Egyházközségeink életébõl
Így élünk és dolgozunk Füzesgyarmaton és a
Gyula és Környéke Szórványgyülekezetben
Amikor hazatért kirándulócsoportunk Erdélybõl, a szejkei találkozóról és a csodálatos körútról,
akkor jött utánunk a hír, hogy a székelység anyavárosát és környékét súlyos megpróbáltatás érte.
Székelyudvarhely polgármesterével, Szász Jenõvel telefonon beszélve, elhatároztuk, hogy tehetségünk szerint segíteni fogunk azon a városon, ahol
annyi szép napot eltöltöttünk. Még fel sem eszméltünk a borzalmak okozta megdöbbenésbõl, képernyõn, rádión, telefonon jött az üzenet a még nagyobb megpróbáltatásról, amely már 16 halálos
áldozatot is követelt, a Fehér-Nyikó mentén élõ
székely testvéreink falvainak tragédiájáról. Az augusztus 20-án a sajtóban meghirdetett felhívásunkat egy másik követte augusztus 25-én bajba jutott
népünk megsegítésére. Családunkkal több mint
200 személyre szóló levelet küldtünk el híveinknek, szórványainkba és helybe, valamint barátainknak, ismerõseinknek. Ezzel a kezdeményezéssel váltunk részeseivé az Egyetemes Egyházunk
által, a Pestszentlõrincen tartott találkozón meghirdetett segélyakciónak. Szeptember 28-án
335.000 forintot fizettünk be az egyházunk számlájára. Az ezután érkezõ adományokat is hasonlóképpen adjuk be a közös alapba, hiszen még várunk adományokat, mert az egész segélyakció
folytatódik tovább. Az eddig meghozott áldozatokért mindenkinek hálás köszönetet mondunk, és
minden adományozónak, aki címét is megadta, és
nem kért anonimitást, köszönõ levelet fogunk küldeni, hogy szívét megnyitotta a megszenvedett erdélyi testvéreink felé. Az árvíz után feleségemmel
hazajártunk és bejártuk az elpusztított helyeket.
Mindenhol szorgalmasan fáradozó embereket láttunk, akik az iszapból felemelve fejüket, dolgoztak
és nem tartották a kezüket segítségért, de hálásan
köszöntek minden addigi támogatást. Tompa
László biztatása népének bátorítólag hat:
„Az ár, mely levert, rajtad átrohant,
Már elhúzódott, s halld, ezernyi hang
Hírli, hogy ismét megmozdult a lét.
Az iszap által meghajtott füvek
Rendre megint zsendülni kezdenek –
A föld sebei tünedeznek és
Nyomukra is szövül a feledés…
Ejh! Búdat vesd a szélbe könnyedén!
S nézd a pacsirtát: fölfelé nyilal!
A nap, a nap is ott melenget sugaraival,
S rád fentrõl szórnak fényt a csillagok –
Mozdulj te is hát és emelj fejet!

Csillagok közt van neked is a helyed,
Lendülj feléjük, hisz azért vagy ember!
S tudd meg, hogy még sok öröm, szenvedés vár –
Az élet szólít, – hallod? –:
Kelj fel, KELJ FEL ÉS JÁRJ!”
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Augusztus 20-án részt vettünk a város ünnepi
közgyûlésén, ahol Nagy László református
püspökhelyettest, a település szülöttjét, a város
díszpolgárává avatták. A városszépítési versenyben híveink is nagyszerûen szerepeltek. A „Virágos udvar”-versenyben Varga Andrásné, Hegedûs
Imréné és Gyáni Lajosné díjakat kaptak.
Augusztus 21-én megemlékeztünk a templomi
istentisztelet keretében államalapító Szent István
királyról, és elhelyeztük virágainkat a honfoglalási emléken.
Augusztus 28-án volt a Jótevõk Napja, amelyen
kiosztottuk a „Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány” díjait. Ebben az évben 33 középiskolás, fõiskolás és egyetemista részesült jutalomban, összesen 233.000 forint értékben, mely összegbõl a
társalapító családfõ, Zs. Nagy Sándor adott
106.000 forintot a fiataloknak. A jutalmazottak nevében Kiss Viki fõiskolás mondott köszönetet az
alapítóknak, egyházközségünknek és az említett
családnak. A temetõben virágokat helyeztünk el az
alapítvány névadójának sírján, lelkész elszavalta
Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk címû versét. Minden fiatalnak sikeres évet kívántunk.

Ugyanazon az istentiszteleten megkereszteltük Gyáni Endréné, egykori gondnokasszonyunk két dédunokáját, aki a keresztségben a
TÍMEA és SZABOLCS nevet kapták. Isten éltesse õket, s adjon hosszú, boldog életet nekik.
Szeptember 10-én Bélmegyeren részt vettünk a
dalárdánkkal az Idõsek Világnapja (elõrehozott!)
alkalmából rendezett összejövetelen, ahol köszöntöttük a házassági évfordulósokat és idõs testvéreinket a megyei vezetõk és sok vendég jelenlétében.
Bélmegyeren egyébként új kenyér alkalmából teadélután volt, ahol a szertartást én tartottam és
megáldottam a szépen feldíszített új kenyeret.
Szeptember 15-én a megyegyûlés elnöke összehívta az Idõsek Tanácsának alakuló ülését. Amint
arról már írtunk, szerény személyemet beválasztotta a megyei elnök tanácsosként ebbe a testületbe, mint egyedüli egyházi képviselõt a megyében.
Szeptember 18-án délután 2 órakor tartottuk a
hittanos évnyitó istentiszteletet, és szeretetvendégséget, amelyen a szertartást Kovács Gréta és
Nemes Zsolt hittanosok végezték. A szeretetvendégségre a kellékeket híveink adták össze, a gyerekek számára nagy élmény volt a sok tombola megnyerése. A hittanórákat október elsõ szombatján
kezdjük, mindig délelõtt fél tizenegy és tizenkét
óra közt.
Szeptember 20-án városunk polgármestere
egyeztetésre hívta az iskolák, óvodák egyházak, civil szervezetek vezetõit, mert jelen sorok írója kezdeményezett egy városi karácsonyt, amit én rendezek erdélyi pásztorjátékkal és betlehemezéssel.

Némi ellenkezés után sikerült kivívni a megrendezés lehetõségét. Szép munka lesz.
Szeptember 25-én sikeres Õszi Hálaadás ünnepet tartottunk. Ez eléggé néptelen ünnepet felemelõvé tette egy kettõs keresztelés. Egy nem unitárius család elsõ osztályos gyermekét VIVIEN
KATALIN-t és kis unokahúgát, NÓRA EVELIN-t
tartották keresztvíz alá a keresztszülõk. Isten áldja meg a gyermekek életét, a boldog nagyszülõk-szülõk, dédszülõ, rokonok, testvérek, ismerõsök életét, hogy sok ilyen alkalomban legyen
részük. Vivien a hittanóráink lelkes résztvevõje.
Délután fél kettõkor az Idõsek Otthonában osztottunk úrvacsorát, az egyetlen unitárius lakó mellett tucatnyi más érdeklõdõ volt jelen szertartásunkon.
Délután fél négykor már Gyulán vártak a hívek, ahol szintén felemelõ volt a hálaadás és úrvacsoravétel. Az istentisztelet után megtárgyaltuk a
november 26-ra tervezett unitárius konferenciával
kapcsolatos tennivalókat. Minden istentiszteleti
alkalommal, nemcsak a Hálaadás napján, szorgalmaztuk híveinket (ezután is tesszük) az erdélyi
testvéreinket segélyezõ akcióban való részvételre.
Az UNITÁRIUS ÉLET részletes tájékoztatást fog
adni az egész akcióról!
Szeptember 26-án részt vettem Budapesten a
Magyar Bibliatanács Kuratóriumának ülésén.
Megtárgyaltuk és elfogadtuk a menetrendjét a november 7–8. napjain tartandó jubileumi ünnepségnek, amikor megünnepeljük az új fordítású Biblia
30. és a revideált új fordítású Biblia 15. évfordulóját. Erre az alkalomra a kuratóriumi tag mellett
meghívásra beírattam Rázmány Csabát, egyházunk püspökét is.
Szeptember 30-án, pénteken rendeztük meg az
ADY ENDRE irodalmi estet a Városi Könyvtárral
közösen. Sok szép verset hallhattunk Kovács
Gréta, Túri Krisztina, Csák Emese, Czeglédi Edit,
Kovácsné Csák Irma, Simonné Bagdi Erzsébet,
Kiss Viktória, Kiss Nikolett elõadásában. Jómagam saját énekeimet adtam elõ a versolvasás mellett és Kiss Viktória Bartók-mûveket zongorázott.
Bartók Béla emléke mellett tisztelegtünk a nagy
mesemondónk, Benedek Elek emléke elõtt is.

A Jótevõk napja

Október 2-án, a templomi istentisztelet után
Bartók Béla halála 60. évfordulóján felelevenítettük a nagy magyar zeneköltõ életét, munkásságát,
és egyházunkhoz való ragaszkodásáról, választott
unitárius hite megélésérõl is szóltunk.
Október 5-én, délelõtt 10 órakor részt vettem
városunkban egy fürdõi létesítmény átadási ünnepségén és fogadáson a helyi vezetés, megyei elnökség és egy államtitkár társaságában. A létesítmény városunk hírnevét öregbíti a vidéken.
Október 6-án, délután 5 órakor Dévaványán, a
református egyházközség meghívására én tartottam az istentiszteletet. Elõadás keretében emlékeztem meg az Aradi 13 vértanú hõsi életérõl és
haláláról. Feleségemmel énekeket adtunk elõ.
Október 7-én Szeghalomban részt vettünk nejemmel az Usztics Mátyás és csapata, egész estét
betöltõ WASS ALBERT-elõadásán. Jó volt gazdagodni mind a dévaványai, mind a szeghalmi délutánon nemzeti-vallásos öntudatunkban.
Október 9-én emlékeztünk meg templomunkban az aradi hõsökrõl és koszorúztunk a szoborparkban az emlékoszlopnál.
Az októberi ünnepek mindenikét megtartjuk. A
forradalom és szabadságharc napján 23-án részt
veszünk a központi ünnepségen, majd a templomozás után az 56-os emlékmûvünknél rójuk le kegyeletünket.
Október 28-án részt veszünk a Bartók Béla
Unitárius Egyházközség rendezésében sorra kerülõ székelyudvarhelyi elszármazottak találkozóján
Budapesten, a Hõgyes Endre utcában.
Október 30-án, a Reformáció elõestéjén emlékezünk meg a hit forradalmáról.
November 1-jén, itthon is és Darvason is
emlékistentiszteletet tartunk a templomban és a
temetõi hõsi halottak emléktáblájánál.
Az õszünk is bõvelkedik tennivalóban. Isten segítségével és a jó hívek kitartó hozzáállásával
igyekszünk is itt az Alföldön unitárius egyházunk
hírnevét öregbíteni, felmutatva azokat az értékeket, amelyekért elõdeink áldozták életüket, és
amelyeket nekünk is kötelességünk gazdagítani
és tovább adni.
B. L.

Keresztelés
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Beregi szórvány
A beregi unitárius szórvány Jóni Jenõ gondnok
vezetésével önerõbõl rendbe szedte a megrongált
gyülekezeti termet.
Felhõs Szabolcs tiszteletbeli szórványgondnok
mozgósította a beregi híveket (Kisvarsány, Jánd,
Tiszavid, Gemzse, Aranyosapáti) hogy õk is kapcsolódjanak be a gyülekezeti terem környékének
rendbehozatalába.
Idén 3 keresztelõ volt és 4 fiatal (Baranyi István, Jónás László, Jóni Jenõ és Szenes Róbert) felkészítõn, ill. hittanórán vesz részt, akik 2006. pünkösdjén fognak konfirmálni Nyitrai Levente
szórványlelkész elõtt.
Keresztelõ a vásárosnaményi
unitárius gyülekezeti teremben

Felhõs Szabolcs

Bartók Béla Unitárius Egyházközség
Szeptember az iskolakezdés hónapja. Lázas készülõdés, bevásárlás, és a lélek felkészítése az újabb
és újabb ismeretek befogadására. Tanévkezdõ istentisztelet tartottunk szeptember elsõ vasárnapján.
Szeptember ugyanakkor a hálaadás áldott alkalma
is. Utolsó vasárnap a hívek népes „serge” gyûlt össze
a templomunkban együtt imádkozni és hálát adni Istennek mindazokért a jókért, amit adott és mindazokért a jó cselekedetekért, amit velünk tett.
Október 2-án, vasárnap emlékeztünk meg ünnepi
istentisztelet keretében egyházközségünk névadójának, Bartók Béla zeneszerzõ halála 60. évfordulójáról.
Az ünnepi beszédet Rázmány Csaba püspök végezte, melyet koncert követett, mely alkalommal Falvai Katalin zongoramûvésznõ, Jávorkai Sándor hegedûmûvész és Jávorkai Ádám gordonkamûvész
Bartók, Kodály és Sarasate zeneszámokat adtak elõ.
Szabó András elõadómûvész Illyés Gyula: Bartók
címû versét szavalta el.

Október 4-én, kedden délután presbiteri gyûlést
tartottunk a gyülekezeti teremben.
Megkezdõdött a templom és a gyülekezeti terem
felújítása. A falrepedések kijavítása megtörtént, a
belsõ meszelésre az elkövetkezendõ idõszakban kerül
sor.
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Megkezdtük a gyermekek vallásórai oktatását a
vasárnapi iskola keretében, melyre minden gyermeket szeretettel várunk 10 órai kezdettel. A konfirmáló növendékek felkészítése ugyancsak vasárnap, 11
órától kezdõdik.
A Magyarországi Unitárius Egyház által meghirdetett gyûjtés a Nyikó menti unitárius falvak árvízkárosultjainak a megsegítésére még tart. Idáig már
nagyon szép támogatás gyûlt össze. Kérjük híveinket, hogy folyamatosan küldjék támogatásaikat, különösen azok akik eddig még nem tették meg.

Egy fontos eseményre hívom fel híveink és minden érdeklõdõ figyelmét, melyet 2005. október 29-én,
szombaton du. 6 órai kezdettel tartunk egyházközségünk
templomában.
Ezen
alkalommal
a
Székelyudvarhely és környékérõl elszármazott unitáriusok találkozójára kerül sor. Erre az alkalomra
az ünnepi meghívottak Székelyudvarhelyrõl: Kedei
Mózes lelkész-esperes és Szász Jenõ polgármester.
Október utolsó vasárnapján istentisztelet keretében a reformációra emlékezünk.
November elsején, halottak napi istentiszteletet
tartunk délután 6 órai kezdettel templomunkban.
Kérünk mindenkit, aki teheti jöjjön el és gyújtson
meg egy szál gyertyát.
Léta Sándor lelkész

Magyarkúti gyerektábor – 2005 –
az irodavezetõ szemével
Az idén is megrendezésre került a már hagyományosnak mondható magyarkúti gyerektábor a
Budapesti és Pestszentlõrinci Egyházközségek
szervezésében. Mivel az egyház telkén nincs alkalmas épület a tábor megrendezésére, az idén is a
Magyarkúti Fogadó faházai adtak otthont a táborozni vágyó gyerekeknek. Ezen a nyáron két alkalommal élvezhették a jó levegõt, a csodás programokat gyerekeink. Talán életre szóló barátságok is
köttettek, mert már tudok olyanokról is akiknél elkezdõdött az egymás közötti levelezés. Az elsõ tábor június 27. – július 2. között került megrendezésre 20 gyerek részvételével. A második tábor
augusztus 22. – 28-i idõpontban volt, ahol 31 gyerek vett részt.
Voltak olyan gyerekek is, akik a tábor befejezése után azzal búcsúztak el egymástól, hogy a következõ táborban találkozunk. Az utolsó táborról
nem is beszélve, ahol egyöntetûen kijelentették:
Jövõre Veletek ugyanitt!
Most néhány szót szeretnék szólni arról a lelkes
kis csapatról, akik idejüket, energiájukat ajánlották fel, hogy ez a tábor az idén is megvalósulhasson. Bencze Margit, Béres Anna, Brock Enikõ, Orbán Farkas, Pécsi Balázs, Szabó Anita és Szász
Adrienne voltak azok, akik kitalálták a programo-

kat, elvitték a gyerekeket strandra, múzeumba. A
kézmûves foglalkozásokhoz a vásárolt anyagokon
kívül a sajátjukat is felajánlották, hogy a szinte
minden korosztályt képviselõ gyerekek a kétévestõl a 16 évesig jól érezzék magukat.
Köszönet illeti Vizsolyi Józsefet, aki egy alapítvány által 100 000 Ft-ot jutatott, a Magyarországi
Unitárius Egyházat, aki 50 000 Ft-tal járult hozzá
és nem utolsósorban az V. kerületi Önkormányzatot, akik szintén a BUE pályázatával anyagi segítséget nyújtottak. Így jöhettek a táborba olyan gyerekek is, akiknek a szülei nem tudták volna
kifizetni a tábor költségeit. Voltak olyanok, akik a
költségek felét fizették, de olyanok is akik teljesen
térítés nélkül jöhettek. Itt szeretnék köszönetet
mondani azoknak a szülõknek, akik az augusztusi
tábor befejezése után a gyerekeket saját gépkocsijukkal elhozták és átadták a szüleiknek a megbeszélt helyeken. Nem szeretek anyagiakról beszélni,
de a két tábor összköltsége 931.000 Ft-ot tett ki.
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a
táborban készült mûvekbõl 2005. október 1-jén kiállítás nyílt a Pestszentlõrinci templomban, amely
november 1-jéig megtekinthetõ.
Postásné Balázs Ildikó
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Beszámoló a Duna–Tisza közi
Szórványegyházközség életébõl

Erdélyi Ferenc
(3324 Felsõtárkány, Fõ út 65.)

Újabb kedves és hosszú levéllel lepett meg bennünket régi
kedves levélírónk. Terjedelmes és
tartalmas levelét nagy érdeklõdéssel fogadtuk.
Kissé megkésve, de reagál a református egyház szokatlan magatartására Válaszúti György
unitárius prédikátor emléktáblája elhelyezésének megtiltásával kapcsolatban, a nagyharsányi református templom külsõ
falán, különbözõ nagy személyiségek nevét említve, akik a tolerancia – sõt az ellenségszeretet! –
nagy fontosságára hívták fel a figyelmet. Köszönjük!
Foglalkozott még a szórványmagyarság helyzetével Erdélyben, irodalmi vonatkozásokat (pl. Sütõ Andrást) idézve.
Trianon fájdalmával kapcsolatban Szabó Pál népi írótól
mellékelt jelentõs idézetet. A
Csíksomlyói búcsú eredetével
kapcsolatos téves beállításokat õ
is cáfolja. (Ennek eredete a Boldogasszony õsi kultuszában
gyökerezik.) Végül felhívja a figyelmünket szeptember 26-ra, a
Szív napja jelentõségére. Hálásan köszönjük!
Sajnáljuk, hogy ezekbõl bõvebben nem tudtunk idézni, mert
egy egész UNÉL-számot betöltene. Ha azt óhajtja, hogy véleménye szó szerint is megjelenjen az
UNÉL-ben, kérjük, hogy csak
1-2 témát vessen fel és rövidebben fogalmazza meg reflexióit.

A Duna–Tisza közi Szórványegyházközségben
szeptember 25-én tartottuk meg az úrvacsoraosztással egybekötött õszi hálaadó istentiszteletet. Sajnálatos módon az úrvacsorai kenyeret és bort ígért házaspár megbetegedett, de idõben értesítette a kecskeméti
gondnok a fiát, aki gondoskodhatott az úrasztala megterítésérõl. Az istentiszteleti meghívók közül két atyafia értesítése visszajött azzal, hogy addigi lakhelyükrõl elköltöztek és nem kérték a Postát, hogy leveleiket
új címükre kikézbesítsék. Az istentiszteleten 14 fõ
volt jelen.
A lelkész befejezte az Akadémiai Kiadó által
1989-ben megjelentetett Válaszúti György „Pécsi disputa” címû munkájának átdolgozását, melynek bevezetõ tanulmányát Dán Róbert írta, a sajtó alá pedig
Németh S. Katalin rendezte. A XVI. sz. nehézkes stílusában közétett 760 oldalas munka most 448 gépelt
oldalon ismerteti a nagy jelentõségû hitvita lefolyásának történetét.
A lelkész két évvel ezelõtt elkészítette a Magyarországi Unitárius Egyház, Unitárius Értesítõ és Unitárius Élet címû lapjának repertóriumát az 1992 és
1996 közötti idõszakra. A munka kiadását a METEM
vállalta fel, de anyagi nehézségek miatt a munka kiadása elmaradt. Most az kiegészítve a 2004. december
31-ig terjedõ idõszakra egyházunk anyagi támogatásával kerül kiadásra, remélhetõleg még az esztendõ
folyamán.
A lelkész meglátogatta október elején az
Ásotthalmon élõ unitárius híveket és az ottani Bedõ
Albert nevét viselõ Erdészeti Iskola ma már nyugalmazott igazgatóját, aki évekkel ezelõtt kirándulást
szervezett Bedõ Albert szülõfalujába Kálnokra.
A lelkész felesége és a szórványgondnok társaságában a Duna–Tisza közi Szórvány képviseletében részt
vett a pestszentlõrinci unitárius találkozón, majd ennek tv-közvetítésén ismertetést tartott az õszi hálaadó istentisztelet eredetérõl és jelentõségérõl.
Az Unitárius Életben folytatta nagynevû elõdeink
ismertetését.
Kelemen Miklós

Várjuk újabb írásait.
A Fõszerkesztõ
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