
Augusztus 3-án zárult az egy hétig tartó Kisebbségek Európája projekt keretében 
szervezett III. Úszótábor. A résztvevők elégedettsége főként a megszerzett úszástudásban 
mutatkozik, de mindemellett személyiségbeli fejlődésük is kiemelkedő helyen áll. A 
jelenlévők értékelése alapján a szervezők hasznosnak és fontosnak vélik a tábort, 
melyben hangsúlyt fektettek az egészséges életmódra és sportra.

Az interaktív előadások és játékok kicsinek és nagynak egyaránt érdekesnek 
bizonyultak, a hangsúlyt főként az ismerkedésre, egymásra figyelésre és alkalmazható 
tudás megszerzésére helyezték. 
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 A rendezvénysorozat idén október 18. és 
24. között zajlik le és a szervezők azt szeretnék, 
hogy legalább egy előadással, lehetőleg a megye 
minden magyar lakta településére eljussanak. Eb-
ben az évben a rendezvénysorozat remények sze-
rint még színesebb és dúsabb lesz a múlt évhez 
képest, még akkor is, ha idén a szervezők keret-
hiányosságokkal küszködnek. Még akkor is ha a 
nehéz idők, amelyeket élünk megszorításokat 
igényelnek, úgy véljük a kultúra és minden, ami 
megmaradásunkat illeti nem szoritható vissza,  
nem szorulhat háttérbe...
 Idéntől a szervezők nem csak dúsíttani 
szeretnék a rendezvénysorozatot, hanem feltölte-
ni olyan programokkal, rendezvényekkel, ame-
lyek ténylegesen minden korosztálynak szóllnak 
és minél több ízlést kielégitenek. Ugyanakkor 
idéntől  ki szeretnénk vinni a rendezvénysoroza-
tot a települések utcáira is, nem csak négy fal közé 
zárt termekben megtartani, mint ahogy ez eddig 
volt.
 A részletes programról, valamint a ren-
dezvénnyel kapcsolatos további információkról a 
következő számban olvashatnak.

 nek fontosságát és lehetőségeit.

            A harmadik Úszótáborba Szeben megye 7 
településéről érkeztek fiatalok: Medgyes, Nagy-
szeben, Szentágota, Kiskapus, Erzsébetváros, 
Mihályfalva, Nagyselyk.

 Az Úszótábor számokban: 50 résztvevő, 
7 nap, 4 csapat, 3 előadó.

 Reményeink szerint jövő évben is meg-
szervezzük az Úszótábort, ahova Szeben megye 
minden magyarlakta településéről várunk fiata-
lokat!

Nagy-Küküllő2.

Fazekas Attila

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, Bor-
boly Csaba, a Hargita Megye Tanácsának elnöke 
és Szabó József, a Magyar Ifjúsági Értekezlet el-
nöke jelentéltével megtisztelte és előadásával szí-
nesitette a III. Úszótábort. Mindhárom előadó fel-
hívta a fiatalok figyelmét arra, hogy számukra 
előnyt jelent a multikulturális környezet, amely-
ben élnek, viszont a tökéletes román nyelvtudás 
mellett nem szabad háttérbe szorítaniuk anya-
nyelvüket sem. A résztvevők betekintést nyerhet-
tek a civil szervezetek életébe, megismerve ezek-

folytatás az 1. oldalrol

Balázs Botond

Elkezdődött a XV. Szeben Megyei 
Magyar Napok szervezése



Közéleti Diák és  Ifjúsági Akadémiát idén 21. al-
kalommal szervezik meg. Ez 5 különböző témájú 
képzéshétvégéből áll. Erre a rendezvényre or-
szágszerte 15 vagy 16 diákot választanak ki. A 
Megyei Konzultatív Tanácsgyűlés  harmadik ülé-
sét is megtartják, ahol a diáktanácsok tevékeny-
ségi beszámolót mutatnak be, illetve megbeszélik 
az akkori problémákat, teendőket. Az Országos 
Diákjogi és Diákvédelmi Képzéshétvége is meg-
szervezésre kerül, ahol a diákok jogaikról ta-
nulhatnak. Majd idéni utolsó rendezvényük a 
MAKOSZ Kongresszus lesz, ahol évi beszámo-
lók hangzanak el, és új elnökségi választás lesz. 

 Reméljük, hogy terveink egy részét meg-
valósítjuk és az országos rendezvényeken képvi-
selni fogjuk megyénket. 

kiemelten fontos az RMDSZ által szeptemberre 
tervezett tiltakozó akció a régióátszervezés ellen. 
 A szövetségi elnök elmondta, szeptember 
16-ig kell választ kapnia az RMDSZ-nek az Eu-
rópai Bizottságtól az európai polgári kezdemé-
nyezés elbírálásáról.
 1993 óta ez lesz az RMDSZ legjelentő-
sebb nemzetközi politikai sikere, amennyiben a 
Bizottság pozitívan bírálja el. Optimista és biza-
kodó vagyok, hiszen az RMDSZ a FUEN-nel 
közösen olyan polgári kezdeményezést állított 
össze, amely jelentős számú európai partnert 
szerzett” – jelentette ki Kelemen Hunor Nagy-
károlyban.

csak a magyar közösséget foglalkoztatja: Dob-
rudzsa, Bukovina vagy Bánság történelmi, föld-
rajzi, kulturális sajátosságainak a figyelembevé-
telére kérik a kormányt román politikusok és civil 
szervezetek, éppen úgy, ahogy azt az RMDSZ a 
Székelyföld és a Partium esetében teszi. Az alkot-
mánymódosítás elfogadásának őszi, parlamenti 
vitáján a Szövetség ismételten kéri majd a kü-
lönleges státusú régiók fogalmának bevitelét az 
alaptörvénybe” – ismertette az RMDSZ elnöke. 
 Kelemen Hunor leszögezte, az igazán 
nagy horderejű témákban a bukaresti politikuso-
kat mindig az késztette meghátrálásra, ha az er-
délyi magyar nemzeti közösség erejét közösen, és 
nagy létszámban fellépve mutatta meg, ezért lesz  

 Kelemen Hunor szövetségi elnök augusz-
tus 2-án, Nagykárolyban találkozott az RMDSZ 
Szatmár megyei polgármestereivel, akikkel aktu-
álpolitikai kérdésekről tanácskozott. 
 „Ősszel kerül a parlament elé az alkot-
mánymódosítás, amelyhez az RMDSZ komoly és 
érvekkel megalapozott szakmai anyaggal járult 
hozzá. Módosító javaslataink minden olyan te-
rületet lefedtek, amelyek az ország állampolgára-
inak biztonságát, demokratikus jogainak szava-
tolását jelentik. Az elmúlt évek tapasztalatait ösz-
szegyűjtve az bizonyos, hogy korrekciókra van 
szükség az alaptörvényben. A Szövetség javas-
latai között kiemelt helyen szerepel a kisebbségi 
jogkörök kiszélesítése, ezért fontos eredménynek 
tartjuk az Alkotmány 1-es számú cikkelyének a 
kiegészítését, amelyben a nemzeti kisebbségeket 
államalkotó tényezőként ismerik el” – hangsú-
lyozta politikai tájékoztatójában Kelemen Hunor. 
 Hozzátette, az alkotmánymódosításhoz 
szorosan kapcsolódik a régiók átszervezésének 
kérdése. „Az RMDSZ álláspontja változatlan. 
Nem tartjuk elfogadhatónak a gazdasági-fejlesz-
tési régiók adminisztratív szerepkörrel való 
felruházását, mert ez csak egy újabb bürokratikus 
szintet jelent, amely az állampolgárok mindenna-
pi életét nehezíti meg. Ugyanakkor a gazdasági-
fejlesztési régiók átszervezésének kérdésében 
megkerülhetetlen tényezőnek tartjuk az állam-
polgárok véleményét, éppen ezért támogatjuk a 
helyi népszavazások kiírását. A kormány nem 
dönthet ebben a kérdésben úgy, hogy nem kérdezi 
meg az egyes régiók lakósait. Ez a kérdés nem 

Az RMDSZ támogatja a helyi népszavazások 
kiírását a régiók átszervezése ügyében

RMDSZ sajtóiroda

Új iskolakezdés, új tervek

    “Új iskolakezdés, új tervek, új projektek és 
remélhetőleg új megvalósítások.“  

 Ilyen hozzáállásal szeretnénk a 2013-
2014-es tanévben tevékenykedni diáktanácsun-
kon belül. Ehhez, mindannyian tudjuk - érdeklő-
désre, lendületre, ötletekre, de legfőképpen ma-
gyar diákokra van szükség. Így az iskolaév első 
felében erre fogjuk fektetni a hangsúlyt. Új ta-
gokat szeretnénk tóborozni, új magyar diákokat 
szeretnénk csábítani a diáktanácsba. Meg kell ér-
tetni a magyar diákokkal, hogy a diáktanács tag-
jának lenni jó dolog, hogy rengeteg tapasztalatot, 
barátokat, feledhetetlen emlékeket lehet sze-
rezni. Ez csak a diákoktól függ és akaratukon mú-
lik. Mi megtesszük dolgunkat, járni fogjuk a ma-
gyar iskolát, zaklatni fogjuk a magyar diákokat, 
mert kell az utánpótlás, és ha erre lesz majd igény, 
akkor valami nagyobbra is vágyhatunk, mint pél-
dául arra, hogy felszólaljunk a medgyesi magyar 
tagozat szakjának megtartásáért. Ez is egy ok arra 
nézve, hogy mindenki más városba “menekül” 
középiskolába. Reméljük ez valamilyen szinten 
sikerülni fog. Ha nem is változtatni, akkor lega-
lább még jobban hangoztatni, hogy ez nekünk így 
nem jó.     
                                                                                                                                                 
 Ezen kívül szervezni fogunk különböző 
témájú játékesteket a diákoknak. Pár tanár segít-

ségével elkezdjük a “Kulturális Filmest”eket is, 
ami egy rendezvénysorozat lesz, havonta irodal-
mi, történelmi vagy más témájú filmeket fogunk 
vetíteni.  Mindezek mellett gondolunk a mozgás-
ra is, így különböző témájú sprotnapokat is össze 
szeretnénk hozni. Szórakozásra is szükség van te-
hát Halloween bui is lessz. November 17 a Diák-
jogok Világnapja. Ezt a tavaly is megünnepeltük 
egy, szimbolikus filmmel, amit mi állítottunk 
össze. Idén is megemlékezünk e számunkra fon-
tos eseményre.

  Közeledni fog a karácsonyi időszak, 
melyre bazárral fogunk készülni, és lehet egy Mi-
kulási bulival a diákoknak. Ezennel lejár az első 
félév.
 
 Nem feledkezünk meg a Medgyesi 
MADISZ-ról sem, nekik is segíteni fogunk  a kö-
vetkező időszakban, terveik megvalósításában, 
mint például a “Szeben Megyei Magyar Napok” 
megszervezésében. Mert segíteni, önkéntesked-
ni jó! 

 Közben a Magyar Középiskolások Orszá-
gos szövetsége sem pihen. Ők is megszervezik a 
Médiatalálkozót, amelyre minden olyan magyar 
középiskolást várnak, akik közelebb szeretnének 
jutni a média titkaihoz: újságírás, sulirádió. A 

Buryán Tünde



biciklitúra útvonalát a szászvidékekre és a 
Transzfogarasra tervezte meg, így Medgyes és a 
mi kis közösségünk is útba esett. A biciklitúra 
második napján érkeztek meg estére, a szállást a 
medgyesi RMDSZ jóvoltából a Millenium-Ház-
ban és az unitárius templom udvarán oldottuk 
meg. A zarándokokat néhány kedves hívünknek 
köszönhetően egy kis meleg ínyenc meglepetés-
sel vártuk. Kolozsvári András és Gyöngyi 100 
darab fánkot, Szilágyi Margit és Bíró Ibolya úgy-
szintén, 100 darab kiskürtőskalácsot sütöttek a 
vendégek fogadására. A fánkok és a kiskürtőska-
lácsok egy pillanat alatt mind el is fogytak, ami 
nem csak a gyerekek éhségéről, hanem a süte-
mények finomságáról is árulkodtak. A gyerekek a 
lelkemre kötötték, hogy köszönjem meg az ők 
nevükben a finomságokat és tolmácsoljam hálá-
jukat, amelyet a kis expedíciójukról készült on-
line blogon ők is megtették. Az egyházközség és a 
saját nevemben is meg szeretném köszönni a ked-
ves nőtestvéreimnek ezt a nemes cselekedetüket, 
amellyel megismertették másokkal is a medgyesi 
vendégszeretetet!

 Az egyházközség akkor virágozhat, ak-
kor tud igazán gyarapodni szellemiekben, ha a 
közösséget alkotó emberek képesek lelki 
kincseiket kiemelni a véka alól, hogy mindenki 
számára láthatóvá váljanak. A közösségi szellem 
csak akkor él, ha vannak emberek, akik önfelál-
dozó munkával nem hagyják azt kialudni, és az 
elmúlt hónapban – de nem csak – a Medgyesi 
Unitárius Egyházközség bizonyságot tett élni 
akarásáról, szellemi-lelki-közösségi gyarapodni 
akarásáról!
 Isten segítsen mindnyájunkat életünkben, 
az Ő országa építésében és annak megélésében a 
mindennapi életünkben.  

ték gyerekeiket a táborba. 
 A tábort nagymértékben a Magyar Unitá-
rius Egyház, valamint az RMDSZ helyi szerveze-
tének támogatásával szervezhettük meg, ez által 
is kérem Isten áldását munkásságukra és életükre. 
A szavaimnál a gyerekek öröme sokkalta kifeje-
zőbb!
 A következő esemény egy közös kirándu-
lás volt, amelyet július 13-án éltünk meg az egy-
házközség néhány tagjával, pontosabban egy 
nagybusznyi személlyel: 49-en összesen. A ki-
rándulás célja megismerni Vajdahunyad várát és 
annak történetét, meglátogatni a Dévai várromo-
kat és az ott levő cellát, amelyben mártíromságot 
szenvedett Dávid Ferenc, egyházunk alapítója és 
első püspöke, valamint útba ejteni Gyulafehér-
várat is, ahol meglátogattunk a renovált várköz-
pontot és a Szent István-székesegyházat, amely-
ben több erdélyi fejedelem is alussza örök álmát.   
 A kirándulás reggeltől egészen késő estig 
tartott, amelyen végig uralkodott a jó hangulat, 
hiszen az énekszó, a kacaj, a jó kedv sohasem 
lankadt. A kirándulás kellemes visszhangja még 
mindig hullámzik szívünkben, emlékünkben még 
mindig elevenen él az impozáns Vajdahunyadi 
várkastély, a Déva városa fölé emelkedő dévai 
várrom, benne a mártírnak emelt emlékmű, 
valamint a felújított és sétatérré átalakított gyula-
fehérvári várrendszer és annak belső tere.
 Köszönjük Lajos József és Lajos Judit 
(született Márton Judit) aradi vállalkozó házas-
párnak, akik anyagi támogatása lehetővé tette ezt 
a gyülekezetépítő és lélekemelő élettapasztalatot, 
ezt a csodálatos kirándulást számunkra.
 Az Unitárius Egyház évente szervez gye-
rektáborokat, amelyek hozzásegítik ifjaink val-
láserkölcsi fejlődését, a maguk színes program-
kínálatukkal pedig életközelivé, élményszerűvé 
teszik a vallást. A második Várfalvi Gyerektábor-
ban az egyházközség is képviseltette magát 7 
gyerekkel. A haza hozott jókedvből és dudorá-
szott dallamokból tudjuk biztosra, hogy mindvé-
gig remek hangulat uralkodott a táborban.
 Egy másik esemény, ami gazdagította az 
egyházközségi életet, az egy látogatás volt. A ko-
lozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium 
diákjai az idén is megszervezték a többéves 
hagyománynak örvendő biciklitúrát. A kezdemé-
nyező és főszervező Solymosi Zsolt lelkészval-
lástanár, az iskola aligazgatója ez alkalommal a

 A minap olvastam az egyik újságban, 
hogy a nyugati világ a nyári időszakra, főleg a jú-
lius és augusztusi hónapra úgy tekint, mint a sza-
badság, az utazás, a munka megszűnésének, az 
élet mindennapos megszokottságából egy más-
fajta életritmusba való áthangolódásnak az idő-
szakára. Ekkor szoktak az emberek a leggyak-
rabban szabadságra menni, elutazni. A Medgyesi 
Unitárius Egyházközség életében is bekövetke-
zett egy ilyen időszak. Pontosabban fogalmazva, 
a mi életünkben is a nem megszokott, szinte ki-
mondottan nyárias hangulatú események követ-
keztek be. Nem zártuk be kapuinkat, nem füg-
gesztettük ki, hogy szabadságon vagyunk, nem 
lassítottunk életritmusunkon, hanem épp az el-
lenkező történt. Felpezsdültek a hétköznapjaink, 
és úgy tűnt, hogy több időnk támadt alternatív, 
szellemi-lelki-közösségi építkezésre, amelyért 
végtelenül hálás vagyok a jó Istennek!

 Július havának kezdetén, pontosabban 
július 4–7-e között, a gyerekeké volt a szintér, ők 
kerültek a figyelem központjába, amikor belép-
hettek néhány napra egy mesebeli világba, a Va-
sárnapi Iskolás, Anyanyelvi Gyerektábor nevű 
világba. Ennek a tábornak a célja az volt, hogy 
eggyütt lehessünk, játszva tanulhassunk és egy-
másra hangolódva megismerhessük Isten tanítá-
sát, illetve kifejezzük ezt ékes anyanyelvünkön. A 
tá-borozók korhatára széles skálán mozgott, és a 
3 évestől el egészen a 16 évesig is helyet talált 
mindenki magának és kivette részét a vidámság-
ból. Reggel érkeztek a gyerekek 9-10 óra között 
egy kis tarisznyás elemózsiával, hogy az ebédig 
ne legyen üres a has, délután 5-6 óra között pedig 
távoztak. A program nagyon interaktív volt: déle-
lőtt közös imádkozás, utána elméleti megismer-
kedés néhány bibliai történettel, majd ebéd után 
egy kis pihenés-alvás a kicsiknek, a nagyoknak 
meg szabad program. Ez után következett a délu-
táni foglalkozás, ami kézimunkázásból, festés-
ből, rajzolásból, alkotásból, éneklésből állt – eze-
ken át megéltük a tanult történeteket. A gyerekek 
tehát összerázódtak csapatépítő játékok által, 
egymásra hangolódtak a közös éneklésben, tanul-
hattak egymástól a közös vázlatkészítéskor. Bár 
napsütés fogadta a táborozókat, abban a négy 
napban a levegőt eső is felfrissítette, ami egyál-
talán nem rontott a hangulaton: kint vagy bent, mi 
zavartalanul töltöttük az időt hangos örömmel.
 Meg szeretném köszönni a kedves kony-
hatündéreinknek, akik nap mint nap gondoskod-
tak a finomabbnál finomabb falatokról, hogy ne 
csak a lélek jusson táplálékhoz, hanem a test is. 
Név szerint megemlítve köszönöm a segítségét: 
Fodor Adélnak, Tota Erzsébetnek, Buzogány Idá-
nak, Csifó Rózáliának, Márkos Ilkának, Fehér 
Rozáliának és Molnár Jolánnak, valamint a szü-
lőknek, hogy buzdították, ránk bízták és elkísér-

Nagy-Küküllő4.

Ebben az évben is...

Márkos Hunor Elemér
Unitárius lelkész



„Tüzesen süt le a nyári nap sugara” – Petőfi ezen 
szavai jutnak eszembe, amikor visszatekintek a 
nyár fullasztóan meleg napjai ellenére megszer-
vezett eseményeinkre. E szavak, mint vízbe do-
bott kő, mely hullámokat kelt, elevenítik fel ben-
nem azon alkalmakat, melyek szebbé, magasz-
tosabbá tették a nyarat és elviselhetőbbé a forró 
napokat. 
 Mint tudjuk, a nyári időszak egyik meg-
határozó jellemzője a szabadság, a pihenés, a szó-
rakozás. A tévé, a rádió, a sajtó szívesen tesz arról, 
hogy eljuttassák hozzánk a szórakoztatóbbnál 
szórakoztatóbb kikapcsolódási lehetőségeket. És 
maga az ember is megtesz minden tőle telhetőt, 
hogy szabad idejét a legmegfelelőbben megter-
vezze. Ezzel ellentétben, az egyházról azt szokták 
mondani, hogy a nyári időszak a leginkább moz-
galommentesebb periódus, mert többek között, 
iskolakezdésig szünetelnek a vallás- és ifjúsági 
órások, a konfirmandusok és helyenként, a 
bibliaórások is. Ez valóban így van, viszont ez 
nem adott helyet az unalomnak, mert az egy-
háznak fel kell vennie a harcot a világ csábí-
tásaival szemben, és minden lehetőséget megra-
gadva vonzóvá kell tennie a keresztyénséget. Így 
hát, bátran és örömmel szerveztük a különböző 
közösségi alkalmakat, úgy a fiatalabb, mint az 
idősebb generációk számára. Így került sor július 
21-én az 1962-ben, illetve 1963-ban konfirmál-
tak 50 éves találkozójára. Az egykor 18 főt 
számláló két csoport tagjai közül nyolcan 
erősíthették meg az Istenbe vetett hitükről szóló 
bizonyságtételt és élhették át újra ifjúkorukban 
tett fogadalomtételük izgalmát, amint azt utólag 
némelyek megvallották: „higgye el a tiszteletes 
úr, hogy az oltár előtt igazán izgultam”.
 Manapság, amikor a szórakoztató ipar 
fénykorát éljük, amikor fiataljaink figyelmét,  
idejét, energiáját egyre inkább leköti a világ, ne-
künk, lelkészeknek igazán jó „üzletemberekké” 
kell válnunk, ahhoz, hogy számukra olyan vonzó 
csomagolásban tudjuk kínálni a keresztyénséget, 

válik, amelyben egyre inkább azt lehet érzékelni, 
hogy az vagy, amit csinálsz, annyit érsz, 
amennyire képes vagy. Ezzel szemben, Isten azt 
akarja megértetni mindannyiunkkal, hogy az 
embernek Őtőle nyert értéke felülmúl minden 
emberi értékrendet. Isten szemében, az ember 
nem attól értékes, amit csinál, hanem egyszerűen 
azért ami: az Ő alkotása.  
 A találkozó nagy benyomást gyakorolt 
gyülekezetünk konfirmandusaira is, akik nagy 
örömmel azt nyilatkozták, hogy bárcsak a va-
káció végéig tartott volna ez az alkalom.  Az ilyen 
és hasonló kijelentések azok, amelyek meg-
elégedéssel, hálával, szívből jövő örömmel töltik 
el a lelkészek szívét és késztetik a továbbiakban is 
cselekvő életre. Megérte felvenni a harcot a forró 
nyár kihívásaival, helytállni, az „idős fejet” kissé 
izgalomba hozni, a „fiatal szívet” lángra lob-
bantani, mert ez által ismét megbizonyosodtam 
afelől, hogy Isten csodákra képes, és gazdag ál-
dásával koronázza meg a neki engedelmeskedők 
fáradozásait. 
 Ez a nyár még sok mindent tartogat gyü-
lekezetünk számára. Augusztus 17-én kerül sor az 
V-ik Kiskapusi Magyar Találkozóra, melynek 
megszervezésében részt vesz néhány lelkes gyü-
lekezeti tagunk is. Az alkalom keretében ünnepi 
istentiszteletet tartunk. 
 Vallásos és kulturális alkalmaink mellett a 
közeljövőben sor kerül gyülekezetünk orgonájá-
nak restaurálására, valamint irodánk felújítására 
is. Nyári tevékenységeink záró akkordjaként pe-
dig egy hétfalusi körútra készülünk, meglátogatni 
a barcasági evangélikus gyülekezeteket és temp-
lomaikat. 
 Gyülekezeti alkalmainkat felsorolva ő-
szintén kijelenthetjük: a munka az emberé, de az 
áldás egyedül Istentől származhat. 

hogy azt természetes módon fontosnak véljék és  

hogy azt magukévá tegyék életük megváltozása, 
megváltása érdekében. Ebből a meggondolásból 
került megszervezésre Köz-Ép-Pont címszó alatt, 
augusztus 1-4 között, Sepsiszentgyörgyön az első 
Erdélyi  Lutheránus Ifjúsági Találkozó. Több 
mint 200 fiatal gyűlt össze Erdélyből és a határon 
túlról, hogy közösen szembesüljenek Isten kije-
lentésével: „Értékes vagy!” 
 Kedves olvasó! Sokszor felnőtteknek is 
nehezen emészthető eledel ez a kijelentés, meny-
nyivel inkább egy tizenéves számára, aki még 
nincs teljesen tisztában saját értékével. Nehéz el-
fogadni Isten ezen szavait egy olyan társada-
lomban, amely egyre teljesítménycentrikussábá 
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Mozgalmas nyári élet a Kiskapusi Evangélikus-
Lutheránus Egyházközségben

Korodi Levente
levangélikus lelkészjelölt



festőművész jóvoltából került bemutatásra. A 
Tárlat, melynek ”Kálvinista templomok a Szeben 
megyei szórványban” címet adta, 10 református 
templomfestményből álló alkotás sorozat, a so-
kadik  imaházunkban. A bemutatott 10  kálvinista 
templomképet Jakab Árpád a medgyesi Gyüle-
kezet részére készítette. De megfogalmazódott az 
a gondolat is,hogy ez a sorozat, igénylésre, ván-

talabb a 2003 óta működő ágotai református 
templom.
 A sorozat felhívja a figyelmet a refor-
mátus templomépítészet stílusbeli gazdagságára 
és változatosságára. Jól látható a köztük levő ha-
sonlóság, de a különbözőség is. Van köztük  
templom, amire külsőleg a puritán egyszerűség a 
jellemző. Van olyan is, ami  kedveli a díszt, annak 
a kornak a ruháját öltve magára, melyben megé-
pült. És van   erődítmény jellegű templom a meg-
festett minták között, mintha az építők, építéskor 
az idők múlásával kívántak volna dacolni. Akár-
melyik képre tekint rá a Szemlélő, felfedezheti a 
színekbe, formákba zárt kortörténeti üzenetet és a 
remek képzőművészeti érzékkel  létrehozott 
fényt, dicsőséget, tájba vagy változatos kultúr-
környezetbe  beágyazott különleges hangulatot.
 Jakab Árpád képzőművész jelenlegi 
templomos sorozatával kétségtelen, hogy meg-
erősíti egyházi lojalitását, amit korábbi  alko-
tásaival is kinyilvánított már nagy örömünkre. 
Buzgalmával, lelkes kiállásával pedig arról tesz 
tanúságot, hogy református keresztény ember 
nemcsak imával tehet vallomást istenhitéról, ha-
nem képzőművészeti tehetsége gazdag eszköz-
tárával is.
 Végül, ismerjük fel, lássuk meg mind-
nyájan  a gyönyörű, vigasztaló üzenetet, amit a 
képzőművész beleírt, belefestett a templomképek  
hangulatába. Eszerint az idő, a kor, az építészeti 
stílus igenis változó és mulandó. De Isten  nem 
változik. Ő örökkévaló marad. Ő eddig is közös-
ségünkkel volt és Vele akar maradni ezentúl is 
Templomában.

megye, e jellegzetes református szórványvidék 
több  templomát.
 Felvetődik a kérdés, hogy  miért éppen a 
templom áll a Művész érdeklődési terében? 
Egyáltalán kinek szolgál  mindezzel a Művész? 
Honnan a döntés és  elköteleződés ezen temp-
lom-minták  megalkotásában? A megfogalma-
zott kérdésekre kétségtelenül egy felelet létezik 
Jakab Árpád festőművész részéről, ez nem más, 
mint az egzisztenciális kötődés a Szeben megyei 
szórványvidékhez. Az a tény, hogy az életet ezen 
a vidéken éli meg, így a tematikát is innen meríti. 
Sőt, mitöbb, ezt úgy teszi, hogy benne egyszerre 
ragadja meg a  lét szórványmivoltos töredezettsé-
gét és a  hagyományos  magyar templomos világ 
nyújtotta életlehetőséget, teljességet.
 Jakab Árpád festőművész a Brassói Eme-
bekebelezett, Szeben megyei templomok meg-
festésével több településnek -Mikeszásza, Kü-
küllőalmás, Bürkös, Mihályfalva, Nagyszeben, 
Medgyes, Erzsébetváros, Somogyom, Balázs-
telke és Ágota – a református  templomát, lelki 
otthonát örökíti meg. Teszi ezt annak a felismeré-
sével, hogy a templom  mindenki számára fontos, 
mert az  a gyógyulás helye számunkra. Ott vi-
gasztalódunk meg egyénileg, ott szólít meg min-
ket Isten, ott lépünk Vele és Egymással közös-
ségre. Tulajdonképpen ott kérdezünk rá életünk 
nagy-nagy felismerésére: ”Úram, kihez mehet-
nénk, hiszen örökéletnek beszéde van Tenálad?!”
 E festmények megalkotásának öröme 
azonban nem feledtetheti velünk a tényt, hogy  a 
megjelenített szép templomok, amiket a Művész 
a realizmus és romantika eszköztárával hozott 
létre, különböző századokban épültek. Legrégeb-
bi közöttük a  XV. századi mikeszászai, legfia-

Jakab Árpád- „Kálvinista 
szórványtemplomok Szeben megyében”  

2013 június 23, Medgyes

 Tisztelt Közönség! Mint Jakab Árpád 
lelkésze szeretnék néhány szót szólni a mostani, 
tulajdonképpen sokadik  festményavató ünnep-
lésünk alkalmával. Én is, akárcsak Önök, kedves 
résztvevők, örömmel veszem tudomásul, hogy 
Jakab Árpád medgyesi képzőművészünkek újabb 
alkotás-sorozata kerülhet a nagyközönség elé 
bemutatásra. Sok előkészület, egyeztetés, munka 
és ima készítette ezt elő.
 A képsorozat létrehozásában több ténye-
ző is közrejátszott. Mindenekelőtt az ötletért va-
gyunk hálásak Istennek, mely célul tűzte ki a dél-
erdélyi szórványtengelyhez tartozó Szeben me-
gye református értékeinek, jelképeinek  a felka-
rolását és megörökítését. Meghatározó szerepet 
játszott  a folyamatban e terület református lel-
kész-kollegáinak beleegyezése, amivel támoga-
tást nyert maga a terv. Ezért, itt és most köszö-
netet mondok a támogatásért minden lelkésznek, 
aki beleegyezésével segítette a terv megvalósítá-
sát. De a kivitelezés érdeme  egyértelműen Jakab 
Árpád festőművészé, aki nagy tehetséggel és 
kiváló hozzáállással alkotta meg a kiállított 10 
templomos festményt.
 A  képsorozat címe különleges, “Kálvi-
nista szórványtemplomok Szeben megyében”, 
kissé elüt az  eddigi Jakab Árpád tárlatokétól. 
Már a címből kiderül, hogy a Művész ezúttal nem 
a természet lenyűgöző ékességeit, például a  
mindenkit elbűvölő virágot kívánja vászonra vin-
ni, hanem magát a templomot. Ráadásul Szeben 
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Ebben az évben is...

Székely Zoltán
református lelkipásztor

Negyedszer újra...
 Folytatnám e cikk címét azzal, hogy ez év 
június 23-án a medgyesi Református Egyház, 
presbitériuma kezdeményezésére, negyedszer 
szervezte meg Medgyesen a Gyülekezet Napját.
 Lelkes egyházi tagok, presbiterek, Nő-
szövetség és vezetőik nagy összefogással ké-
szítették elő a sok lelki eseményt, ami ehhez a 
naphoz kötődött. Meghívottak voltak jelen Med-
gyesről, a többi történelmi magyar egyházak tag-
jai vezetőikkel, továbbá a helyi RMDSZ képvi-
selői, a Brassói Esperesi Hivatal küldöttje, Nt. 
Ambrus Attila fógondnok és az ünnepen szép ige-
hirdetést mondó Ágoston-Palkó Attila tiszteletes, 
szászfenesi lelkész.

 A Gyülekezeti Nap fő célja a szeretet, az 
összetartózás és egymásra figyelés gyakorlása 
volt. Sok lelket feltöltött az elhangzott ige, hoz-

zászólás, mely a péteri levél alapján lélekhez szó-
lóan győzte meg a hallgatóságot arról, hogy Isten 
kezében igenis élő köveknek kell lennünk. Isten 
alakít bennünket minden nap és eljön majd az az 
idő, amikor mindenki beleilleszkedhet az Anya-
szentegyház közösségébe. A prédikációt hallgat-
va, sokan éreztünk úgy, hogy  jó volna Istennek 
ezt a biztató szavát naponta hallani.
 Az istentiszteletet templomi ünnepély 
követte. A felszólalók, köztük a Brassói Eme kül-
döttje, Ambrus Attila főgondnok, Orosz Csaba 
helyi RMDSz elnök, a medgyesi Gyülekezet bel-
missziós csoportjainak tagjai és Gábos Ilona, 87 
évet betöltött nyugalmazott tanítónő, a 125 éve 
alapított  medgyesi református közösséget össze-
fogásra, hűségre és templomszeretetre buzdította. 
Az ünnepély hangulatát fokozta a Vallásórás 
Csoport és a Gyülekezet Kórusának szép és lelkes 
éneklése, Kurtus Krisztina ékes magyar nyelven 
mondott Reményik és Vörösmarty szavalata. A 
templomi ünnepély Komlósi-Rif Szilvia, III.éves 
teológus, dalszerző és előadó gitárkísérettel előa-
dott koncertjével zárult. Modern akkordjainak 
énekszövegei  a Zsoltárok Könyve szellemében 
íródtak. Bennük a magasság és a mélység, az el-
vetettség és elfogadás üzenete,megtapasztalása 
bontakozott ki. Gyönyörű dalos műsorát a gyü-
lekezet lélegzetét visszafogva hallgatta.

 A templomi együttlétet szép és tartalmas 
festménykiállítás folytatta, mely  Jakab Árpád 

folytatás a 7. oldalon
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dorkiállításként, más településeken is állíttassék 
ki. Az ötlet azért lehet építő, mert a tömbmagyar-
ság területén élő magyar hívek például keveset 
tudnak a Szeben megyei reformátusság életéról 
és hagyománybeli változatosságáról. 

Mindezzel az eseménnyel még nem ért 
véget a nap. Délután közös ebéd fogyasztása, 
zenés vidám szórakozás, jó hangulat, estig tartott 
mulatság, a Gyülekezeti Naphoz kapcsolt Jóté-
konysági Bál következett, a Bényi-Czeller And-
rás presbiter vezette helyi vendéglőben. A tom-
bolajátékból és belépőjegyekből bejött pénz, el-
határozás szerint a gyülekezeti diakónia beindí-
tására lesz használva. Jó volt részt venni olyan 
helyen, ahol csak vidám arcok láthatók, kellemes  
viszontlátások rég nem látott barátokkal, jó volt  
új barátságot kötni.
 Reméljük mindenki tanult e felemelő 
eseményből, mely feloldani akart sok megtört, 
megkövesedett szívet, és ezután megpróbál nyi-
tott szívvel élni felebarátai körében.
 Reméljük máskor is lesz ehhez hasonló 
esemény, amiért kérjük Istent, adjon minden szer-
vezőnek és résztvevőnek erőt, egészséget és ki-
tartást a közösségépítő munkában.

Jakab Róza
medgyesi református presbiter

folytatás a 6. oldalrol
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bál,  borkóstoló, HUNGARIKUM vásár 

és még sok más...

- részletes programmal a következő 
számban jelentkezünk -
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