
 

 

 

2012. február 24-25: Déva, Vajdahunyad 

Februárban másodszor utaztunk a szórványban élő magyarokhoz, a Kovászna 
Megye Tanácsának támogatásával. Első állomásunk a dévai Téglás Gábor 
Iskolaközpont volt, ahová 24-én délben érkeztünk meg. Számunkra nagyon fontos 
esemény ha eljuthatunk ezekre településekre, mert egy rövid időre láthatjuk, hogy 
milyen érzés igazán kisebbségben élni. Az itteni magyaroknak  nap mint nap meg 
kell harcolniuk a identitásukért. Minden követ meg kell mozgatniuk ahhoz, hogy 
megmaradjanak. 

Érkezésünk után rögtön ebéddel vártak bennünket, majd elkísértek az előadás 
helyszínére. Egy olyan tornacsarnokban tartottuk az előadást, ahol még annak 
idején Nadia Comăneci kezdte el a pályafutását. Az előadásra 17 órától került sor. 
Nagyon befogadó és nyitott közönség gyűlt össze. Előadás alatt éreztük az 
embereken, hogy nagyon átadják magukat és a végére megszületett egy mély, közös 
csend. Érződött, hogy a nézőtéren ülő embereknek mennyire szükségük van arra, 
hogy valaki kimondja a problémákat. Mikor megérkeztünk az iskolába, meleg 
vacsora várt bennünket, aztán elfoglaltuk a szobánkat. 

Másnapi megállónk Vajdahunyad volt. Az első előadásra 17 órától került sor,  a sok 
érdeklődőnek köszönhetően viszont tartottunk még egy előadást 19 órától. A helyi 
szervezők hihetetlenül sokat dolgoznak azért, hogy összefogják az itt élő 
magyarokat. Sok programot szerveznek, itt nincs idő a pihenésre, mert azzal 
embereket vesztenek el. 

Előadás után egy idős bácsi visszajött és megköszönte, hogy eljöttünk 
Vajdahunyadra, közben megszorította a kezünket és alig találta meg a megfelelő 
szavakat, hogy kifejezze háláját. Előadás végén maradt néhány fiatal segíteni a 
bontásban. Közben visszajelezték, hogy nagyon fontos volt számukra, hogy 
eljöttünk és mélyen érintette őket az előadásunk. Beszámoltak arról, hogy 
Vajdahunyadon  mindenért meg kell harcolni, hiszen a város csupán hat százaléka 
magyar. Nagyon sok olyan  fiatal van, aki más városba megy egyetemre és többé már 
nem tér vissza. Megbeszéltük, hogy jövőre visszajövünk előadásokat és tréningeket 
tartani az itteni fiatalok számára. Beszélgetés után visszamentünk Dévára és ott 
töltöttük az éjszakát. 

 


