
2006. május–június UNITÁRIUS ÉLET 19

Bartók Béla Unitárius Egyházközség

2006. május 14-én templomunkban szószéki
szolgálatot végzett Ferenczi Enikõ kolozsvári kór-
házi lelkész és UNOSZ-titkár. Istentiszteletünk
után megbeszélést tartottunk templomunkban,
nõszövetségünk megalakulása érdekében, és elõ-
készítettük választói közgyûlésünket.

Templomunkban 2006. május 28-án konfirmá-
ciói szertartást tartottunk. Konfirmándusaink:
Csepregi Noémi, Kádár Julianna, Orbán Bence,
Márkos Renáta és Szász Panni gyülekezetünk
elõtt, ünnepélyesen vallást tettek hitünkrõl.

Pünkösd elsõ napján, zsúfolásig megtelt temp-
lomunkban ünnepi Istentiszteletet és úrvacsora-
osztást tartottunk, mely után megalakult a
Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nõszövetség.
Közgyûlésünk megválasztotta nõszövetségünk ve-
zetõségét: elnöknek Dr. Kiss Balázsnét, alelnök-
nek: Jobbné Vass Ildikót, titkárnak Léta Erikát,
pénztárosnak Aranyossy Máriát jegyzõknek
Tordai Júliát és Lászlóné Szatmáry Zsuzsannát.

Egyházközségünk gyülekezeti termében ifjúsá-
gi találkozókat tartunk minden hét második pén-
tekén, este fél hat órai kezdettel.

Minden szerdán 18 órától egyháztörténeti és
hitelvi megbeszéléseket tartok olyan felnõtteknek
és fiataloknak, akik érdeklõdnek unitárius vallá-
sunk és történelmünk iránt.

Az elmúlt hónapokban sikerült felújítanunk
gyülekezeti termünket, melyben elhelyeztük Szin-
te Gábor festõmûvészünk által egyházközségünk-
nek adományozott Bartók Béla-portét.

Léta Sándor lelkész

Hírek a Bartók Béla Egyházközség
életébõl

2006. május 14-én az Istentiszteleten Ferenczi
Enikõ, kolozsvári lelkésznõ, kórházlelkész, az Er-
délyi Unitárius Nõszövetség titkára prédikált.
Igen jó beszédet mondott, amelynek lényege a nõk
szerepérõl szólt.

Istentisztelet után a jelenlévõ nõk összeültek a
Lelkészi Hivatalban, hogy az alakuló Egyházköz-
ségi Nõszövetség leendõ tisztségviselõire javasla-
tot tegyenek. Elég sok építõ jellegû ötlet hangzott
el, amelyeket remélhetõleg a jövõben hasznosítani
tudunk. A püspök úr tervei szerint meg kívánjuk
alakítani a Magyarországi Unitárius Egyház Nõ-
szövetségét. E célból azonban egyházközségenként
meg kell szervezni a nõtagozatokat. Bízunk abban,
hogy hamarosan követ bennünket a többi gyüleke-
zet. Reméljük, hogy az erdélyi nõszövetséggel is
szoros együttmûködést sikerül létrehozni.

Hegedûsné Pálfi Csilla

Egyházközségeink életébõl

Tudósítás Beregbõl

A beregi unitárius szórvány (BUSZ) székhelye
Vásárosnaményban van. A gyülekezeti termük a
200 éves mûemlék jellegû Eötvös-kúriában talál-
ható, épp abban a teremben, ahol annak idején a
nagyasszony és a báró kisasszonyok elvonultak el-
csendesedni, imádkozni.

Isten különös kegyelme, hogy a szórványgond-
nok nyolc évvel ezelõtt pont ezt a helyiséget válasz-

totta ki az istentiszteletek helyéül. A gyülekezet
magja (15 család) Vásárosnaményban tevékenyke-
dik. A szórványban Aranyosapátiban (2 család),
Gemzsén (2 család), Jándon (2 család),
Kisvarsányban (3 család), Mezõladányban (2 csa-
lád), Tiszavidon (1 család) is 12 család él.

A vásárosnaményi gyülekezetet (gyermekek-
kel együtt 50 fõ) Jóni Jenõ gondnok fogja össze,
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míg a beregi szórványtagokat (gyermekekkel
együtt 30 fõ) Felhõs Szabolcs szórványgondnok
pátyolgatja.

Összességében a beregi unitárius szórvány 80
lelkes gyülekezet Nyitrai Levente lelkész úr gon-
dozásában.

Mivel Kocsord csak 25 km-re van, minden va-
sárnap délelõtt átmehetnek a beregi hívek
kocsordi unitárius istentiszteletre.

Van egy másik lehetõség is az 50 km-re lévõ
nyíregyházi ökumenikus Szent Lázár kápolnában,
ahol minden hó 3. vasárnap délutánján unitárius
istentisztelet van.

Idehaza minden hónap második vasárnap, illet-
ve sátoros ünnepek délutánján tart szolgálatot a
kocsordi lelkész.

Ötödik évfolyamába lépett az ÉRTESÍTÕ, a
BUSZ missziós hírlevele, amely negyedévente a
nagy ünnepek elõtt jelenik meg, tehát évi négy al-
kalommal, Deák József atyánkfia szerkesztésé-
ben.

A lelki élet mellett az aktívabb atyafiak bekap-
csolódnak a helyi közéletbe is. Van egy ifjúsági és
egy felnõtt cigány egyesületük is.

Már ötödik alkalommal részt vesznek a beregi
ünnepi hét rendezvényein:

– Lakatos László naiv festõ rendszeresen kiállí-
tásokon vesz részt képeivel (az UART beregi tagja)

– A nemzetközi Váci Mihály szavalóversenyen
3 zsûritag dönti el a Balázs Ferenc-különdíj odaíté-
lését.

– A különdíjat idén Tóth Miklós gemzsei
atyánkfia adta át, aki maga is díjnyertes volt négy
évvel ezelõtt.

A „Balázs Ferenc-különdíj átadása” a Váci Mi-
hály vers- és prózamondó versenyen április 29-én
Vásárosnaményban.

A díjakat Magyarosi Árpád, Tóth Miklós és Fel-
hõs Szabolcs adták át.

A versenyzõk köre:

• Turterebes /Románia

•Nagykapos/Szlovákia

•Beregszász/Ukrajna

•Vásárosnamény és térsége/Magyarország
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Hírek az UART (Unitárius Alkotók Társasága) életébõl

Idén a legfontosabb teendõ a közhasznú társaság-
gá válás folyamatban van. Az új felállás megújult ve-
zetõsége:

elnök: Felhõs Szabolcs
titkár: Biró Albert

gazdasági vezetõ: Bárdkai Ákos

Választmányi tagok:
Gergely Felicián, Kelemen Miklós, Dusa Lajos, Sikó Ág-
nes, Tirnován Tamás, Nézõ László, Elekes Andor.

A választmányi tagok segítségével életre kell hívni a
vidéki tagozatokat (Sikó Ágnes vezetésével a pécsi,
Tirnován Tamás vezetésével a pápai, Dusa Lajos vezeté-
sével a debreceni, Lakatos László segítségével a beregi
csoportot stb.)

Szeretnénk Erdélyben és a Partiumban is kiépíteni
a helyi csoportokat, elsõsorban a Partium folyóiratunk
segítségével. (Köztudott, hogy az UART orgánuma a
Partium folyóirat lett.)

A Partium új szerkesztõsége az UART tagságából ke-
rült ki (Biró Albert, Felhõs Szabolcs, Dusa Lajos, Kürti
László, Ószabó István, Bárdkai Ákos).

A megalakult helyi csoportoknak alapvetõ feladata,
hogy szervesen együttmûködjön az ottani unitárius gyü-
lekezettel, ahogy ez már Pécsett, Pápán, Budapesten és
Vásárosnaményban mûködik is. (Például a Bartók Béla
Unitárius Egyházközség ebben élen jár, mivel a gyüle-
kezeti termükben volt az UART alakuló közgyûlése és
itt volt az elsõ képkiállítása is.)

Szépen alakul a partiumi kapcsolatépítés is. Az idei
Varadinum ünnepségen kétfõs delegáció vett részt Felhõs
Szabolcs elnök vezetésével. Nagyváradi alkotókkal bõví-
tették a Partium folyóirat szerzõgárdáját és képviseltették
magukat a nagyváradi unitárius gyülekezet varadinumi
ünnepségén is.

Pünkösd után az UART-delegáció részt vesz a
Partiumi Írótábor tavaszi 3 napos rendezvényén és ké-
szülünk az erdélyi toborzóra augusztusban Kolozsvárott
és Vargyason.

Dusa Lajos

Zoltáni Zsolt és Tót Attila, az UART két zenésze

egy vásárosnaményi ünnepségen

Így élünk és dolgozunk Füzesgyarmaton és a Gyula és
környéke szórványgyülekezetben

Régen volt már ilyen tavaszunk és nyárelõnk. In-
kább télváró novemberre hasonlított az idõjárás sok-
szor, de a hangulatunk mégis reménykedõ, tervezgetõ,
álmodozó volt. Templomunkra felkerültek a duplaüve-
gezésû ablakok, szebbé, világosabbá téve az istenházát.
Most felállványozottan készül a teljes belsõ megújulás-
ra, hogy úgy várja a júliusi búcsunkat. Az elõzõ lap-
összevonás, ami inkább volt csonkaszám, mint dupla-
szám, az egyházközség híveinek és szimpatizánsainak
szempontjából fontos tényeket „ejtett” ki, ami sokaknak
sérti az önérzetét. A karácsonyi elõzetesek egyikén Zol-
táni Zsolt hittestvérünk, gitár- és énekmûvész közel 200
érdeklõdõ elõtt tartott adventi koncertet templomunk-
ban. Kis unitárius közösségünk városunkban eddig soha
nem látott karácsonyt rendezett a sportpalotában közel
1500 érdeklõdõ elõtt a Polgármesteri Hivatal, a civil
szervezetek, az egyházak, az iskolák részvételével. A
mûsor javát hittanosaink, presbiterasszonyaink, fiatal
gimnazisták és egyetemisták szolgáltatták jómagam
összeállításában.

Januárban értesítették szerény személyemet, hogy
az 35-40.000 példányban megjelenõ megyei újság irodal-
mi pályázatán 3. díjat nyertem, amit 12-én adtak át a
megyei szerkesztõségben. Városunk felekezeti történel-
mében elsõ alkalommal szerveztük meg az ökumenikus
imahetet, amikor egymás templomában, ahová ma-
gunkkal vittük híveinket, szolgáltunk. Emellett
Dévaványára és Váncsodra is meghívtak szolgálatra.

Januárban Vörösmarty-estet, februárban Arany Já-
nos-estet tartottunk a Városi Könyvtárban. A kihagyott
idõszakban temettünk is.

Január 21-én Darvason utolsó útjára kísértük Nagy
Józsefné Szilágyi Margit 86 évet élt református testvé-
rünket. Megtartottuk a soron következõ istentisztele-
teket Gyulán is és a helyi Borostyánkert Idõsek Ottho-
nában is. Sok alkalommal szerepeltünk helyi és
bélmegyeri nyugdíjasklubjainkkal, énekeseinkkel a me-
gye különbözõ helységeiben, ahol feleségemmel verse-
ket, énekeket ad- tunk elõ.

Február 19-én megtartottuk a gyermekistentisztele-
tet-szeretetvendégséget, amelyen a szolgálatot Zs. Nagy
Sándor és Nemes Zsolt hittanosok végezték.

Május hónapja többnyire az Édesanyák köszöntésé-
vel telik. Már április végén megkezdtük ezeknek soro-
zatát, hogy az elkövetkezendõkben féltucat ilyen ünne-
pet tartsunk.

Május 3-án Budapesten részt vettem a Magyar Bib-
lia Alapítvány közgyûlésén, ahol jegyzõ- könyvhitelesí-
tõként is közremûködtem. A 2006-os év teendõit tár-
gyaltuk, vitattuk meg.

Május 7-én templomunk megtelt az Édesanyákat
ünneplõkkel. A helyi Tv is jelen volt, a felvett mûsort
többször leadták. (Csak a mi templomunkból és csak a
mi ünnepünket!) Ugyanaznap délután Sarkadon (ahová
visszatérõk vagyunk!) a Mûvelõdési Házban, mint egy
200 érdeklõdõ elõtt léptünk fel feleségemmel anyák
napi mûsorunkkal a bélmegyeriek társaságában.

Május 9-én bélmegyeri klubunk tartott
Mezõberényben emlékezetes anyák napját, ahol közel
200 érdeklõdõ jelent meg. Dalárdánk és jómagunk is
szerepeltünk.



Észak-magyarországi kapcsolatok

A tavalyi, debreceni adventi találkozó foly-
tatásaként, május 13-án a miskolciak hívták
vissza a debreceni gyülekezetet. Míg tavaly
Debrecenben József Attilára emlékeztünk,
most a Bartók-emlékév adta találkozásunk
témáját. Eredeti tervek szerint Márk Attila és
Lakatos Sándor zenés mûsorával, valamint
Márk Attila Bartókról szóló elõadásával ün-
nepeltünk volna, de elõadóink otthoni (egy-
házközségi) teendõik miatt nem tudtak eljön-
ni, az elõadás szövegét Lakatos Csilla olvasta
fel végül. A református egyházközség (Csabai
Kapui) imaterme meghitt színtere volt a lelki
természetû együttlétünknek. Majd a szép má-
jusi délutánon, frissen zöldülõ kertben került
sor a kötetlenebb találkozásra, ahol jó beszél-
getések és a finom rántott húsos ebéd várt

bennünket. A közösség, reméljük, ilyen han-
gulatú és tartalmú alkalmakkor erõsödik.

Miklósi-Vári Katalin

22 UNITÁRIUS ÉLET 2006. május–június

Május 15-én megszületett a lelkészi család elsõ uno-
kája, Gergõ Dániel, akit mindnyájan féltõ szeretettel
vártunk. A jó Isten tartsa meg erõben édesanyjával,
édesapjával együtt!

Május 21-én Szeghalom városában, mintegy 300
résztvevõvel tartották a vidéki klubok az anyák napja
ünnepséget, amelyen itthoni klubunkkal jómagunk is
szerepeltünk.

Május 25-én, áldozócsütörtökön harangszóval emlé-
keztünk. Este lelkigyakorlaton voltunk Dévaványán Bé-
res János református lelkésztestvérünk és neje
vendégeikent.

Május 27-én Kocsordon részt vettünk feleségemmel
a templom és lelkészi lakás avatóünnepségén. Ez alka-
lommal tartotta Egyházi Képviselõ Tanácsunk az ülését
is. Ebben az idõszakban, május 12-én, Budapesten a Rá-
koskeresztúri Köztemetõben elbúcsúztattuk a
szóróparcellában Horváth Zoltán, 73 évet élt római kato-
likus testvérünket.

Június sok ünnepet hozott már az elején. Pünkösd
mellett Trianon volt a középpontban. 2-án az Önkor-
mányzat kezdeményezésére Trianoni Emléktáblát avat-
tunk, szenteltünk az I. világháborús emlékoszlopon.
Végre talán elérkezik ennek a szörnyû diktátumnak az
újraértékelése az anyaországi köztudatban, politikai
gondolkodásban és hozzáállásban. 2004. december 5-e
traumája meghozza a maga „bûnbánó” gyümölcseit!
Ugyanaznap délután a Városi könyvtárban megtartot-
tuk a tavaszi idényzáró irodalmi estet, amikor a

székelyudvarhelyi Tompa Lászlóval voltunk „együtt”.
Székely-megtartó verseivel emlékeztünk a trianoni gyá-
szos évfordulóra is, tõle és más nagyjainktól idézett ver-
sekkel.

Június 4-én és 5-én Pünkösdöt ünnepeltünk itthon, a
Vadásztársaság klubtermében, mert a templomunk bel-
sõ meszelése történik az ablakcserék után. Délután a he-
lyi Idõsek Otthonában és a Gyulai Szórványgyülekezet-
ben volt úrvacsorás istentisztelet, amely alkalmakon 52
hívünk élt az Úrvacsora jegyeivel. Füzesgyarmaton az
istentisztelet után versekkel és virágozással (a szobor-
parkbeli Trianon Kopjafánál) emlékeztünk Trianonra,
Gyulán pedig versekkel idéztük a Trianon okozta mér-
hetetlen elkeseredést és fájdalmat.

Június 18-án zártuk a hittanos évet, amikor Csordás
Gergõ és Laskai Gréta tartott gyermek-istentiszteletet.
A szeretetvendégségen kiosztottuk az Unitárius Alapít-
vány díjait azoknak, akik hûségesen jártak templomba
és hittanra, valamint részt vettek ünnepi rendezvénye-
inken. A szeretetvendégség tombolázással zárult gyer-
mekeink határtalan örömére. Nincs megállás. Készül a
templom is és készülünk mi is a július végi búcsúra. Bar-
tók Béla-emléktáblát avatunk, kiigazítjuk a lelkészek
emléktábláját Kelemen István nevével, aki az elsõ világ-
égéskor volt egyházközségünk lelki istápolója. A búcsút
a Bartók-emlékezésnek szenteljük szép mûsorral. Isten
megáldja e kis közösség nemes szándékát és törekvését!

(B. L.)
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Dunántúli Unitárius Egyházközség

Az utóbbi három hónap az ünnepek jegyében
telt. Húsvét és Pünkösd ünnepén változatlanul
nagy számban gyûltünk össze, mindhárom szolgá-
lati helyemen. Engem különösen megérintett a
húsvéti hangulat, ami meghatározó sikerél-
ménnyel párosult.

Május 14-én Bartók Béla-emlékünnepélyt tar-
tottunk a pécsi gyülekezet körében. Két elõadást
halhattunk, hat elõadó – Árvai Attila (hegedû),
Árvai Ágnes (zongora), Bandi Szabolcs (zongora),
Bandi Bálint (hegedû), Szomora Lívia és László
Virág (fuvola duó) – örvendeztetett meg minket
Bartók-darabokkal. Koszta Gabriella színmû-
vésznõtõl Szilágyi Domokos „Bartók Ameriká-
ban” címû versét halhattuk. Az ünnepélyrõl be-
széljenek a képek.

Május 21-én a székesfehérvári, valamint a
polgárdi gyülekezetben is megemlékeztünk Bar-
tókról.

Az elmúlt idõszakban egy temetési és egy eske-
tési szertartást végeztem. Siklós-Máriagyûdön
utolsó útjára kísértük Csenteri Ferenc testvérün-
ket. A gondviselõ Isten adjon számára örök életet,
szeretteinek vigasztalást.

Pécsi református kollégámmal közös esketési
szertartást végeztünk, egyházaink áldásában ré-
szesítettük Árgyelán Zsolt és Vernes Judit testvé-
reinket.

Június 7-én sikeresen államvizsgáztam, így a
Pécsi Tudományegyetemen fizikatanári egyetemi
oklevelet szereztem.

Máté Ernõ lelkész


