. Nagy Lajos 
pedig 1375-ben engedélyezte a job-
bágyok letelepedését, amit 1615-ben 
Bethlen Gábor is megerősített. 

A reformáció után 1771-ben 
épült a római katolikus templom és

Elekes Szidónia
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lés, egyensúlyozás, 

vulkanizálás.
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A Medgyesi MADISZ, az EMKE Szeben megyei szervezete és a 
Medgyesi Diáktanács kulturális vetélkedőt indít 

a VII-XII. osztályos diákok részére.
Az első vetélkedő december 3-án lesz, majd kétheti 

rendszerességgel fog  ismétlődni. 
A diákok sorshúzás alapján kor szerint, egyforma csapatokra 

osztva mérik majd össze tudásukat. 
A nyertes csapat minden alkalommal díjazásban részesül.

A verseny lényege, hogy mozdítsuk ki a fiatalokat a hétköznapi 
rutinból egy olyan tevékenyégre, amely fejleszti az általános 

kultúrájukat, és ugyanakkor 
együtt szórakozhatnak/kikapcsolódhatnak.

00A rendezvénysorozat helyszíne a Millennium-Ház lesz, időpont: 17  óra.

Ki mit tud?!
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