
Nagy-Küküllő
„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István

XIII. ÉVFOLYAM
9. SZÁM
2019. SZEPTEMBER
MEGJELENIK
HAVONTA

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

A lap megjelenését 
támogatja:

C.I.Bratianu út 32 szám
Millennium-Ház

551003 Medgyes
Szeben megye

Tel/fax:0269 832 657
www.medgyes.ro

2. oldal

RMDSZ hírek

3. oldal
Interjú

Szederjesi Györggyel

4. oldal 
Felújították a
somogyomi
templomot

5. oldal 
Magyarország

történelme:
I. Szent László

6. oldal 
Beszélgetés

Bodor Emese
lelkésszel

7. oldal 

Hirdetések

8. oldal  

XXI. Szeben Megyei
Magyar Napok

plakát

#Restart MIÉRT!

Gyöngyvirágok Szlovákiában
Csoportunk egy újabb külföldi meghívásnak tett eleget. 
Ezúttal Szlovákiába, a Lehnice-i nemzetközi gulyásfeszti-
válra voltunk hivatalosak, amelyre 2019. augusztus 30-31 
és szeptember 1-én került sor. A meghívásnak  Gyöngy-
virág néptánccsoportunk pici, alig nyolc tagú csapata 
tett eleget. 
Bihácsy László mesterszakács által jutott el hozzánk 
a meghívás, aki több alkalommal is zsüriként volt jelen 
Medgyesen a Vándorcsizmán. Ő volt az, aki beaján-
lotta csoportunkat a szlovákiai szervezőknek és aki 
jelezte nekik, egy olyan szórványban élő néptáccso-
portot alakítunk, akik minden korosztályt képviselünk és 
nemcsak tánccal, de hagyományőrzéssel is foglalkozunk.
 Nagy volt a meglepetésünk, amikor megjött Szlovákiából a meghívó. Középiskolás korú ifjak 
képviseletét kérték és pár felnőttet, akik  gulyást főzzenek a versenyen. A kis csapat két gyors próba, 
szervezkedés és csomagolás után indult is Szlovákiába.

folytatás a 4. oldalon...

#Restart MIÉRT volt a jelszava a Magyar Ifjúsági 
Értekezlet tisztújító küldöttgyűlésnek, ahol 
újabb elnöki mandátumot szavaztak Oltean Cson-
gornak , aki további két éven át vezeti majd a szer-
vezetet. Az elnökhelyettes Tőtős Áron lett, aki a 
MIÉRT oktatásért és kutatásért felelős kabinetet 
is vezeti. A tisztújító küldöttgyűlésen első alka-
lommal két határozatot is elfogadtak. Az elsőben 
a MIÉRT felkéri az RMDSZ minden területi szer-
vezetét, hogy a helyi választmányokban, ahol 
ifjúsági szervezet és tenni akaró fiatal van, legyen 
lehetőségük, hogy ők maguk döntsék el saját 
delegáltjaik mivoltát. Továbbá minden területi 
RMDSZ elnök az önkormányzati listák összeállítása előtt konzultáljon az ifjúsági szervezet elnökével 
is. Minden olyan önkormányzatban, ahol RMDSZ-es többség van és ahol a MIÉRT és annak tagszer-
vezete tenni akaró fiatalokért felelősséget vállalnak, ezen fiatalok kapjanak bejutó helyeket. Ugyan-
akkor arra kérik a Szövetséget, hogy biztosítson 3 parlamenti mandátumot a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet számára a 2020 parlamenti választások alkalmával.
A második határozattal egy állásfoglalást fogadtak el, amelyet a MAKOSZ (Romániai Magyar Közép-
iskolások Szövetsége) indítványozott. Ennek értelmében amíg a kormány nem iktat be megfelelő 
reformokat az állampolgári nevelés-, illetve a fiatalok közéleti oktatását illetően, a MIÉRT és az 
ernyőszervezetei nem támogatják, a szavazási korhatár lecsökkentését.
“Büszke vagyok arra vagyok, hogy sikerült megteremteni a közös hangot a szervezetben: megta-
nultunk csapatként gondolkodni, csapatként dolgozni. #Restart MIÉRT, hiszen úgy gondolom, egy 
ifjúsági szervezetben mindig jól jön egy kis frissítés, újraindítás. A következő évek prioritásai közé 
tartoznak a közelgő választások mellett a területi szervezetek és a MIÉRT kapcsolatának megerő-
sítése és, ahol igény van rá, átszervezése. Azt szeretném, hogy olyan fiatalok dolgozzanak itt, akik 
hozzáadott értéket tudnak hozni és akik véleménye eljut olyan emberekhez is, akiket nem érdekel a 
politika.
Dolgoztunk az EP kampányban, dolgozunk az államelnöki kampányban és dolgozni fogunk a jövő évi 
önkormányzati és parlamenti választási kampányban is, viszont úgy gondoljuk, ha 2016-ban a Magyar 
Polgári Párt. a Magyar Összefogás jegyében két parlamenti képviselőt küldhetett a román parla-
mentben, nekünk is ott a helyünk. Bebizonyítottuk sokszor, hogy nem csak terepen, “fizikai” munkát 
végezve álljuk meg a helyünket, hanem a döntéshozatalban is. Fiatal, lendületes és felkészült fiatal 
jelöltekkel vágunk neki a jövő évi önkormányzati választásoknak is” - fogalmazott Olteán Csongor.
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RMDSZ hírek
Módosító javaslat az életszerűbb közúti szabályozásért

A napokban adtam le egy törvény tervezetet a 43/1997-es 
közutakra vonatkozó jogszabály módosításával kapcsolatban. 
A továbbiak engedjék meg, hogy 
erről részletesen is beszámoljak.
A javaslatom leadásának oka, hogy 
mind a mai napig sok nehézséget 
jelent a jogszabály gyakorlati megva-
lósítása. Nincsenek tisztán megfo-
galmazva benne olyan szempontok, 
mint például a hatóságok felelősségi 
köre, a közlekedés biztonságának 
biztosítása, a jelenleg is folyó javítási 
munkák finanszírozásának kérdése, 
vagy a helyi események szervezé-
sével kapcsolatos rendelkezések. 
Ezek megoldására a következő 
módosításokat javasoltam.
A 38. cikk első bekezdéseelőírja vidéken a helyi hatóságoknak 
az árok, ereszcsatorna, hidak, ültetvények, járdák és gyalogos 
utak karbantartását; ez a kötelezettség sok problémát okoz az 
önkormányzatok számára mind a források, mind a felszerelés 
biztosítása, mind pedig az ilyen munkák elvégzéséhez képzett 
személyzet hiánya miatt. 

A nemzeti útak alatti hidakon végzett munkák bonyolult eljá-
rásokat tartalmaznak. A forgalomnak egy forgalmi sávra való 
korlátozása azt jelenti, hogy engedélyt kell kérni az útigazga-
tótól és a rendőrségtől, máskülönben a forgalom blokkolása 
illegális.A helyi hatóságoknak emellett nincs felszerelésük, 
vagy megfelelően képzett munkaerejük a hidak szerkezetének 
leromlása vagy akár pusztulása esetére. Ez nagyon veszé-
lyessé teszi az ilyen eseteket és súlyos hatással van a forgalom 
biztonságára.

Ezzel ellentétben az utászok kötelessége az út elemeinek a 
vidéki településeken kívüli fenntartása, így rendelkezésére 
állnak az eszközök és a személyzet, aki képes erre a munkára. 
Ezen túlmenően az utász törvényi felelősséggel tartozik a 
közlekedésbiztonság területén, és rendelkezik forrásokkal a 
karbantartáshoz és javításokhoz. 
A javasolt módosítás egyértelművé tenné, hogy a vidéki telepü-
léseken belüli hidak karbantartásának felelőssége az útkezelő 
feladata lenne.

A hatályos rendelkezések lehetővé teszik olyan sport- vagy 
kulturális események szervezését a közutakon, amelyek 
felelőse nem tagja az adott esemény helyi szervezői körének.Ez 
azonban kizárólag az út ideiglenes használatáért fizetett ellen-
érték esetében valósulhat meg, még akkor is, ha a település 
forgalma az adott településen biztosítható lenne egy alternatív 
útvonal, például kerülőút segítségével. A javasolt módosítás 
célja az ideiglenesen elfoglalt út menedzserének mentesí-
tése az illeték fizetése alól abban az esetben, ha a szervező 

terelőutat tud biztosítani, 
ha vállalják az út használa-
tából eredő kockázatokat 
és az események után hely-
reállítják a közutak eredeti 
állapotát. 
Ezenkívül, ha a helyi 
tanácsok által szerve-
zett sport- vagy kulturális 

események közérdekének természetére tekintettel nem lehet 
megkerülni az útvonalat. A javaslat, hogy az út ideiglenes hasz-
nálatának díja a jelenlegihez képest 50%-kal csökkenjen.

A 45. cikk továbbá előírja, hogy 
a közúti baleset esetén a sérült 
út szerves részét képező bizton-
sági elemek javításának értékét 
meg kell fizetni, ám a közúti 
utászoknak nincsenek javítási 
kötelezettségei ezek kicseré-
lésére vagy helyreállítására. 
A javasolt módosítás kitér az 
útkezelő azon kötelezettsé-
gére, hogy ezeket az elemeket 
kijavítsa a biztosítótársaságok 
vagy a jogsértő károkat tükröző 
számlájának a kiegyenlítésétől 

számított 15 napon belül.
A legfontosabb módositási javaslat kötelezi a nemzeti közúti 
infrastruktúrát kezelő társaságot arra, hogy 2027-ig minden 
municipiúmnak körgyűrűt építsen. Már tarthatatlan az a 
helyzet ami ma van, környezetszennyezés, zajszint, közleke-
dési dugók és még sorolhatnám. Ezek mind jellemzői a mostani 
városokon belüli forgalomnak.

Bízom benne, hogy törvényjavaslatom végül elfogadásra kerül 
és ezzel az eddiginél egy jóval pontosabb, átláthatóbb, rész-
letekre is kiterjedő jogszabályt sikerül alkotnunk. Meggyőző-
désem, hogy az általam javasolt módosítások mindenekfe-
lett igazságosabb, biztonságosabb és életszerűbb helyzetet 
képesek teremteni.

Benedek Zakariás, paralamenti képviselő

Kelemen Hunor hivatalosan is államelnök jelölt!
265.849 aláírást iktatott szeptember 21-én, szombaton az 
RMDSZ a Központi Választási Irodában. Ezúton is köszönjük 
a támogatóknak – magyaroknak, románoknak egyaránt - akik 
segítettek minket abban, hogy legyen magyar államelnökje-
lölt a novemberi választáson. 

Külön szeretné ezúton is megköszönni az RMDSZ  Szeben 
megyei szervezete annak a 2.487 aláírónak a támogatást, akik 
megyénkben döntöttek úgy, hogy támogatják a magyarságot 
képviselő Kelemen Hunort, valamint az RMDSZ által megfo-
galmazott jövőképet!

Az RMDSZ célja egy innovatív és zöld Románia! Ma már nem elég 
egy boldogabb országot akarni. Nagyot szeretnénk álmodni, 
hogy ne legyünk kicsik, vagy középszerűek. Hisszük, hogy a 
tudás és az oktatás fellegvára lehetünk, de ehhez radikálisan 
át kell alakítani az államot és az oktatási-kutatási rendszert. 
Ez a feladata minden felelős, jövőt tervező vezetőnek, így az 
RMDSZ politikusainak is.
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Mint azt az előző számban közöltük a kedves olvasókkal, a 
Báthory István Általános Iskola „lelke”, Szederjesi György 
igazgató úr hosszú idő után úgy döntött, hogy kizárólag 
a tanári pályájára kíván koncentrálni a továbbiakban és 
hátrébb lépve egyet átadja az irányítást munkatársnőjének, 
Pocan Ildikónak. Ennek apropóján mesélt nekem arról, 
hogyan tekint vissza erre a hosszú és élményekben gazdag 
útra, melyen végigvezette az iskolát.
Pontosan mióta töltötte be az igazgatói posztot a Bátho-
ryban?
1990-ben neveztek ki első alka-
lommal, bár akkor még nem így 
hívták az iskolát. Ekkor 1993-ig 
voltam igazgató. Tíz évre rá, 
2003-ban kerültem ismét ebbe a 
pozícióba és maradtam is egészen 
mostanáig.
Ha lehetek őszinte, kicsit rossz 
szájízzel vállaltam el másodszor 
ezt a megbízatást. Túlságosan is 
szeretem a munkám és szeretek 
tanítani. Tudtam, hogy erre jóval 
kevesebb lehetőségem lesz. Az 
elmúlt 16 évben ezért amikor 
órám volt a gyerekekkel, kikapcsolódásként éltem meg.
Emellett azonban nagyon sokat kaptam az igazgatói szereptől 
is. Minden tanító és tanár kollégámnak őszintén kívánom, 
hogy néhány évig próbálja ki, milyen is az iskolát igazgatni. Azt 
követően biztosíthatom, hogy teljesen más szemszögből fogják 
látni mind a tanítást, mind az itt tanuló gyerekeket.

Milyen érzéssel gondol vissza ezekre az évekre?
Ez nagyon nehéz kérdés. Rengeteg minden történt, jó és 
rossz emlékek egyaránt az eszembe jutnak. Mindenképpen 
eseménydús időszak volt, főképp, hogy az iskola mindkét 
költözése ezalatt ment végbe. Egyik sem volt egyszerű. Meg 
kellett harcolnunk azért, hogy ne legyenek ideiglenesen szét-
darabolva az osztályok három különböző részére a városnak. 
Ez gyakorlatilag egyet jelentett volna a megszűnésével. Aztán 
ugyanígy kellett küzdenünk azért, hogy végül ide, a plébánia 
mellé költözhessünk. A medgyesi tanácsosok közbenjárására 
is szükség volt és összességében a legnagyobb sikerünknek 
érzem azt, hogy ez sikerült. Meggyőződésem, hogy az iskolának 
itt, az egyik történelmi egyház szomszédságában van a helye.
Szintén örömmel tölt el az új tornaterem, és a folyamatos 
fejlesztések. Nagyon hosszú utat jártunk be mostanra, de végre 
egy modern és jól felszerelt iskolában taníthatunk, mely bátran 
veszi fel a versenyt más intézményekkel mind a körülményeket, 
mind az oktatási színvonalat tekintve.
Hogy ne csak a szépről beszéljek, kudarcként kell sajnos megem-
lékeznem a csökkenő gyereklétszámról. Amikor elkezdtünk 
oktatni 350 gyereket tanítottunk két műszakban. Ez mostanra, 
amikor a körülmények összehasonlíthatatlan mértékben felja-
vultak, lecsökkent száz főre. Elsődleges okaként Medgyes lélek-
számának csökkenését tartom. Sokan költöznek el a jobb lehe-
tőségek reményében, így közösségünk is egyre csökken. Folya-
matosan kell küzdenünk azért, hogy minél több gyereket tanít-
hassunk. Ennek egyik példája, hogy kiterjesztettük az iskola 
vonzáskörzetét és ingyenesen ingáztatva a vidéki magyarok 
lakta falvakból hozzuk be a gyerekeket.
Emellett még fájdalommal tölt el az összefogás gyakori hiánya. 
Úgy gondolom, hogy sokszor elfeledkeztünk róla, hogy mind 
ugyanazt akarjuk. Mindenki, legyen az tanár, szülő, vagy más 
az iskolához kötődő személy, mindannyian azt szeretnénk, 

ha létezne magyar nyelvű oktatás Medgyesen és az a lehető 
legszínvonalasabb lenne. Mindannyiunk érdeke, hogy a hozzánk 
járó gyerekek szívesen lépjék át nap nap után az iskola kapuit 
és hogy versenyképes tudással gazdagodjanak és folytassák 
később tanulmányaikat. Más a mi helyzetünk, mint például a 
román iskoláké. Ott elegendő, ha az összefogás az anyagiak 
biztosításáig terjed ki, nekünk azonban ezen felül más ténye-
zőket is figyelembe kell vennünk. A Báthory nem csak egy 
oktatási intézmény, kicsiny közösségünk fő bástyája is Szeben 
megyében.

Évről évre új gyerekek 
kerülnek az iskolába és évről 
évre elhagyja egy-egy osztály 
a Báthoryt. 30 évnyi tanítás 
alatt, hogyan lehet továbbra 
is motiváltnak maradni és nem 
belefáradni ebbe a folyamatos 
körforgásba?
Úgy, hogy az ember is folya-
matosan változik és változtat. 
Mindig igyekszem másként 
hozzáállni az új osztályokhoz 
és új módszereket alkalmazni. 
Ez engem is hozzásegít ahhoz, 

hogy ne fásuljak bele a munkába és ne érezzem monotonnak a 
tanítást.
Emellett olyan tárgyak tanítása, mint az informatika például, 
meg is követeli tőlem, hogy folyamatosan nyitott legyek és fris-
sítsem a tudásom. Tanítok továbbá például angol nyelvet, vagy 
földrajzot is és ezek mind más és más tanítási módszert köve-
telnek meg tőlem, így változatossá téve a munkámat.
Az igazgatói feladat 
azonban sokat 
változott az idők 
során és nem feltét-
lenül az előnyére. 
Úgy gondolom, hogy 
jelenleg túlságosan 
sok adminisztratív 
munkával jár, túlsá-
gosan sok formai 
követelménynek kell 
megfelelni és ez fontos időt vesz el tőlünk. Egy iskola mene-
dzselése számomra nem ezt jelenti, sokkal inkább a tanári kar 
munkájának és az iskola életének megszervezését. Erre sajnos 
egy igazgatónak egyre kevesebb ideje és energiája marad.

Önt egy ismerős arc, az iskola egyik tanárnője, Pocan Ildikó 
követi az igazgatói székben. Milyen tanácsot adna neki az új 
szerepében?
Semmilyen tanácsot nem szeretnék adni. Ennek oka, hogy 
egészen biztos vagyok abban, ő a tökéletes személy erre a 
posztra. A legkisebb mértékben sem bánom, sőt, megnyug-
vással tölt el, hogy átadtam neki a stafétabotot, mert tudom, 
hogy méltó kezekbe került.

A Nagy-Küküllő szerkesztősége nevében ezúton is szeret-
nénk megköszönni Szederjesi Györgynek odaadó munkáját 
és mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartó hozzáál-
lását! Az elmúlt 16 évben felbecsülhetetlen szerepet töltött 
be azért, hogy fennmaradjon a magyar nyelvű oktatás és ne 
csak túléljen, de bármely más iskolával szemben verseny-
képes tudjon maradni a Báthory. Kívánunk a továbbiakban 
tanári pályájában sok örömteli pillanatot és pozitív élményt!

Töttösi Gergő

Interjú Szederjesi Györggyel
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...folytatás az 1. oldalról
Lukács Levente vállalta, hogy vezeti a mikróbuszt, amelyel 
elviszi a kis csoportot. Hosszú és fárasztó út után,  péntek 
délutánra megérkeztek  Lehnicére,  ahol nagyon jó fogadta-
tásba részesültek. Szitási Ferenc polgármester úr személyesen 
fogadta a csoportot, ő vezette a szálláshelyükre és gondosko-
dott, hogy semmibe ne szenvedjenek hiányt. Kis pihenés, felfris-
sülés és irány a fesztivál színhelye, ahol fel is kérték őket, hogy 
egy táncot már aznap járjanak el. A Gyöngyvirágok eljárták azt 
a táncot amely a szívükhöz és avárosukhoz is közel áll, vagyis a 
balázstelki táncokat. 
Másnap volt a „gulyás-nap”. Mégis a csoport nem a fesztivál 
színhelyére igyekezett, hanem a polgármester meghívására 
bejárták és meglátogatták a környéket. Ami látogatni való volt, 
azt mind megtekintették, így csak délre érkeztek meg a gulyás-
főzés színhelyére. Mikorra másoknak már majdnem készen 
volt az ételük, Fodor Tibor, a medgyesi csoport szakácsa maga 
is nekifogott a főzésnek. A Lukács házaspár és az ügyes kezű 
táncos ífjaink besegítettek, fát vágtak, zöldséget pucoltak, vizet 
hoztak. A téren a hangulat is nagyon jó volt. A csoportok barát-
ságokat kötöttek, egymás ételeit kóstolgatták, „főző titkokat” 
osztottak meg egymással. A zene, ének, tánc, amely folyama-
tosan szólt a színpadon méginkább emelte a hangulatot.
Tibor mindenki meglepeté-
sére „behozta a lemaradást” 
és „titkos fűszerezéssel” 
olyan gulyást főzött, hogy 
lenyűgözte a zsürit. A zsüri 
négy híres mesterszakácsból 
állt: Bihácsy László, Bódis 
Robi, Nagy Richard és Tatai 
Robi mesterszakácsokból. Az 
utobbi saját kiadású könyvvel is megajándékozta a csoportot. 
A gulyás annyira jól sikerült, hogy utolsó falásig elkelt. Estére 
a kiértékelés után kijelentették a díjazottakat, akik között ott 
volt a mi Tiborunk is, aki megnyerte a „Nagytég község gulyás-
királya” címet és a vele járó trófeát és emléklapot. 
Este, már sötétbe került sor a Gyöngyvirág néptáccsoport 
két táncára,  megörvendeztetve a jelenlevőket balázstelki és  
vajdaszentiványi táncokkal. Olyannyira ügyesek voltak, hogy 
más helyeke is kaptak meghívást, amelyeket sajnos vissza kellet 
utasítsanak.  Ami szép hamar eltelik. Vasárnap reggel korán 
indulni kellett hazafelé. Élményekkel gazdagodva, boldogan, 
és a rájuk jellemző jókedvvel jöttek haza. 

Köszönjük a kis csoportnak, hogy még egyszer szépen képvi-
selték tánccsoportunkat, városunkat és országunkat. Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk. A szülők nevében köszönjük  Lukács 
Leventének és Gyöngyinek, hogy szabad idejüket feláldozva 
gyermekeinket tanítják, vigyázzák, táborokba és minden egyes 
fellépésükre elkísérik. De köszönjük a szülőknek is, akik minden 
alkalommal szivesen engedik el a gyermekeiket a csoport által 
szervezett rendezvényekre, vagy fellépésekre. Köszönjük Fodor 
Tibornak, hogy képviselte csoportunkat és beleadott apait-
anyait, hogy a gulyása olyan finomra sikerüljön mind az általa 
eddig főzött gulyás minden alkalommal. Ezzel tetézte azt, hogy 
külföldön is elismerve legyenek az erdélyi ízek. Köszönjük a 
Pro  Schola  Mediensis  Alapítványnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta a mikrobuszt, amelyel a csoport eljuthatott a fesz-
tiválra. És végül, de nem utolsó sorba, köszönjük a Lehnice-i 
polgármester úrnak és a szervezőknek a meghívást  és az anyagi 
támogatást, amely lehetővé tette, hogy a csoport kijusson  és 
nagyon jól érezze magát a szlovákiai gulyásfesztiválon. 
                                                                    Gyöngyvirág néptánccsoport

“Az imádkozásban legyetek 
kitartóak, és legyetek 
éberek: ne szűnjetek meg 

hálát adni.”           
Kolossébeliekhez írt levél 

4:2

A Somogyomi Református Leány-egyházközség 86 lelkes 
gyülekezet életében hatalmas nagy nap volt a szeptember 
14-e. Isten kegyelméből hálát adhattunk, hogy templomunk, 
melyet a Horváth család 153 évvel ezelőtt a magyar refor-
mátusok számára épített, kívül és belül megújult. Abban az 
időben képes volt egy család ekkorát cselekedni, hogy az imád-
ságnak hajlékát felépítsék.  Mi pedig megtapasztalhattuk, hogy 
erőnk feletti terveinkben miképpen mutatta meg Isten az ő 
kegyelmét, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület segít-
ségével és anyaországi támogatással felújítsuk templomunkat 
nekünk, és az eljövendő nemzedékeknek, hogy az imádságban 
legyünk kitartóak és ne szűnjünk meg hálát adni. Nagy dolog 
ez itt Dél-Erdélyben, hiszen magyar népünk számára ez az 
egyetlen hely, ahol édes drága anyanyelvünket tanulhatjuk, 
gyakorolhatjuk. 
Az 1866-ban épült somogyomi Református Templom munkála-
tait 2018. novemberében kezdtük el. Első szakaszban a tetőszer-
kezet teljes kicserélésére és a kis torony megerősítésére került 
sor. Ezt követően ugyanabban az esztendőben sikerült a külső 
falakat is felújítani. 2019-es esztendő tavaszán sor került a 
teljes villanyhálózat korszerűsítésére. A belső falakat is felújí-
tottuk. Végül ezen a nyáron sikerült a templom körüli teret is 
felújítani. Új varrottasokkal és Úr asztalával gazdagodott temp-
lomunk, ez utóbbit Gertner Tibor és családja adományozta. A 
szószék koronát is sikerült felújíttatni.  
Egyedül az Istené a dicsőség, a hála és a köszönet, hogy kegyel-
méből megvalósulhatott az, amit kis gyülekezetünkben talán 
sokan nem gondoltak és még ma sem hisznek el. Köszönettel 
tartozunk Magyarország Kormányának a felújítási munkálatok 
finanszírozásában nyújtott segítségért, valamint az Erdélyi 
Református Egyházkerület vezetőségének, különösen Ft. Kató 
Béla püspök úrnak, hogy a templomfelújítások ügyét Erdély-
szerte felkarolta.
Köszönettel tartozunk még Gertner Tibi kisvállalkozónak és 
családjának, hogy ezt a nagy munkát elvállalta. Szintén köszönet 
illeti Küküllőalmás Polgármesteri Hivatalát, a presbitériumot, 
valamint a gyülekezet összes tagját a segítségért és amiért 
adományaikkal támogatták a hálaadó ünnepség megszerve-
zését.
A magam nevében szeretném megköszönni családtagjaimnak, 
barátaimnak a segítséget, feleségemnek és két kislányomnak, 
hogy mellettem voltak és vannak. 

A munkálatok a somogyomi templomban befejeződtek, de nem 
elég csak örvendeni és hálát adni. Azon kell igyekezzünk, hogy 
folyamatosan, vasárnapról-vasárnapra minél többen jöjjünk el. 
A munkálatok folytatódnak a küküllőalmási templom és parókia 
körül, ahol szeretnénk a két gyülekezet számára gyülekezeti 
termet is kialakítani, hogy az istentiszteleti alkalmak mellett 
legyen, ahol a két falunk magyarsága összegyűlhet.  
Bízunk abban, hogy Isten gazdag áldása kísérni fogja lépteinket 
a jövendőben is, hogy szolgálatunk, életünk és minden csele-
kedetünk Isten dicsőségét és a Magyar Református Keresztyén 
Anyaszentegyházunk épülését fogja szolgálni. 
Egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria.

Hajdú Nagy István lelkipásztor

Felújították a somogyomi templomotGyöngyvirágok Szlovákiában
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Magyarország királyai: I. Szent László
Augusztusban indított sorozatunkban röviden ismertetjük az 
általunk legfontosabbnak tartott magyar királyokat. Az első 
részt országalapítónkkal, I. Szent Istvánnal indítottuk.

Őt a trónon az 
utólag talán 
legnegatívabban 
megítélt Péter 
váltotta, kinek 
uralkodását Aba 
Sámuel szakította 
ketté 1041 és 
1044 között. Péter 
második uralko-
dását az I. István 
által megvakított 
Vazul fia, I. András 
döntötte meg, 
kinek nevéhez 

fűződik a Tihanyi apátság megalapítása. Őt a trónon testvére, 
I. Béla váltotta, kinek 1063-as haláláért a saját, ráomló trónja 
felelős. Az ő örököse I. Adrás fia, Salamon volt, akit aztán I. Béla 
fia, I. Géza követett. 1077-es halálával el is érkeztünk második 
állomásunkhoz, öccséhez, I. Szent Lászlóhoz.

Lengyelországban született 1048-ban. 
Apja I.Béla, anyja Richeza (Adelheid) 
lengyel hercegnő volt. Három lány-
gyermeke született, ám közülük kettő 
neve nem maradt fent. A harmadikat 
Piroskának hívták és később bizánci 
császárné lett. Neve bizánci formája 
Priszka, de koronázásakor felvette az 
Irén nevet és személyét mind a római-, 
mind a görögkatolikus egyház szentté 
avatta.
I. László testvére, I. Géza oldalán részt 
vett a Salamon király elleni harcokban, ennek eredményeként 
1074-ben, amikor Géza megszerezte a magyar trónt, Lászlót 
hercegi címben részesítette. Bátyja hirtelen halálát követően 
1077-ben koronázták magyar királlyá.

Uralkodása legelején kemény törvényeket hozott és összesen 
három törvénykönyvet adott ki. Rendelkezései főként a belviszá-
lyok miatt megbomlott társadalmi rend helyreállitását célozták. 
Szigorúan büntette a tolvajlást, a szökevény szolgák kóborlását 
és szabályozta a bíráskodást is. 

Rendelkezései a tolvajlás és a kóborlás kérdései mellett a 
gazdasági ügyeket is szabályozták. A törvények szigorúan védték 
az egyházat is. Pontosan megszabta az ünnepnapok számát és a 
pogány szokások ellen foglalt állást, illetve a halottak elteme-
tését csak a templomkertben engedé-
lyezte. Szigorúan büntette a nőrablást 
és a házasságtörést. Ha valaki bántal-
mazott egy papot, azt akár halálra is 
ítélhették. Az új törvényeknek köszön-
hetően az egyház külön joghatóságot 
alakított ki magának.

1079-ben elfoglalta Moson várát Sala-
montól. E miatt IV. Henrik, német király 
sikertelen hadjáratot indított Magyar-
ország ellen. 1081-ben aztán Salamon 
végleg behódolt I. Lászlónak, cserébe 

hatalom nélküli jövedelmet 
kapott. Egy évre rá Salamon 
azonban összeesküvést szőtt 
ellene, melyet sikeresen meghi-
úsított. Ugyanebben az évben 
szentté avatta I. István magyar 
királyt, valamint Imre herceget. 

1083 után megalapította a Bihar 
megyei szent jobbi monostort, 
ahová elhelyezték Szent István 

király karereklyéjét, a Szent Jobbot. 1085 ben I.Szent László 
serege győzelmet aratott Kutesk besenyő vezér felett, aki 
magyarország ellen fordult. Támogatásáról biztosította III.  
Viktor pápát a IV. Henrik által támogatott III. Kelemen ellenpá-
pával szemben.

1091 tavaszán I.Szent László sikeres hadjáratot vezetett Horvát-
országba, ez a területfoglalás a Magyar Királyság leginkább 
maradandó szerzeménye lett. Horvátország külön ország 
maradt, ám a Szent Korona része lett. Álmos herceget, László 
unokaöccsét horvát királyként a meghódított tartomány élére 
helyezte és Zágráb székhellyel püspökséget alapított.

1091-ben Somogyvárott Szent Egyed tiszteletére bencés 
apátságot alapított. 1095. előtt I.László püspökké szenteltette 
unokaöccsét, későbbi magyar királyt, Kálmánt. 1095. július 29-én 
a csehországi hadjáratra készülő király meghalt.

Holttestét előbb Somogyvárott temették el, később azonban 
átszállították Nagyváradra. Ez utóbbi később zarándokhellyé vált. 
A kereszténységet hirdető és védő intézkedései révén 1192-ben 
szentté avatták, mellyel a lassan kialakuló magyar lovagi kultúra 
megtalálta a királyi példaképét. Nevéhez legendák, népi énekek 
és mondák születtek.
A magyar uralkodói eszmény egyik legtökéletesebb megteste-

sítője volt. Emellett a kereszténység 
következetes védelmezője és terjesz-
tője, aki a legkeményebb csatában 
is tudott nemeslelkű lenni, s akiről 
egyszerre mondták, hogy "lovagkirály" 
és hogy "szent". Halála után többször 
is megjelent népe között és csodát 
tett ott, ahol a legnagyobb szükség 
volt rá. A magyar katonák tömegei 
mentek csatába "Szent László, segíts!" 
felkiáltással egészen a II. világháborúig 
bezárólag.

Palea Kinga

I. László által vert pénzérme

A somogyvári Szent Egyed temploma

I. László koponyája a 2011-es vizsgálatok során
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Egy korábbi elmaradásunkat pótolva ezúton szeretnénk 
bemutatni Bodor Lídia Emese lelkészt, aki hamarosan egy 
éve már, hogy átvette az unitárius egyház vezetését.
Kezdésként összefoglalná néhány szóban, honnan származik?
Kolozsváron születtem, ott 
nőttem fel és a mai napig részben 
ott élek. Gyökereim azonban a 
Mezőségből táplálkoznak, hiszen 
mindkét szülőm magyarszováti. 
Így hát a népzene és a néptánc az 
ereimben van, mindkettő nagyon 
közel áll hozzám. Ahogy a bátyám 
is, aki napra pontosan nyolc évvel 
idősebb nálam. Mondogatom 
néha, hogy ikrek lennénk, csak én 
nyolc évet késtem.

Mikor döntött úgy, hogy lelkész lesz?
Nem egy pillanat alatt végbemenő felismerés, sokkal inkább egy 
folyamat volt az esetemben. A felmenőim között nem találni 
lelkészt, így hát nem volt előttem ilyen példa. Igaz, gyerekként 
a nyarakat mindig falun töltöttem, ami azért egy jóval temp-
lomközelibb és hagyománytisztelőbb életforma.
Általános iskolásként szerettem és jó is voltam matekból. 
Végül emiatt líceumba is matematika-informatika szakra 
jelentkeztem. Bár a lelkesedésem megmaradt, nagyjából 11. 
osztályban kezdtem úgy érezni, hogy szépek, szépek a számok, 
de én inkább emberekkel szeretnék foglalkozni. A 12. osztály 
végéhez közeledve már csak a pszichológia és a teológia között 
gondolkoztam. Akkoriban utóbbi elsősorban a férfiak pályája 
volt, egy-egy nővel kiegészülve, így jelentkezésemet is egyfajta 
próbaként fogtam fel. Végül ez lett az utam.

Medgyes az első hely, ahol lelkészi szolgálatot teljesít?
Ez az első gyülekezeti megbízatásom. Korábban 8 évet iskolal-
elkész és vallástanárként dolgoztam Kolozsváron, amit még a 
teológiai mesterképzés közben kezdtem el a János Zsigmond 
Unitárius Kollégiumban. Nagyon szerettem a nevelői munkát, 
sokat adott hozzá személyes fejlődésemhez.  Most pedig a 
gyülekezeti élet építését is szeretem.

Innen került végül Medgyesre?
Nem egészen. 2017-ben megpályáztam egy egyházi ösztön-
díjat, amit el is nyertem. Egy évet töltöttem Berkeleyben, 
Kaliforniában, ahol volt alkalmam megismerni néhány ottani 
unitárius univerzalista gyülekezetet. Miután onnan vissza-
tértem kaptam a megbízatást, hogy átmenetileg vezessem a 
medgyesi unitárius egyházat.

Kolozsvár és Kalifornia után milyen volt Medgyesre érkezni? 
Ismerte a várost korábbról?
A várost korábban nem ismertem. A gyülekezetben voltam 
párszor, de magát Medgyest nem láttam egy évvel ezelőttig. Sőt, 
a szász vidék is ismeretlen volt számomra. Azóta, amikor időm 
engedi, utazgatok a környéken és nézem a gyönyörűszép temp-
lomokat, településeket. Azon gondolkodom, hol volt ez eddig 
az életemből. Mostanáig annyira csak Kolozsvárhoz kötődtem, 
hogy felfedezetlen maradtak számomra ezek a helyek, pedig 
nagyon-nagyon szép vidék és nagyon megszerettem őket.

Milyen az eddigi benyomása az itt élő magyarságról?
Éppen ez jutott még eszembe a Kolozsvárral való összevetés 
nyomán. Azt érzem, hogy ide kellett jönnöm ahhoz, hogy 
lássam, tapasztaljam és megértsem, miért kell félteni az erdélyi 
magyarságot. A közösség nagyrészt idősebbekből áll, a közép-
korúak nagyrésze pedig már máshol él. Más ismerni a számokat 
és tudni, hogy fogyatkozik a népesség és más a való életben 
megtapasztalni mindezt.

Azonban aki itt van, nagyon nyitott, lelkes, befogadó közösség. 
És ehhez kívánok én is hozzáadni. Bíztatni, támogatni, bátorí-
tani őket a jövőt álmodásban, értékeink megőrzésében.

Az itt élő unitárius közösséget mennyire ismerte mielőtt ide 
érkezett?
A kinevezésem igen hirtelen jött tavaly ősszel, de azt tudtam, 
hogy egy nagyon kitartó és lelkes gyülekezet él itt és az 
elmúlt tíz hónap tapasztalata is ezt bizonyítja. Emellett sajnos 
vannak olyan híveink, akiket nem érünk el. Ha szabadna nagyot 
álmodnom, azt szeretném, ha növekedne az a közösségi háló, 
amelyben mi hiszünk, ha új emberek is csatlakoznának hozzánk. 
Olyanok, akik megértik ennek a közösségnek az értékét és a 
szeretetét. Olyanok, akik számára a kirakat-életet sulykoló világ 
ellenében fontos a lélek egyensúlya, az emberség megélése, a 
közösség ereje, az Isten közelségében zajló élet.
A városi magyarsággal ismerkedve pedig csak ugyanezt tudom 
elmondani. Azt tapasztalom, hogy megvan az egymás iránti 
tisztelet, összetartás és összetartozás tudat. Lehet, hogy 
különböző helyen szól a harang vasárnap reggelenként, de 
nekünk közösen is feladatunk, küldetésünk van.

Miként látja a saját szerepét a gyülekezet életében? Milyen 
viszonyt igyekszik tartani az egyház tagjaival?
Anélkül, hogy sorrendet 
próbálnék felállítani, 
úgy gondolom, hogy 
az egyik legfontosabb 
szerep a közösség-
építés. Ehhez azonban 
szükség van az elérhe-
tőségre. Persze, értem 
ezalatt a kommuni-
kációs elérhetőséget 
is, de sokkal inkább, 
hogy az emberek azt 
érezzék, bármilyen problémájukkal, kérésükkel fordulhatnak 
hozzám, vagy a közösséghez.
Amióta visszatértem az Egyesült Államokból, az ott tapasz-
taltak miatt újra és újra megfogalmazódik bennem a gondolat, 
bárcsak a mi erdélyi gyülekezeteink tagjai is mernének 
megnyílni felénk. Szeretném, ha megosztanák velünk nem csak 
a pozitív, de a negatív, kritikus gondolataikat és érzéseiket is. 
A kölcsönös tisztelet és küldetéstudat jegyében a feladatok, a 
kommunikáció, az elvárások is lehetnek kölcsönösek.
Ma már nem azt a világot éljük, amikor a lelkész egyszemé-
lyes döntései kell meghatározzák a gyülekezeti életet. Sajnos 
van elég rossz példa erre. Meggyőződésem, hogy az ideális 
viszony lelkész és gyülekezet között sokkal inkább hasonlít az 
egyenrangú felek közötti kapcsolatra, semmint egy hatalom-
központú alá-fölé rendeltségi helyzetre. Ehhez viszont kellene 
azok, akiknek szívügye a lelki közösség sorsa és erősítése, akik 
teljes bizonyossággal érzik, hogy jó ide tartozni, és képesek 
időt, energiát áldozni ezért a jólétért.

Miként látja a ma unitárius egyházát?
Alapvetően optimista ember vagyok, ezért azt mondom, hogy 
az unitárius egyház a jövő egyháza. A hagyomány mellett 
olyan értékeket képviselünk, ami iránt egyre fogékonyabbak 
az emberek. Emberközeli, életközeli, életigenlő, ami közelebb 
hozza az embert a valláshoz. Véleményem szerint lélekben 
többen vagyunk unitáriusok, mint ahányan papíron. Már csak el 
kell indulni saját lelkünk hangja felé.
Abban hiszek, hogy akkor is, ha elindult egy elvallástalanodó 
tendencia, van nálunk valami, ami nem idejétmúlt, és pontosan 
ebben van az ereje az unitárius egyháznak. Semmi sem korhoz 
kötött, folyamatosan fejlődik és úgy érzem, hogy tanításai egyre 

Beszélgetés Bodor Emese lelkésszel
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Támogatók - Partnerek

Új segédlelkész a plébánián
Csíki Szabolcs segédlelkész nemrég 
távozott Medgyesről, miután 
Jakubinyi György érsek kinevezte 
Csíkdelne új plébánosának. Megü-
resedett helyét Boga Norbert 
vette át, aki Gyergyószentmiklósról 
költözött hozzánk, hogy a továb-
biakban itt teljesítsen szolgálatot. 
Lapunk ezúton szeretne elbúcsúzni 
Csíki Szabolcstól, megköszönve 
az elmúlt négy évet, mely során 
nagyban támogatta nem csak a helyi 
katolikus közösséget, de az itt élő magyarság egészét. Szemé-
lyében egy mindenkihez kedves, közvetlen és mások felé nyitott 
személyt ismerhettünk meg.
Emellett szeretnénk üdvözölni Boga Norbert. Bízunk benne, 

hogy idővel megszereti városunkat, 
közösségünket és pozitív élmé-
nyekben gazdag lesz medgyesi 
szolgálata.
Terveink szerint hamarosan 
egy interjú során hosszabban is 
bemutatjuk Önöknek a medgyesi 
katolikus plébánia új segédlelké-
szét.

Töttösi Gergő

inkább aktuálisak lesznek. Ez a folyamatos fejlődés számomra 
különösen fontos pillére, mind egyénre, mind a társadalom 
egészére vonatkoztatva.

Végül, hogy érzi, mi az, amit személyesen önnek adni tud az 
unitárius egyház?
Egyrészt azt adja, hogy kérdezhetek és megkérdőjelezhetem 
önmagam. Folyamatos önvizsgálatot teremt azzal, hogy elgon-
dolkozom, vajon valóban azt élem-e, amiben hiszek? Nem 
szeretem az üres szólamokat, amik szépen hangzanak bár, de 
nincs mögöttük valós cselekedet. Emlékeztetem magam újra és 
újra, hogy a szeretet, a nyitottság és az elfogadás mellett köte-
leződtem el. Hogy a szeretet nem személy válogató és hogy a 
megbocsátásnak folyamatosan jelen kell lennie az életünkben.
Másrészt úgy gondolom, hogy a ma egyházának egyik legna-
gyobb feladata olyan közösségek erősítése, ahova jó tartozni, 
ahol mindenki azt érezheti, hogy befogadva, szeretve van, mert 
figyelnek rá, mert fontos a jelenléte, a véleménye, a tehetsége 
és értékei. Az elmagányosodás korában ilyen lelki család megte-
remtése kell legyen a legfontosabb küldetésünk.

Ezúton is szeretném megköszönni beszélgetőpartneremnek a 
közvetlen és őszinte interjút, mely által biztos vagyok benne, 
hogy mindnyájan kicsit jobban megismerhettük közösségünk 
egyik fontos tagját és az általa, valamint az unitárius egyház 
által képviselt gondolatokat, értékeket.

Töttösi Gergő
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