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A lap megjelenését támogatja a:

2012 június 10-e győzelmet jelent a Szeben megyei magyarság számára. Annak ellenére, hogy több 
szavazatot kapunk mindenhol, nem sikerült elérni azt, hogy több tanácsosunk legyen. Győzelemnek 
bizonyul az, hogy például Medgyesen 2008-ban 1189-en szavaztak az RMDSZ jelöltjeire, viszont 2012-
ben 1604-en szavaztak jelöltjeinkre, ami majdnem 35%-os növekedést jelent.

Sajnos a román szavazópolgárok nagyméretű mozgósítása oda vezetett, hogy Medgyesen 2 helyi 
tanácsos (Balázs Béla és Orosz Csaba) jutott be.

Minden településen nőtt az RMDSZ-re szavazók száma, ezáltal visszaszereztük a 2008-ban elveszített 
Erzsébetvárost (Katona Ferenc), és Nagyselyk (Zsebe Ildikó) községben sikerült egy RMDSZ-es helyi 
tanácsost bejutattni. Ezenkívül Vízaknán (Varga József-Attila), Kiskapuson (Kis Tibor), Küküllőalmáson 
(Dávid Márton) sikerült megtartani egy-egy helyet az önkormányzatban.

Ez úton is meg szeretnénk köszönni azoknak, akik ezúttal is bizalommal szavaztak a magyar képviselet 
megmaradására.

RMDSZ sajtóiroda



MAKOSZ különféle tevékenységét, a diáktaná-
csok fontosságát és a diáktanácsokban való aktív 
részvétel előnyeit.

Július 17-én (kedden), Kovács Péter, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség Főtitkára, 
felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy a közös-
ségépítő munka mellett nagy hangsúlyt kell fek-
tetni az egészséges életmódra valamint a sporto-
lásra is. 

Július 18-án (szerdán), Antal Lóránt, az 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke 
és Fancsali János az UIET alelnöke, bátorította a 
fiatalokat arra, hogy minél több ehhez hasonló 
táborban, eseményen, rendezvényen vegyenek 
részt. Antal Lóránt UIET elnök visszaemlékezett, 
hogy ő is Szentegyházán tanult meg úszni 
úszótáborban. Felhívta a jelenlevők figyelmét 
arra, hogy a civil szférában való tevékeny rész-
vétel sokat segít abban, hogy élettapasztalatot 
szerezhessen egy fiatal, megkönnyíti az életben 

Július 3. és 8. között került sor idén az EU 
táborra, amelyben négy medgyesi versengett kü-
lönböző csapatokban azért, hogy elnyerhessék a 
fődíjat, egy utazást az EU fővárosába, Brüsszel-
be.

Még nem volt az Európai Unió tagja Romá-
nia akkor, amikor Erdély szívében először szer-
vezték meg a marosfői EU tábort. A Magyar Ifjú-
sági Értekezlet (MIÉRT), az RMDSZ Főtitkár-
sága és a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem 
szervezésében idén immáron kilencedik alkalom-
mal gyűltek össze azok a fiatalok, akik tudatosan 
készülnek a közéleti szerepre, akik vágyat érez-
nek magukban ahhoz, hogy mélyebb ismereteket 
szerezzenek a helyi önkormányzatok, a politikai 
mozgások, s legfőképpen az EU és Románia kap-
csolatáról.

való elhelyezkedését.

Július 19-én (csütörtökön), Bodor László, a 
Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke és a Félsziget 
Fesztivál igazgatója köszöntötte a táborozókat, 
majd a kötetlen beszélgetések során a fiatalok 
belátást nyerhettek a MIÉRT működésébe és a 
Félsziget Fesztivál háttérmunkájába.

Ezúton is meg szeretnénk köszönni a segít-
séget partnereinknek, támogatóinknak: Hargita 
Megye Tanácsa, Kovászna Megye Tanácsa, Sep-
siszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, az Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatala, a Pro Schola 
Mediensis, az EMKE Szeben megyei szerveze-
tének valamint a Communitas Alapítványnak, 
ugyanakkor minden szülőnek a bizalmat és min-
den résztvevőnek, hogy eljött és közösen tölt-
hettünk egy feledhetetlen hetet.

és haladó csoportba voltak osztva, annak függ-
vényében, hogy ki mennyire tudott úszni. A cso-
portok oktatása külön-külön történt, azért, hogy 
minden csoporttal kellőképpen lehessen foglal-
kozni. A szervezők idéntől csapatokat hoztak lét-
re, melyek a hét folyamán különböző játékokon, 
tevékenységeken egymás ellen "harcolva" ponto-
kat szerezhettek. A csapatok közötti "harc" utolsó 
percig folyt, és végül a négy csapatból (Bugybo-
rék csapat, Szivárvány csapat, Bolondok csapat, 
Xenobuklein csapat) csak egy győzhetett.

Minden este érdekes tevékenységek várták 
a fiatalokat, hisz volt filmvetítés, aerobik, foci, 
karaokeest, tábortűz, táncház, és persze buli is.

A délutáni úszást követően minden nap kü-
lönböző meghívottak tartottak előadásokat a 
fiataloknak. Július 16-án (hétfőn) Lukács Raj-
mund a Magyar Középiskolások Országos Szö-
vetségének (MAKOSZ) az elnöke mutatta be a 

   2012 július 15-21. között került megszer-
vezésre a Medgyesi MADISZ (MIÉRT tagszer-
vezet) és a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség Szeben megyei és medgyesi szervezete által 
szervezett II. Úszótáborra. Idén közel 45 fiatal 
vett részt Medgyesről valamint Kovászna megyé-
ből az egyhetes táborban a szentegyházi Napsu-
gár kempingen.

    A táborban résztvevő fiatalok úszni tanul-
hattak, valamint azok akik már tudtak úszni elsa-
játíthattak haladó színten egy úszási stílust. Min-
den nap délelőtt és délután került sor az oktatásra 
Bányai Katalin úszótanár és Bányai Szilárd felü-
gyelőtanár segítségével. 

A tábor nemcsak az úszásról szólt, hanem 
az ismerkedésről, a kapcsolatépítésről és a kap-
csolatfejlesztésről is. A táborozók minden nap 
reggeli tornával ébredtek, majd reggelizés után 
következett a délelőtti úszás. A résztvevők kezdő 

A medgyesi MADISZ részéről a „régiók 
harcában”, a marosfői EU Táborban hat fiatal vett 
részt. A tematikus tábor lényege, hogy ne csak az 
előadások során tanulhassanak a fiatalok, hanem 
a csaknem egy hétig tartó egész napos versenyek 
során is. Az idei téma a régiók harca volt, mely-
nek keretében a résztvevőket hat csoportra osz-
tották, amelyek mindegyike Európa egy színes 
nemzetiségi összetételű régióját kellett, megje-
lenítse. A hat csapat játékosai Skóciát, Katalóniát, 
Felvidéket, Vajdaságot, Dél-Tirolt és Brabantot 
mutatták be játékosok. A résztvevőknek szüksé-
gük volt úgy a kreativitásukra, mint a fizikai álló-
képességükre, hiszen viszonylag kevés alvással 
és sok feladatmegoldással volt teli a hét. A szer-
vezők gondoskodtak arról az esték folyamán is, 
hogy ne unatkozhassanak a táborlakók. Humor-
est, koncertek, karaoke partyk szórakoztatták 
azokat, akik nem fáradtak bele annyira az egész 
napos versengésbe, hogy tíz után is ébren tudja-
nak maradni. A versenyt végül a brabantok nyer-
ték meg, akiknek jutalma az EU tábor nevéhez 
illően egy utazás az unió fővárosába, Brüsszelbe, 
amely Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselő 
jóvoltából valósul meg. Ebben a csapatban két 
medgyesi résztvevő is van: Elekes Szidónia és 
Fazekas Attila, aki egyben a nyertes csoport 
vezetője volt.

Nagy-Küküllő2.

Balázs Botond

II. Úszótábor

Medgyesi siker a marosfői EU Táborban

Szatmári Noémi



A fesztivál este táncházzal zárult, melyen a 
szászcsávási zenészek húzták a talpalávalót. A 
CES (Centre for European Studies - Európai Ta-
nulmányi Központ), az Európai Néppárt háttér-
intézménye, amely felméréseket és tanulmányo-
kat készít az Unióban, vagy az Unióval kap-
csolatos felmerülő gondokról/problémákról, és 
javaslatokat fogalmaz meg ezekre. 2012-ben az 
intézmény, közösen a YEPP-el (Youth of Euro-
pean People's Party – Europai Néppárt Ifjúsági 
szervezete) és az EDS-el (European Democrat 
Student`s – Europai Demokrata Diákok szerveze-
te) egy 14 fős képzést szervezett a vezetői, ana-
litikus, szervezői, valamint kommunikációs kés-
ségekre koncentrálva. A jelentkezés CV benyúj-
tásával történt, valamint egy rövid tanulmányt 
kellett készíteni az Uniós csatlakozás jövőjét ille-
tően, amelyet a CES elbíráló bizottsága kiérté-
kelt.

A YEPP  tagszervezetei körében hirdette 
meg a felhívást, így a MIÉRT (a YEPP társult tag-
ja Erdélyben) is továbbterjesztette a tagszerveze-
tei körében a lehetőséget. Ennek köszönhetően a 
Magyar Ifjúsági Értekezlet több tagszervezete 
részéről is elküldték a fiatalok jelentkezéseiket és 
az elbíráló bizottság Fazekas Attilát, a Medgyesi 
MADISZ (MIÉRT tagszervezet) tagját fogadták 
el. Romániábol Fazekas Attila lévén az egyetlen 
sikeres jelentkező az akadémiára. Az alábbiakban 
az ő beszámolója olvasható a képzés mindkét 
moduljának elvégzése után:

csapatokban bizonyos döntések mellett vagy el-
len kellett érveljünk, vagy bizonyos helyzetekre 
megoldásokat találjunk. Így a CES csapata is 
láthatta a „fiatal szempontokat”, amelyek kie-
gészítették az eddigi meglátásokat, véleményeket 
olyan aktuális problémákról, mint például a 
válság, az európai integráció és emigráció, az 
ACTA, vagy az európai pártok jövője. A képzésen 
elhangzott érvek, a levont konklúziók pedig ré-
szét fogják képezni a CES által kiadásra kerülő 
tanulmányoknak az adott témákról. 

A CES akadémia alkalmával ugyanakkor 
lehetőségünk volt az EPP neves személyiségeivel 
is találkozni és beszélgetni, beleértve Wilfried 
Martens-t is, az Európai Néppárt elnökét.

Végezetül annyit mondhatok el, hogy a 
hasonló lehetőségeket ajánlom minden fiatalnak 
aki fejlődni szeretne szakmája keretén belül. 
Ezeket a lehetőségeket meg kellett ragadni és ki 
kell használni, mert ilyen képzések által válhat az 
ember jobbá/többé, mint versenytársai,  kiemel-
kedvén szakmai körén belül.” 

„Kellemes meglepetés volt számomra, a-
mikor megtudtam, hogy engem választott ki a 
CES vezetősége, hogy részt vegyek a 2012-es 
akadémián, amelynek első részére március köze-
pén Brüsszelben került sor. Fontosnak tartom, 
hogy jelen lehettem ezen a rendezvényen, nem 
csak saját szakmai tapasztalatom fejlesztése 
szempontjából, hanem úgy vélem, hogy az ott 
megszerzett tapasztalat nagy segítségemre fog 
válni a Medgyesi MADISZ, a megyei RMDSZ és 
nem utolsó sorban a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
keretén belül folytatott tevékenységeim, mun-
kám során. 

A képzés során olyan fiatalokkal volt lehe-
tőségem megismerkedni, akik saját országukban 
aktívan részt vesznek a közéletben, elismert tré-
nerek vagy akár parlamenti képviselők. A  kétszer 
négy napos intenzív képzés alatt számos fontos 
témát vitattunk meg és próbáltunk alternatívákat 
megoldásokat találni rájuk. Minden témára fel 
kellett készülnünk még az akadémia előtt, majd 
az esemény alatt minden témakörben egy-egy 
szakértő rövid bemutatót tartott, amely után 

minden résztvevőnek jutott.

A rendezvényen részt vett és felszólalt 
Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, 
Teodor Neamtu, Medgyes polgármestere, vala-
mint Martin Bottesch, a Szeben megyei tanács 
elnöke.

   Idén 10. alkalommal szervezte meg az 
RMDSZ Szeben megyei valamint medgyesi szer-
vezete, az EMKE Szeben megyei szervezete, a 
Medgyesi MADISZ és a Gyöngyvirág Néptánc-
csoport a Vándorcsizma Néptáncfesztivált Med-
gyesen.

Az esemény 1300 órakor a néptánccso-
portok felvonulásával kezdődött, a Mille-

nium-Háztól  a medgyesi Polgármesteri Hivatal 
előtti térre, ahol a jelenlevőket Teodor Neamtu 
polgármester köszöntötte. A hivatal előtt a tán-
cosok   nyárádmenti táncokkal örvendeztették 
meg a jelenlevőket.

A néptáncfesztivál a Greweln Parkban 
folytatódott , ahol 12 néptánccsoport lépett fel: a 
soproni Pendelyes, a Kendi Csillagok, az erdő-
szentgyörgyi 100 fonat, a medgyesi Purtata, a 
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Elméleti Líce-
um diákjai, a hármasfalusi Vadrózsák, a dicső-
szentmártoni Kökényes, a medgyesi Fonós va-
lamint a medgyesi Gyöngyvirág négy csoportja. 
A gulyásfőző verseny nagy sikert aratott , a kilenc 
versenyző által készített 2000 adag gulyásból 

Május 18-20. között a Medgyesi Magyar 
Diáktanács (MMDT) részt vett a Magyar 
Középiskolások Országos Szövetségének 
(MAKOSZ) a Megyei Konzultatív Tanácsgyűlé-
sén (MKT), melynek megszervezésére  Kolozs-
váron került sor. A Medgyesi Magyar Diáktaná-
csot Kopán Norbert és Mátyási Alpár képviselte.

A gyűlésen minden megye bemutatta a 
2012-es évi tevékenységet, rendezvényeit, ese-
ményeit, problémait és közösen, tapasztalatcsere 
által próbáltunk megoldásokat keresni az adott 
gondokra. A hétvége folyamán különböző témák-
ról tartottak előadást a MAKOSZ-os fiatalok, 
például a motivációról és a kommunikációról.

Nagy-Küküllő3.

X. Vándorcsizma néptáncfeszivál

Szafta Szende
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Május 11-12-én a Nemzeti Gáz Iskolában 
az iskola diáktanácsa  a 20-ik „Petroliáda” meg-
szervezésében segített,  ami már egy hagyomány 
iskolánkban. Mivel az iskola diáktanácsában egy 
magyar tagozatosunk is van, ő is aktívan besegí-
tett a szervezésben, ami egy hosszadalmas munka 
volt, de a végére egy jó kis emlék maradt.

    Idén a Medgyesi Magyar Diáktanács 
együtt ünnepelte a Gyereknapot, június 1-jét,  a 
„Báthory István Általános Iskola” diákjaival. E 
fontos napot próbáltuk megörökíteni a gyerekek 
általános sulis emlékei között, ezért  kreatív 
napot ígértünk nekik. Ez a pénteki nap taní-
tásmentes volt, ugyanis a tevékenységek reggel 
8-kor kezdődtek, párhuzamosan az 1-4. osztá-
lyosoknak és az 5-8. osztályosoknak. A kis csöp-
ségek rajzoltak, társas játékokat játszottak, 
énekeltek, szórakoztak és ügyességi sport- 

„Határozottan visszautasítok minden olyan 
vádat, amely a magyar közösséget kiáltja ki bűn-
baknak a referendum sikertelensége miatt. Éret-
len politikusi magatartásra vall ilyent nyilatkoz-
ni, ez annak a bizonyítéka, hogy nem tudják 
felvállalni politikai cselekedetük felellőségét. A 
számok is magukért beszélnek: 690.922 szavazat 
hiányzik ahhoz, hogy az érvényességi küszöb 
meglegyen, ennyi szavazatot a magyar közösség 
nem tudott volna biztosítani” – jelentette ki Kele-
men Hunor szövetségi elnök az államfő leváltá-
sáról szóló referendum részeredményeit értékel-
ve.

Az RMDSZ elnöke elmondta: „ott, ahol 
liberális vagy szocialista megyei vezetők vannak, 
szintén nagyon alacsony volt a részvétel: Maros, 
Szatmár, Szilágy vagy Beszterce megyében a 
Szociál – Liberális Uniós az önkormányzati vá-
lasztásokon túlnyerte magát, ott kellett volna job-
ban mozgósítaniuk. Kategorikusan visszautasí-
tom, hogy a magyarokat kiáltsák ki bűnbaknak, 
mert ha ez így megy tovább, akkor előbb-utóbb az 
idei aszályért is a magyarok lesznek a hibásak. Ha 
valakire hárítani kell, akkor mindig a magyarokat 
találják meg. Azon viszont elgondolkodhatnak 
azok, akik ilyen kijelentéseket tesznek, hogy ők, 
román politikusok, román pártok, az elmúlt hó-
napokban a magyarok fele milyen konkrét aján-
lattal fordultak, mit ajánlottak a magyar szava-
zóknak? Szerintem ezt is a mérlegre kell tenni”. 

Kelemen Hunor úgy véli, az erdélyi magya-

versenyeken vettek részt. Ami az 5-8-as diákok 
programját illeti, az érdekes volt bármi-lyen 
szempontból is tekintjük. Az egész egy gyer-
meknapi osztálydíszítéssel kezdődőtt, amit a 
zsüritagok pontoztak. Utána pedig csoportokat 
alkottak és így csoportonként zajlottak a próbák. 
4 nagy próbán mentek át a csoportok : az első a 
csoportnév választás volt. Ezt követve rögtön egy 
sportpróba következett, éspedig a Hokey. De ez 
nem a hagyományosan játszott, hanem ojna-
labdával és fakanállal. Sajnos állíthatom, hogy 
efféle sport után, a játékosok kis  hátfájást is 
nyertek .  A „KI MIT TUD?” általános kultúra 
versenyen is ügyeskedtek, de még jobban a 
kincskeresőn voltak aktívak, ahol eggyes csapa-
tok túlzottan keresték a „kincseket”.  

Reméljük, hogy e kis rendezvény által 
elértük célunkat és így picit  ismertebbé váltunk a 
diákok között. 

Még viccesebb story áll a “Gura Câmpului” 
negyedben berendezett focipálya létrehozása mö-
gött. Tudniillik a régi ANL tömbház lakások mel-
lett, kissé durván megfogalmazva egy szemétte-
lep kezdett kialakulni. Látván ezt az ECO-SAL 
eltisztította a hulladékot és Balog József azt 
javasolta, hogy alakítson ki a polgármesteri hiva-
tal egy sportpályát vagy valami hasznosat az ott 
lakók számára. A javaslatot jó néven vették, 
viszont a folyamat (tervek elkészítése, megépítés 
stb.) kb. egy évbe került volna. Erre egyet gondolt 
az ECO-SAL igazgatója, és másnap kiküldött egy 
gépjárművet, hogy egyenesítse ki a területet, le-
homokozta a pályát, felállított két kaput (padokat 
szerelt fel a pálya szélére) és  két hét leforgása 
alatt meg volt a futballpálya, ami most egy hulla-
déktelepet helyesít.

 Sokszor a munka csak akarat kérdése! 
Büszkék vagyunk arra, hogy mindazon tisztvi-
selőink, akik valamilyen szerepet vállaltak a 
város közigazgatásában eredményes munkát 
végeztek.

Azt szokás mondani, hogy minden jóban 
van valami rossz is, és minden rossz dolognak 
megvan a jó oldala is.

 Sajnos, mivel csak két magyar tanácsos ju-
tott be Medgyesen a helyi tanácsba, nem sikerült 
magyar alpolgármestert állítani az RMDSZ ré-
széről. A fájdalmas az, hogy egy tanácsossal 
kellett volna több az RMDSZ-nek ahhoz, hogy 
alpolgármestert állíthassunk. Egy szó mint száz 
Balog József (az RMDSZ alpolgármester jelöltje) 
megmaradt az ECO-SAL igazgatójának és eddigi 
funkciójából folytatja a városfejlesztési tevé-
kenységét. Eddig is láthatók voltak az ered-
mények ami a város tisztaságát illeti, de most, alig 
2 hónappal a választások óta azt mondta Balog 
József, hogy kell a “tisztítás”, de legyen “szépí-
tés” is mellette. Egy pár nap leforgása alatt mini-
mális pénz erőforrásokkal az egykori körforgal-
mat a nagy híd előtt átalakították, és most pár 
műanyag téglalap helyett egy szép virágos kőr-
förgalom áll. 

rok szavazókedvét az is befolyásolta, hogy nem 
felejtették el, azt a kormányt, amelynek az 
RMDSZ is a része volt, és amelyet a magyar em-
berek egyébként minden gazdasági nehézség 
ellenére értékeltek, éppen azok a szocialisták és 
liberálisok buktatták meg a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem miatt, akik 
most a magyarok részvételét, szavazatát kérték. 

A szövetségi elnök szerint az erdélyi 
magyarok azért is maradtak távol az urnáktól, 
mert a népszavazásnak számukra nem volt tétje. 
Nem volt magyar jelölt, olyan, aki a magyar ér-
deket képviselte volna. Ez is magyarázza azt, 
hogy alacsonyabb volt a részvétel, mint az önkor-
mányzati, parlamenti, európai parlamenti vagy 
magyar jelöltet is felvonultató államelnöki vá-
lasztáson, amelyeken a magyar közösség mindig 
a Szövetség álláspontját figyelembe véve szava-
zott. 

„Az RMDSZ nem bojkottálta a választáso-
kat, az erre vonatkozó vádakat határozottan visz-
szautasítom. Nekünk létérdekünk, hogy akkor, 
amikor választani, szavazni lehet, akkor az 
erdélyi magyarság vegyen részt a választáson, és 
szavazatával nyilvánítsa ki véleményét. A Szö-
vetség korrekt álláspontja az volt, hogy a magya-
rok vegyenek részt a népszavazáson, és sza-
vazzanak lelkiismeretük szerint” – hangsúlyozta 
Kelemen Hunor. 
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az építkezések, amelyek növelték a város véde-
kezőképességét. Egy 1450-es dokumentum a 
védőfaláról, valamint 5 védőtorony építéséről 
tesz említést. Hunyadi János 1448. augusztus 1- 
én Medgyesen volt, innen értesítette IV-ik Káze-
mir lengyel királyt törökellenes harci terveiről. 
1486-ban Mátyás király elrendeli, hogy Med-
gyes város lakosai kötelezett módon részt kell 
vegyenek az erődítmények és falak építésében. 
Persze a rendelet egész Erdély és Magyarország 
területére ki volt terjesztve, ugyanis Mátyás ural-
kodása a törökellenes harcok egyik fontos epi-
zódja volt.

A falépítés 1490-ben kezdődik meglehetős 
gyors ütemben, ugyanis Konstantinápoly a “be-
vehetetlen ” város 1453-as eleste egész Európa-
szerte rémhatást váltott ki. 1534-ben Medgyes 
már megerősített településként jelenik meg: vé-
dőfalak, tornyok, bástyák.

1552-ben I Habsburg Ferdinánd a várost 
közigazgatási és törvényképzési központnak ne-
vezi ki, annak ellenére, hogy Berethalom lega-
lábbis olyan potenciálissal rendelkezett mint 
Medgyes. Medgyest megviselte az 1529-es ese-
mény, amikor az Erdélyért folyó török-habsburg 
rivallitás idején, Zápolya elfoglalta és meglehető-
sen tönkretette a várost. A város hamarosan újra-
éled, ugyanis az egyik XVI-ik századi utazó Gio-
van Andrea Gromo, feljegyzi, hogy a “házak kő-
ből épültek és nagyon szépek..”. A XVI-ik század 
Medgyesének politikai szerepéről ad útmutatáso-
kat az 1576-os Diéta, amelynek munkálatai a 
Szent Margit templomban zajlottak le. A Diéta 

1603-ban Székely Mózes csapatai foglal-
ják el Medgyest, 1605-ben pedig Bocskai István 
támadja a várost, mintegy bűntetésképpen, hogy 
a város nem akarta elfogadni mint erdélyi feje-
delmet.

Medgyes zavaros időket él Báthory Gábor 
idején is, akinek gyilkosait Ladányit és Szilássit 
az 1614-es medgyesi Diéta, Bethlen Gábor első 
Diétája, bűntetésre ítéli. A két elítélt, a Diéta ülé-
sezése közepette, kimenekült a Szent Margit tem-
plomból és a ferencesrendi templom tornyába 
zárkózott be. Itt próbálták életüket megmenteni, 
ellenállva reggel 7 órától délután 4 óráig.

 Bethlen Gánor uralkodása, különben az 
elég hosszan tartó zavarok után, Erdélynek és 
Medgyesnek egy gazdasági fejlődést és békekor-
szakot hozott. Betegen, halála előtt 1629-ben 
Erdélyt feleségére Katalinra hagyja, aki azonban 
nem tudja követni férje politikai és diplomáciai 
útját. Hibát hiba után követ el, és amikor Csáky 
István ágyasává válik, Bethlen István összehívja 
a “ veszélyes Diéta” ülését Medgyesen. A “ veszé-
lyes Diéta” idején fennált egy polgárháború kitö-
résének a valószínűsége is, végül a feszes han-
gulat megszűnt azáltal, hogy Bethlen Istvánt 
fejedelemnek választották. 

 1633-ban a pestisjárvány Medgyest is érin-
tette 139 halott van feljegyezve. Aránylag kicsi 
szám, holott más erdélyi városokban, több ezer 
halott volt. Az 1600-as évek a politikai, diplomá-
ciai zavarok ellenére Medgyes számára gazda-
sági fejlődést is hoztak, ugyanis a század végén 
33 céh létezett, valamint kórház, iskola, köz-
fürdő, városi könyvtár. 

ülésének idején itt kapta Báthory István azt a hírt, 
hogy megválasztották Lengyelország királyává. 
A katedrálisban felhangzott a “ Te Deum lauda-
mus” a frissen megválasztott király tiszteletére.

 A XVI-ik század két fontos eseményt tar-
talmaz az egyházi élet terén is, ugyanis 1543. 
július 17-én a ferencrendesek elhagyják a Zeck-
esch utcai kolostort, 1588-ban pedig  elűzik a 
jezsuitákat. 

1600 illetve 1601-ben Medgyest kétszer 
lerombolják a zavaros politikai légkör támadásai:

1600-ban Mihail Viteazul egyes csatapai,
1601-ben pedig Báthory Zsigmond csa-

patai

unokájának Nicolas nemesnek. A város hama-
rosan elnyerte közigazgatási függetlenségét, 
ugyanis egy 1315-ből származó dokumentum ar-
ról, hogy Anjou Robert Károly magyar király el-
ismeri a város autonómiáját és bő privilégiu-
mokkal látja el, mindezt azért teszi, hogy jó vi-
szonyt tartson a magyar korona és az Erdélybe 
betelepített szászok között. Ne feledjük, hogy 
végül a betelepítés nem volt más mint egy politi-
kai-diplomáciai mozzanat, amely a magyar ko-
rona hatalmát kellett megerősítse Erdély felett.

A XIV- ik századtól egyre több dokumen-
tum beszél Medgyes városáról, mégpedig területi 
növekedéséről, gazdasági helyzetéről, közigaz-
gatási intézményeiről. Az építkezés főleg stra-
tégiai szempontokat kezd betartani, ugyanis a 
török veszély a XIV-ik századtól érinteni kezdi a 
Dunától északra levő országokat is.

 
Az 1437-1438-as török portyázások, egy 

gazdasági és demográfiai visszaeséssel jártak. A 
törökök tönkretették Medgyest. 

1448-ban Medgyesen megkezdődnek azok 

Medgyesnek két fontos dimenziója van: 
egy területi-időbeli dimenziója és egy történelmi-
politikai dimenziója.

Az első dimenzió egy nagyon változó, o-
lyan értelemben, hogy a település területe és 
időbeli létének határa elég nagy ingadozásokat is-
mert, ugyanis tárgyalandó, hogy első felfedezé-
seink visszavihetők-e a neolitikumra. A ponto-
sabb és fontosabb események a második dimen-
zió tartalmai. A történelmi ás politikai élet kikris-
tályosodása talán akkor kezdődik, amikor II. 
András 1211-ben megkezdi  betelepítő politiká-
ját, amelynek alapvető mozzanatait az 1224-es 
Andreanum tartalmaz. A XII-ik század hetedik 
vagy nyolcadik évtizedében sor került Medgyes 
és Schelk betelepítésére. Rajna menti szászokat 
telepítettek be, a betelepítés székely felügyelet 
alatt történt. 

Egy 1322-es dokumentum Medgyest és 
Schelket “novella plantation”-nak, tehát új tele-
pülésnek nevezi.Más kéziratokban, értem itt 
Oltard és Andreeas Gunesch, illetve Johann Hut-
ter dolgozatait, a városalapítás 1146-ra van téve.

 “Medgyest, 1146-ban alapították…tehát 
legrégebbi városa Erdélynek”, írta Johann Hutter. 
A krónikák helyessége többször megkérdője-
lezhető, ugyanis legtöbbször nem dokumentációs 
alapon jelennek meg információk, hanem átköl-
csönzött formában, vagyis az egyik krónika átltal 
megemlített információt utólag többen átveszik.

Az első dokumentációs megemlítése  Med-
gyesnek a XIII-ik század második fele, mégpedig 
1267 június 3-a, amikor a Mediesy települését V-
ik István adományként adja, Jula Magnus 

I. Rákóczy György is szembeütközött a 
medgyesi szászok ellenállásával, akik csak egy 
elveszített összeütközés után ismerték el fejede-
lemnek. 

II. Rákóczy György idején volt a törökök 
egyik emlékezetes hadjárata, amelynek fő célja 
Erdély tönkretevése volt.

III. Rákoczy halálát Kemény János írja meg 
egyik levelében, amit Csáky Istvánnak címez. A 
levél dátuma 1660. május 29., származási helye 
pedig a medgyesi tábor.

Kemény János és Apafi Mihály közötti 
hatalomviszályok idején Medgyes többször ját-
szik szerepet: diéták, kulisszapolitikák, kényszer-
helyzetek színtere. 

Az 1662-es év talán a legforróbb pillanata 
volt ennek a viszálynak, amikor a törököktől 
pártolt Apafi és Kemény János között majdnem 
Medgyes területén összecsapásra került sor. A 
konfliktus Segesváron zajlik majd le, és rövid 
időre Cuciur pasa lett Erdély diktátora. Apafi 
Mihály az 1662-es év telét Medgyesen kénytelen 
tölteni, pillanatnyilag “török barátság” nélkül, 
ugyanis a kulisszapolitika nagy fordulatokat 
váltott ki az idő politikai viszonyaiban. Az 1683-
as Bécs-i török veszteség, hatalmas változásokat 
vont maga után. A változások egyike az, hogy az 
addig török  fennhatóság alatt levő autonom 
Erdély, 1699-ben “ad jurem” a Karlócai béke által 
bekerült a Habsburg birodalomba.

Új korszak következett Erdély és Medgyes 
életében.
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ünnepség résztvevőivel átmentünk a medgyesi 
Noi’s vendéglőbe, ahol Bényi-Czeller András 
presbiterünk közbenjárásával Karitatív Bált szer-
veztünk, aminek bevételével idén templomunk 
teljes belső felújítását támogatjuk.

     Köszönet illesse lelkészünket és 
Presbitériumunkat ezért a szép és felemelő na-
pért, amelyen a medgyesi református közösségért 
imádkoztunk. Köszönet illessen mindenkit, aki 
tehetségével, pénzével, munkájával támogatta 
ennek a napnak a megszervezését. Így a az új 
szószékterítőkészlet megvásárlását segítő lelkes 
nőszövetséget és elnöknőjét,valamint a váradi 
vendégek fogadását támogató családokat.

     Fohászkodunk továbbra is Istenhez, 
hogy segítse seregünket és olyan találkozások 
létrejöttén munkálkodjunk, ahol a szeretet és 
összetartozás kerül fő helyre.

Rădescu "Literele șezând pe un portativ…", 

Buarest (Ro)
Jún. 18. Hans-Eckart Schlandt, Brassó 

(Ro)
Jún. 25. Erich Türk, Kolozsvár (Ro)
Júl. 02. Maria Abrudan & Luisa Rapa, 

Kolozsvár (Ro)
Júl. 09. Alina Rotaru, Bremen (D)
Szerda, Júl. 11. EL ROI kórus és 

zenekar, Kolozsvár (Ro)
Vasárnap, Júl. 15. Boszorkák, Eretne-

kek, Szentek – Christiane Hess színházestje, 
Hannover (D)

Júl. 16. Matthias Giesen, St. Florian 
(Ausztria)

Szerda, Júl. 18. Ulrike Titze (barokk 
hegedű) & Guido Titze (barokk oboa) Drezda 
(D) & Paul Cristian (csembaló) Brassó (Ro)

Júl. 23. Kristófi László, Budapest/ 
Nagyvárad (H/Ro)

Júl. 30. Ilse Maria Reich (orgona) & 
Anca Iarosevici (térdhegedű), Landshut (D)

Péntek, Aug. 03. Icon Arts Kvartett, 
Nemzetközi Nyári Szbadegyetem Szeben – 
Nagydisznód (Ro)

Aug. 06. Peter Kleinert, Frauenstein (D)
Aug. 13. Constanze von Baussnern 

Eljött a sokak által várva várt vakáció. 
Ezzel egyidejűleg a 2012-es nyári orgonakon-
cert-sorozat is kezdetét veszi. A hagyományossá 
vált hétfő esti (és nem csak) koncerteken kiválló 
hazai és nemzetközi zenészek, művészek, első 
sorban orgonaművészek lépnek fel a Szent 
Margit Evangélikus Templomban.

 

Szeretettel várnak mindenkint hétfőnként 
19 órától ezekre az egyedülálló zenei élményes-
tekre!

 

Műsor:

Péntek, Jún. 15. Einuiea & Radu 

     Az ünnepségen részt vettek szép 
számban mindenekelőtt a Medgyesen élő refor-
mátus hívek, valamint elöljáróságok, főként a 
szomszéd egyházak, az RMDSZ, vagy más fele-
kezetek részéről. Volt előadás is, amit T. Simon 
István segédlelekész tartott a bibliai jelképek vi-
lágáról.

     Nagyváradról, a Rogériuszi Református 
Egyház lelkésze, Nt. Kerekes József szolgált, 
hirdetve a tékozló fiú története alapján az öröm-
hírt, miszerint az Atya mindenkor visszavárja 
gyermekeit, hogy a vele való közösségben bővel-
kedő életet élhessenek.

     Nt. Kerekes József lelkészt, nagyváradi 
gyülekezete 37 fős csoportja, legnagyobb részt 
kórustagokból álló énekkara is elkísérte, amely 
énekkar Kozma Gyula kántor vezetésével gyö-
nyörűen kimunkált, fohász –szerű, modern vagy 
klasszikus feldolgozást adott elő, úgy mint a „ 
Mint a szép híves patakra...” vagy a „ Szentlélek 
Isten jöjj szívünkbe...” dallamot.

     A templomi együttlét ünnepi hangulatát 
fokozták dr. Székely- Vass Gyöngyi főgondnok, 
Orosz Csaba RMDSZ elnök, és Nt. Soós József 
gyantai lelkipásztor felszólalásai. Alkalomhoz 
illő verset mondtak Kurtus Krisztina és Fekete 
Sándor ifjak. Az istentiszteleten szépen énekelt a 
Medgyesi Református Egyház 15 tagú kórusa, 
Vinczi Eszter vezényletével.

     Az ünnepség az imateremben tartott 
szeretetvendégséggel folytatódott, ahol a nőszö-
vetség és a presbitérium finomsággal, jó borral 
kínálta az ismerkedésre sereglett híveket.

     Még aznap délután a templomi 

Hálaadó istentisztelet volt június 24-én 
templomunkban, Medgyesen. Örömmel mond-
hatjuk, hogy immár harmadik alkalommal került 
megrendezésre a Református Egyház Gyüleke-
zeti Napja, az önálló medgyesi egyház 124. év-
fordulóján.

     A gyülekezeti nap gondolata először, pár 
évvel korábban merült fel, és célul tűzte ki a szór-
ványhelyzetben élő medgyesi reformátusok ösz-
szefogását,a kapcsolatok építését.

     Az idei rendezvény kiemelt célja a 
gyülekezeti zászló felavatása volt, ami lelkészi 
kezdeményezésre, presbitériumi támogatással és 
Jakab Árpád képzőművész alkotói-tervezői hoz-
zájárulása révén valósult meg.

     A felavatott közösségi zászló, üzenetileg 
a 84. zsoltár 12. versére alapozott. Eszerint: a 
medgyesi reformátusoknak, a genfi reformátuso-
kéhoz hasonlóan, az ÚR nap és pajzs marad, 
amint azt a lobogóra ráhímzett, gyönyürűen ki-
vitelezett, pajzsba rajzolt fénylő nap mutatja.

(fuvola) & Michael Hartenberg (orgona, 
csembaló), Freiburg (D)

Aug. 20. Wolfram Hoppe, Drezda (D)
Aug. 27. Steffen Schlandt, Brassó (Ro)
Szept. 03. Ursula Philippi, Szeben (Ro)
Szept. 10. Liv Müller, Riomfalva (Ro)
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levetített, amelynek megtekintése szavak nélkül 
tette egyértelművé, hogy a terepjáró újságírók 
Erdélye egyáltalán nem olyan mítoszköntösbe 
bújtatott, mint ahogyan Erdélyt külföldön látják. 

-  Erdély évszázadok óta Európa és egyben 
a magyarság védőbástyája volt. Most is annak te-
kinti magát: erősnek, másnak, színesnek, tenni-
vágyástól duzzadónak. Éppen ezért elérkezettnek 
látjuk az időt, hogy az amerikai magyarokat is 
bekapcsoljuk az erdélyi magyar civil élet vér-
körébe. Két amerikai magyar újságíró-kolléga 
írásait adjuk ki rövidesen, ez lesz az első lépés és 
aztán a következő: a New York-i Magyar Ház és a 
Washington-környéki magyarok közéleti szemé-
lyiségei kéthavonta fognak bejelentkezni kis-
híreikkel a Kolozsvári Televízió élő műsoraiba – 
mondta végezetül Szabó Csaba, majd összefog-
lalta annak az angol nyelvű kiáltványnak a tartal-
mát, amely a Szórványtengely-mozgalom, illetve 
a médiaklub hívó szavát tartalmazza.Fehér Holló

tatott: nem az örökké siránkozó, önmagáért sem-
mit sem mozdító magyar közösségeket kellene 
elsősorban támogatnia az amerikai magyarság-
nak, hanem azokat, akiknek valós terveik vannak, 
és akik már bizonyították, hogy nem alamizsnáért 
nyújtják a kezüket, hanem partnerséget keresnek.  
Lejáróban az a világ, amikor minden kudarcért „a 
románokat”, és a kisebbségi létet lehetett hibáz-
tatni.   Sok olyan magyarlakta település van, ahol 
az önsajnáltatás, és kollektív jajongás már-már 
sportnak számít. Ha viszont támogatást vagy 
anyagiakat akar eljuttatni hozzájuk valaki, ki-
derül hogy még egy egyesületet sem voltak képe-
sek húsz év alatt létrehozni, tehát semmit nem 
tudnak hivatalosan könyvelni; semmiféle valós, a 
kivitelezés valamelyik fázisában levő tervvel 
nem tudnak előrukkolni. A két előadáson külön 
figyelmet kapott a mozgalom Fehér Holló média-
klubja, valamint annak kötetei. Nagy érdeklődés 
övezte a Román Televízió Kolozsvári Stúdió-
jának Erdélyi Figyelő című rovatát, annál is 
inkább,  hiszen az előadó két olyan kisriportot is 

Amerikába repült a Fehér Holló 
Médiaklub

Az erdélyi szórványvilág mindennapjairól 
tartott a napokban előadást a New York és 
Washington környéki magyaroknak Szabó Csaba 
kolozsvári újságíró, az elmagányosodó közös-
ségek közötti kapcsolatokat erősítő Szórvány-
tengely-mozgalom alapítója. A New York-i Ma-
gyar Könyvtárban, illetve a Maryland állambeli 
Glenn Echo kisváros egykori városháza-
termében zajló rendezvénynek kettős célja volt:  
rivaldafénybe állítani a tennivágyó és sikereket 
felmutató dél-erdélyi magyar iskolaláncot, 
valamint bekapcsolni az amerikai magyarságot 
az erdélyi civil világ vérkörébe.  

- A dévai Téglás Gábor líceum, a tordai 
Jósika-líceum, a nagyenyedi Bethlen-kollégium, 
a Medgyesi Báthory István Általános Iskola és a 
nagyszebeni Goga-líceum magyar tagozata az 
összmagyarság legfontosabb intézményei közé 
tartoznak, így mindenben és feltételek nélkül 
támogatni kell őket – mondta az előadó, aki rámu-

Az óceánon túlra nyílik az erdélyi tennivágyás ablaka

Szabó Csaba
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