
Atel
Situata in Podisul Tarnavelor, la 12 km est de Medias, comuna Atel are o suprafata de 27,21 km.p. si o
populatie de peste 1.500 locuitori (impreuna cu satul arondat Dupus). 
 Atestata documentar in anul 1283, sub denumirea latina Villa Echelini (Ecel, mai tarziu),  localitatea a
fost una dintre cele mai infloritoare comunitati sasesti din Scaunul Mediasului. Sub domnia regelui Matei
Corvin, asezarea a dobandit dreptul de a organiza targ saptamanal, iar din punct juridic, pe acela de a
condamna la moarte. 

 Atelul a fost insa locuit inca din preistorie, pe teritoriul localitatii fiind descoperite, doua topoare de
piatra datand din neolitic. Din epoca bronzului au fost identificate, apoi, doua rasnite, doua toporase, doua
varfuri de lance si un buzdugan cu 12 colturi. Din epoca tarzie a fierului dateaza alte descoperiri
arheologice:doua bratari, doua fibule, patru topoare de cupru, dar si o figurina de lut infatisand-o pe zeita
Venus, precum si doua pietre funerare incastrate in zidul bisericii din Dupus. 

 În 1979, la intrarea in sat, pe partea din dreapta soselei, in apropierea fostelor cladiri SMA s-a descoperit
 o asezare (Wietenberg) cu materiale din epoca romana si postromana. De asemenea, la sud-est de sat,
spre Dupus, in padurea Hodos s-au gasit resturi de locuinte si fragmente ceramice apartinand unei asezari
fortificate (Warburg sau Wadeschgraben) inconjurata cu sant si val adanc de 2 m si avand o vedere larga
asupra vaii Tarnavei Mari. În hotarul Matz a fost descoperit, in 1905, un tezaur de argint cuprinzand mai
multe fibule, bratari, inele, dar si 375 de monede imperiale din epoca preromana. 

 Cel mai valoros monument istoric al localitatii il constituie Biserica Evanghelica-Lutherana, construita in
stil gotic, in jurul anului 1380. Este o bazilica cu patru travee, turn-clopotnita, transept, cor si sacristie.
Din cladirea initiala s-a pastrat doar nava principala cu bolta sa, precum si turnul si peretii exteriori ai
edificiului. În jurul anului 1420 s-au ridicat deasupra corului doua etaje de aparare prevazute cu guri de
tragere. Biserica a suferit modificari in secolele XV-XVI, atunci cand s-a construit o sacristie noua si o
tribuna, in partea de vest a navei centrale. 
 De asemenea, s-a modificat turnul si s-au reboltit navele alterale. Edificiul are mai multe detalii de piatra
cioplita, cu particularitati stilistice caracteristice secolelor XIV-XVI, opere ale cunoscutului mester
pietrar sibian Andreas Lapicida. 
 Pe parcursul unei jumatati de secol (intre 1605-1658), biserica a suferit mai multe distrugeri, intre care si
un incendiu devastator. S-au pastrat, totusi, doua clopote, dintre care unul mai mare avand inscriptia " O
rex glorie Jesu Christi veni cum pace ". 
 Curtina de plan oval din jurul bisericii, prevazuta cu trei turnuri a fost construita la inceputul secolului al
XV-lea. Turnul de poarta este plasat inspre sud-est, fiind construit cu patru etaje si prevazut cu usi din
lemn de stejar si hersa. Acest turn a functionat si ca turn-clopotnita, la al treilea etaj existand o incapere
amenajata in acest scop, cu fereastra si latrina. La demolarea turnului de nord, in anul 1959, a fost
descoperit un scurt tunel boltit, din caramida, ce facea legatura subterana intre turn si pivnita celei mai
apropiate case taranesti. Încaperile din fortificatia bisericii au fost utilizate inca din 1397 ca local de
scoala, prima cladire destinata exclusiv invatamantului sasesc fiind construita abia in anul 1872. 
 Actuala scoala, singura de altfel din comuna (impreuna cu cele doua gradinite) au fost construite in
perioada interbelica. 

 În anul 2003, la implinirea a 720 de ani de atestare documentara a localitatii, a fost dezvelit Monumentul
Eroilor, fiind inscriptionate numele mai multor eroi romani si germani. Cea mai importanta personalitate
a locului este tot de nationalitate germana. Este vorba despre Norbert Kartmann, presedintele
Parlamentului landului Hessen. În casa in care s-a nascut si a copilarit acesta (si pe care a vizitat-o in
2005) functioneaza din anul 1991, un azil de batrani.
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