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Bogdány Csilla Petra
egyetemi hallgatónak,

Hódmezõvásárhely,
Hársfa u. 15.

Kedves Csilla!

Nagy örömet okoztál szer-
kesztõségünknek, nagyon
szép lírai hangú írásoddal a
hódmezõvásárhelyi gyüleke-
zet karácsonyi ünnepségé-
rõl. Látod, változtatás nél-
kül azonnal közöltük, hogy
írásod mielõbb valamennyi-
ünk közkincsévé tehettük.
Írjál máskor is, ha valami
érdekes rendezvényetek vagy
megmozdulásotok van, akár
az egyházközségben, akár az
egyetemen.

* * *

Szabó Ádám,
VIII. osztályos tanuló,

Hódmezõvásárhely

Kedves Ádám!

Örömmel olvastuk karácsony-
ról szóló híradásod. Nagyon
örülünk annak, hogy ilyen
mélyen ismered és érted kará-
csony jelentõségét. Szeretnénk
remélni, hogy a többi iskola-
társad is ugyanolyan érzések-
kel él, mint te. Sajnos cikkedet
ennek ellenére nem tudjuk kö-
zölni, mert a mi nagy hagyo-
mánnyal rendelkezõ egyházi
folyóiratunk olvasói számára
ez az írás már nem sok újat tu-
dott volna nyújtani. De ne szo-
morodjál el, máskor is keres-
sél meg írásoddal, amelyben
fõleg arról írsz, hogy hogyan
töltitek el kulturáltan szabad-
idõtöket, milyen könyveket ol-
vastok, milyen tv-mûsorok tet-
szettek, és milyen sikeres
rendezvényeitek voltak. Szó-
val ne keseredjél el, sok olyan
nagy ember is volt már, aki-
nek az elsõ írását, de a késõb-
bieket sem mindig közölték le
az újságok.

Üdvözlettel
a fõszerkesztõ

Lapzárta után
Ünnepélyesen felavatták a Nagy Ignác utcai

egyházközség gyülekezeti termét

Február 14-én (szombaton) délután fél 7-kor ünnepélyesen fel-
avatták a Nagy Ignác utcai egyházközség másfél hónap alatt szé-
pen felújított, (teljesen megújított) gyülekezeti termét. Az ünnep-
ség délután 5-kor kezdõdött egy rövid hálaadással a Nagy Ignác
utcai gyönyörû gótikus templomunkban, amely ez alkalommal
zsúfolásig megtelt hívekkel. Az áhítatot Kiss Mihály hódmezõ-
vásárhelyi lelkészünk tartotta. Ezt követõen a Vasutas Zeneis-
kola Pro Musica Szimfonikus kamarazenekara adott magas
színvonalú hangversenyt, Mozart négy mûvébõl, nagyszerû mû-
vészi tolmácsolásban, Nagy Norbert karmester vezényletével. A
hangverseny két közremûködõje, egy fiatal szoprán énekesnõ és
egy kürtmûvésznõ különösen emlékezetes elõadást nyújtott.

Ezt követõen fél 7-kor került sor az ünnepélyes avatásra, a
gyülekezeti terem impozáns nagytermében. Elöljáróban
Kászoni József lelkész atyánkfia mutatta be és ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe Kiss Miklós üvegmûvészt, aki elsõsorban
templomi üvegablakok készítésével vált ismertté. Így többek kö-
zött õ tervezte és készítette a Nagy Ignác utcai templom ólom-
üveg ablakainak mûvészi megújítását is, amelyek az elõzõ
évben készültek el. Ez alkalommal rendezett kiállításán új olda-
láról mutatkozott be. Modern felfogású üveg térplasztikáit mu-
tatta be Üveg Fény-Kép címmel, amelyet a közönség nagy ér-
deklõdéssel tanulmányozott. Kászoni József bevezetõjébõl
megtudhattuk, hogy a mûvész Marosvásárhelyrõl származik.
Most az Ajkai Üveggyár vezetõ tervezõmûvésze, és a közeli
Magyarpolányban lakik. Számos nagyszerû alkotása jelzi or-
szágszerte mûvészi pályafutása egyes állomásait. Fia: Kiss Ger-
gely fotómûvész hollandiai tanulmányútja alkalmával készített
– néhány nagyalakú, egzotikus arcokat felvillantó – színes fotója
is ez alkalommal került bemutatásra.

Majd Zoltán Csaba, az egyházközség gondnoka vázolta rövi-
den a felújítás elõzményeit. Megköszönte az V. kerületi Önkor-
mányzat 3 millió forintos anyagi támogatását: Bemutatta a kivi-
telezést irányító Fehérvári Péter építészt. Megköszönte
valamennyi közremûködõ, – így Vadadi Attila énekvezérnek a
világítási rendszer kiépítéséhez nyújtott segítségét – színvonalas
munkáját. Végül a közönség figyelmébe ajánlotta a kör alakú sa-
rokteremben Szente Mónika amatõr ipamûvész fém és üveg
kompozíciójú bizsu ékszerkollekcióját. Az ünnepség kellemes
hangulatú állófogadással, baráti beszélgetésekkel zárult. A vá-
lasztékos finom szendvicsek, amelyeket ezúttal feltálaltak,
Brockné (Margitka) áldozatos munkáját és jó ízlését dicsérték.

E rövid tudósítással mi is osztozni szeretnénk a gyülekezet
szépülésének, gazdagodásának örömében. Gratulálunk a presbi-
tériumnak és személy szerint Zoltán Csabának ez ügyben kifej-
tett áldozatos tevékenysége sikeréhez. Reméljük, hogy a gyüleke-
zeti terem ezután még több, és még színvonalasabb
rendezvénynek fog otthont adni, amelyekrõl szintén boldogan fo-
gunk tudósítani.

(Krónikás)


