Egyházközségeink életébõl
Hírek a Bartók Béla Unitárius Egyházközség életébõl
Új hitoktatónk van Tordai Júlia személyében, aki
hittantanári képesítését Kolozsváron szerezte. Minden vasárnap 10 órától, istentisztelet alatt vasárnapi iskolát tart vallásórás gyermekeinknek, ez
idõ alatt a szülõk a templomban vannak.
Ugyancsak megkezdtük a konfirmáló növendékek felkészítését is a jövõ évi konfirmációra.
Október és november az emlékezés hónapja volt.
Megemlékeztünk az októberi eseményekrõl, a reformációról. November elsején, délután halottak napi
istentiszteletet tartottunk.
November 14-én Dávid Ferenc emlék-istentiszteletet tartottunk templomunkban, valamint november
15-én megkoszorúztuk a XI. kerületi, Dávid Ferenc
utcai emléktáblát.
November 28-án pedig részt vettünk az Alvinczi
György unitárius mártír prédikátor halálának 430.
évfordulója alkalmával tartott emléktábla-avatáson.
Az adventi idõszakban készülünk megünnepelni nagy
tanítómesterünk, a názáreti Jézus születésének ünnepét,
amely egyben a mai ember számára a szeretet, a család, a
békesség, az örömhír áldott alkalma. Karácsonykor,
ünnep elsõ napján, minden kedves hívünket szeretettel várunk templomunkba együtt ünnepelni, úrvacsorában részesülni. Másodnapján tartjuk a gyermekek karácsonyfa-ünnepségét, melyre hívjuk a kedves
gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket. Az adventi idõszakban kérjük a szülõket, hozzák el gyerekeiket
vallásórára, az ünnepi mûsor elõkészítésére.
Minden kedves hívünknek és támogatónknak kívánunk Istentõl áldott Karácsonyt és még boldogabb
új évet.

2004-ben a következõ szertartásaink voltak:
Keresztelések:
Simon Dénes és Finszter Erika kisfia: Dénes Géza
Horváth Gyula és Papp Anna Etelka kisfia: Alex
Nagy Andrea és Szathmáry Tibor kislánya: Hanna
Dr. Farkas Gábor és Dr. Patakfalvy Vígh Katalin kislánya: Eszter Kata
Patakfalvy Vígh Attila és Szûcs Gabriella kisfia és kislánya: Kincsõ és Gergely
Miklós Csaba és Megyeri Ibolya Erzsébet kislánya: Réka
Dr. Fodor Dénes és Zoltáni Brok Annamária kisfia: Botond Levente
Barabás Csaba és Kertész Szilvia kisfia: Balázs.
Esketési szertartás:
Hidasi Attila és Fábián Enikõ Réka házasságkötésének
a megáldása.
Elhalálozások:
Cserna Mártonné született Gyurkovits Irma 80 évet élt
testvérünk,
Pálfi Szilárd 75 évet élt testvérünk,
Bándi Jánosné, született Fodor Berta 92 évet élt testvérünk,
Pahocsa Sándorné, született Kelemen Eszter 84 évet élt
testvérünk,
Bercsik Gyuláné, született Székely Piroska 81 évet élt
testvérünk,
Dr. Szabó Pál Endre 84 évet élt testvérünk,
id. Kelemen Attila 89 évet élt testvérünk,
Balázs Attiláné, született Wald Anna 82 évet élt testvérünk,
Dr. Pap Mózes 86 évet élt testvérünk.
Konfirmálóink voltak: Samarjai Eszter, Orbók Zita,
Rázmány Csaba, Nagy Csaba és Nagy Éva Andrea.
Léta Sándor lelkész

Új hitoktatónk bemutatkozása
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a saskeselyûk, futnak és
nem lankadnak meg, járnak és
nem fáradnak el.” (Ézs 40, 31)
Sokszor eszembe jut, és mondhatom, életem kíséri ez a bibliai
vers, amelyet kedves pap bácsink
írt idézetként a konfirmációi emléklapomra.
Tordai Júlia Anna vagyok,
1980. szeptember 24-én születtem
Tordán. Szülõfalum Kövend, ahova kedves gyerekkori emlékek fûznek. A családi fészek
volt az a hely, ahol megtanultam, mit is jelent az Isten
szó, és azt is, hogyan kell imádkozni. Most is emlékszem,
ahogy nagymamám minden este odajött az ágyamhoz,
segített összekulcsolni a két kis kezem, õ mondta elöl, én
utána, az akkor még érthetetlen szavakat. Sok idõ kellett, amíg megértettem mirõl is szól a Miatyánk, mit is
jelent „a mi mindennapi kenyerünk”. Aztán konfirmálásom alkalmával megértettem, hogy Isten jó, irgalmas,
igaz, mindenható, megbocsátó, hatalmas és szeretõ. És
már nemcsak megértésrõl, hanem mindezek megérzésére is lehetõséget nyújtott az élet. Érdekelt a Biblia, és érdekelt mindaz, amit vasárnaponként hallottam a szó-

székrõl. Éppen ezért szüleim kilencedik osztálytól a János Zsigmond Unitárius Kollégiumba írattak, amit a
kincses Kolozsvárott végeztem, és ugyanitt folytattam
tanulmányaim a Babes–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképzõ Karán. Itt szereztem 2004 nyarán
hittan–magyar tanári oklevelet. Annyit meg kell jegyezzek, hogy a hitvallás, a hittan és az etika tantárgyakat
külön tanultam az unitárius teológusokkal, Dr. Rezi
Elek professzorral.
És rájöttem, Isten minden olyan ember számára létezik, függetlenül a vallástól, aki keresi Õt, aki imáiban
hozzá fordul, aki keserûségében Nála keres vigaszt, aki
örömét Neki mondja el. Egy a fontos, bízzunk a mindenható Isten erejében, és keressük Nála lelkünk megnyugvását.
2004 szeptemberétõl az üllõi Árpád Fejedelem Általános Iskolában hittant tanítok; valamint Budapesten a
BARTÓK BÉLA Unitárius Egyházközségben, amíg az
istentisztelet tart, a gyerekekkel foglalkozom. Bibliai
történeteket tanulunk, karácsony közeledtével pedig egy
kis mûsorral készülünk, amit Szenteste adunk elõ, és
minden kedves olvasót nagy szeretettel várunk.

Kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, és
Istentõl megáldott békés, boldog, új évet!
Tordai Júlia Anna
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A Dunántúli Unitárius Egyházközség hírei
Hosszas bírósági procedúra (ügyészségi fellebbezés és visszautasítás, formai hibákra hivatkozva) után végre bejegyezték alapítványunkat
(Válaszúti György Unitárius Alapítvány, adószáma:
18324709-1-02,
számlaszáma:
11731001-20119076), melynek elsõdleges és távlati célja egy templom/imaház építése, vagy vásárlása. Továbbá célja a jelenlegi egyházközségi élet
szervezése és mûködtetése.
A Pécsi Tudományegyetemen szeptember
28-án került sor a frissen alakuló Szentágothai
János Protestáns Szakkollégium sajtótájékoztatójára. „Létrehozásában – ahogy dr. Gábriel Róbert dékán a tájékoztatón ismertette – a Természettudományi Karon kívül két történelmi
egyház, a református és az unitárius képviselõje vesz részt. Küldetése, hogy vizsgálja a tudomány és vallás viszonyát, ismertesse a hit reflexióit, keresse a két terület közötti átjárhatóságot.”
(Univ. Pécs, 5. évf., 11. szám) A havi 1–3 elõadáson kívül célunk a közösségi élet megerõsítése és
támogatása, így pl. a szakkollégium keretében
filmklubot mûködtetünk. Az Apolló Mûvészmoziban többek között mûsorra tûztük a Csillag a
máglyán címû filmet.
Szeptember 30.–október 3. között vendégül láthattuk
amerikai
testvérgyülekezetünk
(Ashland–Oregon állam) lelkésznõjét, Patt
Herdklotzot, valamint gondnoknõjét, Venita
Vargat. Városnézéssel, beszélgetésekkel, villányi
látogatással töltöttük idõnket. Úgy érzem találkozásunk kellemes és tartalmas volt, a szíves ven-

dégfogadásért és idegenvezetésért illesse köszönet
a pécsi gyülekezet tagjait. Együttlétünk közös istentisztelettel zárult.
Az elmúlt idõszakban Pécsen két esketési
szertartásra került sor. Egyházunk áldásában
részesítettem Kovács József és Michéli Éva, valamint Kovács Balázs és Parrag Judit testvéreinket.
Székesfehérváron egy keresztelési szertartást
végeztem, megkereszteltem Daradics Attila és
Daradics-Borsos Rozália Szabolcs nevû gyermekét.
Ugyanakkor részt vettem Nagy Júlia Magdolna
mohácsi hívünk Kolozsváron tartott konfirmációján. A felsoroltak életét Isten áldása kísérje.
Máté Ernõ lelkész

A Sylvester János Protestáns Gimnázium
felvételt hirdet a 2005/2006-os tanévben induló
6 évfolyamos gimnáziumi osztályaiba.
Az iskola keresztény szellemû nevelést és ennek keretében korszerû képzést
és mûveltséget kíván nyújtani. Emelt óraszámú képzés választható
matematikából és angol vagy német nyelvbõl;
a nyelveket, matematikát, hittant, testnevelést, számítástechnikát
és hetedikben a magyar nyelvtant osztott csoportban tanítjuk,
a gyógytestnevelést az iskolában biztosítjuk a rászorulóknak.
Nehéz helyzetû tehetséges tanulóinkat alapítványok támogatják.
A jelentkezésrõl részletes tájékoztató és
adatlap kapható az iskola portáján,
illetve letölthetõ az iskola honlapjáról,
vagy válaszborítékkal ellátott levélben kérhetõ az iskola címén
(1149 Bp., Pillangó park 3–5.)
2004. november 30-án és december 1-jén (kedden és szerdán) nyílt napot,
december 1-jén 17 órakor tájékoztató szülõi értekezletet tartottunk.

Dr. Bibó István igazgató
Telefon: 363-2612
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Így élünk és dolgozunk Füzesgyarmaton és a Gyula és
környéke szórványgyülekezetben
Az ezerszínû õszben, a dérütötte környezetben
kihívó fehérségével áll a templomunk megújulva,
megszépülve. Istennek legyen hála, hogy befejeztük a külsõ javítást. (Tavasszal folytatjuk belül.)
Közel egymilliós áldozathozatal eredményeként
kisvárosunk büszkesége az esti megvilágításban
különös érzelmeket ébreszt az arra járókban, legyenek azok vallásosak, vagy anélküliek – állapította meg az egyik alkalmazott, aki részt vett az
átadási munkálatokban. Illesse köszönet a polgármesteri hivatalt, a megyei önkormányzatot, egyházunk vezetését, és nem utolsósorban kisszámú gyülekezetünk szíves hozzáállását.
A tervezett októberi ünnepi-emlékezõ alkalmakat sikerült mind megtartani, egyik élménykeltõbb volt, mint a másik, hol kisebb, hol nagyobb érdeklõdéssel.
November
elsõ
napján,
a
szeretteinkre való emlékezés délutánján egyedülálló szertartást végeztünk: id. Káczán János, erdélyi származású hívünk síremlékét avattuk fel az
Újtemetõben. Eddig nem volt tudomásunk ilyen
alkalomról városunkban. Ezt is mi kezdtük el,
akárcsak a házi áldást, az új lakás megszentelését
korábban már többször is. A temetõi szertartásra
többen odafigyeltek.
November 14-én délelõtt emlékeztünk egyházalapító püspökünkre. Délután két órakor
gyermekistentisztelet keretében folytattuk a megemlékezést. Ekkor a „szertartás” végzõi Nemes
Zsolt, biharnagybajomi szórványhittanosunk és
Kovács Gréta, helybéli hittanórás voltak. A szertartást szeretetvendégség követte, amit rengeteg
sok tombola kisorsolása követett. Mind az agapé
kellékeit, teát, süteményeket, mind pedig a kisorsolt tárgyakat a szülõk, nagyszülõk, hozzátartozók
és kívülállók hozták. Köszönjük mindenkinek a sikeres délutánt.
Az októberi EK Tanács folytatásán, november
13-án sikerült úgy elfogadni a dolgokat, hogy az
újított Alaptörvény, és a Szertartásrend (amit e sorok írója állított össze) elfogadásra a Fõtanács elé
fog kerülni. A Nyugdíjtörvény (amit Rázmány Csaba állított össze) számszaki véleményezés után fog
az EKT-on keresztül a Fõtanács elé kerülni. A Fõtanács jövõ év januárjában fog ülésezni.
November 28-án délelõtt tartottuk meg az Alvinczi György emléktáblájának avatását a budapesti Nagy Ignác utcai templomunkban. Tudni
kell, a lap másik tudósításaiban is szóba jött ez, az
emléktábla felavatását a nagyharsányi református lelkész megakadályozta az utolsó pillanatban,
amikor már minden el volt rendezve, minden elõ
volt készítve november 6-ra, Ilyen a mai kereszténység kis hazánkban, Jézus nevében diszkriminálnak, kirekeszti a nagyobb a kisebbet!
Ugyanaznap délután 3 órakor püspökünk megbízásából részt vettem a Kossuth téren az ország
elsõ adventi keresztjének felállításán, megáldásán.
Arról beszéltem, hogy különös Karácsony fog érkezni ebben az esztendõben, amely elõtt, amelyen,
és amely után Wass Albert szavaival „megméretik
az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat”.
Megrendítõ élmény volt elindulni az Adventben.

November 20-án tartottuk a máshol már ismertetett sikeres gyulai emlékezést.
December 4-én Mikulás-napi ajándékozás volt
hittanórásaink körében sikerrel.
Adventi készülésünk sok-sok eseményt ír be
egyházi, vallásos életünk naplójába. Egyre-másra
születnek az igények karácsonyi elõzeteseket tartani. 17-én Bélmegyeren dalárdánk szereplésével
részt veszünk a falusi karácsonyesten. 18-án a
füzesgyarmati klubunk karácsonyi elõzetesén ünnepelünk szerepléssel. 22-én szintén Bélmegyeren
ökumenikus karácsonyi ünnep lesz a reformátusokkal. 21-én a füzesgyarmati Idõsek Otthonában
szintén ökumenikus ünneplést tartunk.
December 8-án részt vettem a Magyar Bibliatársulat évzáró közgyûlésén. A hónap közepén a Magyar ENSZ Társaság Közgyûlése volt, amelyen jelöltek a Társaság kormányzó tanácsának tagjává.
Szenteste, 24-én délután 5 órakor lesz a mi karácsonyfa-ünnepélyünk. Gyermekek, felnõttek
mondják el verseiket, lesznek szóló és kórusszámok. Hittanosaink pásztorjátékot, erdélyi betlehemezést mutatnak be. Megajándékozzuk gyerekeinket csomaggal, valamint kiosztjuk az Unitárius
Alapítvány jutalmait a hûséges hittanra és templomba járóknak. Az est után ünnepet köszöntünk
egymás közt.
Karácsony elsõ napján úrvacsorázó istentisztelet lesz délelõtt 11 órakor. Délután 2 órakor az Idõsek Otthonában szintén, ahol karácsonyi mûsort is
bemutatunk.
Karácsony második napján délelõtt 10 órakor
Gyulán tartunk ünnepi istentiszteletet.
Szilveszter éjszakáján ½ 12 órakor óévbúcsúztató istentisztelet lesz, éjfélkor a szokásos harangzúgással. Újév elsõ napján Budapesten részt veszünk a püspöki istentiszteleten és fogadáson.
Újév második napján itthon lesz ünnepi évnyitó istentisztelet az események és adományok ismertetõ felolvasásával. Ugyanakkor olvassuk fel a fõpásztor újévi köszöntõjét is.
Januárban készülünk a Fõtanács ülésére a már
ismertetett anyagok elfogadására és a választások
egy részének a megejtésére.
Közgyûlésünket mindig január második felében
tartjuk, beszámolva a gyülekezet 2004. évi tevékenységérõl, eredményeirõl, ünnepeirõl, rendezvényeirõl.
E sorok íróját február második felére meghívták a Tessedik Sámuel Fõiskolára elõadást tartani
erdélyi egyházunkról, magyarországi unitarizmusunkról.
***
Lapunk hasábjain is kívánunk kedves híveinknek, gyülekezetünk minden tagjának Istentõl áldott, gyönyörû Karácsonyt és sikeres, boldog Új
Esztendõt!
Felelõs szerkesztõként is kérek minden Olvasót, hogy 2005-ben is tartson meg érdeklõdésében.
Minden Családnak békés Karácsonyt és eredményes Új Esztendõt kívánok.
Balázsi László lelkész
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Homoródalmási unitáriusok találkozója
Pestszentlõrincen
Október 24-én Budapesten a pestszentlõrinci
unitárius templomban találkozót szerveztek a
homoródalmási elszármazottak, azzal a szándékkal, hogy ebbõl hagyományt teremtsünk. Mivel az élet vagy a sors úgy hozta, hogy nekünk elszármazottaknak két hazánk van, mint a
fecskének, a szülõfölddel a kapcsolatot nemcsak
úgy tudjuk megõrizni, hogy hazalátogatunk Erdélybe s gyermekinket is hazaküldjük nyaralni, hanem úgy is ha az itteni életünkbe beiktatjuk találkozásainkat és folyamatosan ápoljuk
kultúránkat és hagyományainkat. Kötelességünk
ezekre a találkozókra a gyerekeinket is elvinni,
hogy tovább tudjuk adni hagyományainkat és szokásainkat a következõ generációknak.
Ez alkalommal az
istentiszteletet a
homoródalmási tiszteletes, Csete Árpád tartotta, aki olyan messzirõl jött el meglátogatni az
itteni unitáriusokat. Köszönjük az almásiak üd-

vözletét és a tiszteletes úr elgondolkodtató, kedves
szavait!
Megható
volt
számunkra,
hogy
Homoródalmásról küldött kenyeret és bort
vehettünk magunkhoz. Az ünnepet emelte, hogy
Sorbán Enikõ kántorkodott. Hálásak vagyunk
Szász Adrienne lelkésznõnek és szorgalmas csapatának, hogy e csodálatos összejövetelt megszervezték.
Az istentiszteletet szeretetvendégség követett, a szépen terített asztalokon kürtõskalácsot
és korondi korsóban bort szolgáltak fel, ezt követte a finoman elkészített tokány puliszkával.
Jó érzés volt találkozni régi ismerõsökkel, felidézni
szép emlékeket. A beszélgetést, az oldott hangulatot az tette teljessé, hogy almási pálinkával koccinthattunk. Mindez nagy örömet jelentett nekünk,
hálásan köszönjük. Szeretettel gondolunk minden
Almásira!
Csepregi Ibolya

„Engedjétek hozzám jõni a gyermekeket...”

Gyermek-istentisztelet Lõrincen
Vasárnaponként hittanra járok a pestszentlõrinci unitárius templomba, és utána szüleimmel
mindig ott maradok az istentiszteleteken.
Szeretem a hittanórákat (kár, hogy kevesen járunk!), de mégis jobban várom a hónap harmadik vasárnapját, amikor ugyan nincs hittan, viszont Adrienne néni gyermek-istentiszteletet tart.
Ez hasonló, mint a felnõtteké, de mégis hozzánk, gyerekekhez szól. Amikor a lelkész néni belép a templomba, nekünk is ugyanúgy fel kell állnunk és állva énekelni a kezdõéneket. Az énekek
egy kicsit mások, mint a nagyoké. Ezután
Adrienne néni nem megy fel a szószékre, mint a
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felnõtt-istentiszteleteken, hanem lent marad. Felolvassa a kiválasztott bibliai idézetet, amit közösen
beszélünk meg. Szokott lenni diafilmvetítés (például Dávid és Góliát története), bábozás vagy szerepjáték is.
Van egy rövid ének, amit minden gyermek-istentiszteleten el szoktunk énekelni: „Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít...”
Az istentisztelet végén, a záróének után, közös
imádkozás van, amikor körbe állunk és megfogjuk
egymás kezét.
Giba Emese Csilla

