egyházközségeink életébõl
Bartók Béla Unitárius Egyházközség
November elsején, halottak napja alkalmából délután 5 órai kezdettel istentiszteletet tartottunk templomunkban, mely alkalommal a szószéki szolgálat
után gyertyagyújtásra került sor. Léta Sándor lelkész
emlékezett gyülekezetünk halottairól, akik a 2006. év
folyamán távoztak e földi létbõl. Értük gyújtottunk
egy-egy mécsest.
Megemlékeztünk a 34 éves korában elhunyt tordai
lelkészre, Kiss Lászlóra, illetve az 57 éves korában
elhunyt recsenyédi lelkészre, Kiss Ákosra. Két nyugdíjas lelkészünk emlékezetére is meggyújtottunk egy-egy
szál gyertyát: Báró József volt székelykeresztúri esperes
és Simén Domokos volt csíkszeredai lelkész emlékére.
A sokadik szál gyertyát nagyszülei emlékére gyújtotta meg a szolgáló lelkész, s ezután felkérte a jelenlévõ híveket, hogy jöjjenek ki az úrasztalához, és
szeretteik emlékére gyújtsanak meg egy-egy gyertyát.
Gyülekezetünkbõl sajnos csak 14-en voltunk jelen
ezen a halottak napi istentiszteleten, ez a kis létszám
valahogy azt sugallja, hogy az emberek inkább a
„carpe diem” szerint élnek, mintsem a „memento
mori” szerint. Az emberek a halál eljövetelét gyakran
az élettel szembeni vereségnek tapasztalják meg.
November 5-én istentiszteletünk keretében megemlékeztünk az 1956-os szabadságharc november 4-i leverésérõl és az azt követõ megtorlások áldozatairól.
Istentiszteletünket gyertyagyújtással kezdtük. Pálffy
László egyházi fõgondnokunk és egyházközségünk
jegyzõje gyújtott meg egy mécsest Gimes Miklós
unitárius újságíró emlékére. Megható volt, ahogy
Pállfy László elmesélte visszaemlékezéseit az 1956-os
szabadságharcról, amit akkor egyetemistaként élt meg.
November 15-én, kedden déli 12 órakor megkoszorúztuk a XI. kerületi Dávid Ferenc utca és a Villányi út
sarkán levõ épületen elhelyezett Dávid Ferenc emléktáblát. Az áhítatot Léta Sándor lelkész tartotta. A
Magyarországi Unitárius Egyház nevében Elekes
Botond fõgondnok mondott megemlékezõ beszédet,

A nõszövetség rendezvénye
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majd elhelyezte egyházunk koszorúját. A XI. kerületi
önkormányzat részérõl dr. Bács Márton képviselõ és
Tóthné Vécsei Éva tanácsnok asszony, valamint Vida
Zsolt vallásügyi tanácsadó voltak jelen. Dr. Bács
Márton képviselõ beszéde után elhelyezték az önkormányzat koszorúját. Vida Zsolt vallásügyi tanácsadó dr.
Csapody Miklós hiányában és a képviselõ úr nevében
egy Miatyánk elmondását kérte a magyarországi unitárius püspök egészségére és felgyógyulására. Egyházközségünk koszorúját Sepsi Kovács Éva gondnokasszonyunk helyezte el az emléktábla alatt.
November 18-án, szombaton a Perczelné Kozma
Flóra Unitárius Nõszövetség nagy sikerû rendezvényt
szervezett. Virágkiállításra és adventi koszorú készítésére került sor 32 felnõtt és 8 gyerek részvételével.
Deák Péter botanikus tanár dísznövényeinkrõl tartott
elõadást, majd személyes kérdésekre válaszolt. Köszönet illesse dr. Kiss Balázsné lelkes hozzáállását.
November 25-én, szombaton szeretetvendégséget tartottunk, mely alkalommal Balázs László Gábor elõadómûvész Ady Endre verseket szavalt, majd Leiter
Ervin zongoramûvész Liszt Ferenc zongoradarabokat
adott elõ. A zenés irodalmi estet közös szeretetvendégséggel zártuk a gyülekezeti termünkben. Csíki
Zelma, Vassné Jobb Ildikó és Csíki Sándor finom
kolozsvári káposztát és fánkot szolgált fel.
November 26-án, vasárnap istentiszteletünk keretében Dégi József 87 éves és Dégi Ilona, sz. Erdélyi
Ilona 83 éves testvéreink 60 éve tartó házasságukat
erõsítettük meg. Léta Sándor lelkész imádsága és alkalmi beszéde után testvéreink, az örök ifjú pár ismét
megfogta egymás jobb kezét, mint 60 évvel ezelõtt a
tordai unitárius templomban, és elmondta a gyémántlakodalom megerõsítõ szövegét, amely után a lelkész
Isten áldását kérte életükre.
Léta Sándor

Dégi József és Ilona

Debreceni Unitárius Egyházközség
November 8-án Balla Bálint volt a debreceni unitáriusok vendége. Az unitáriusok számára elsõsorban az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem egyik
„alapító atyjaként” ismert nagy név most személyes
tapasztalatain keresztül 1956 sorsformáló, transzcendens természetû erejérõl beszélt. Mindez összekapcsolódott saját munkásságának konklúzióival is: a
szûkösség elméletérõl is beszélt. Az a tudós, aki a szociológia nyelvébe és figyelmébe emelte az emberi természet eddig a tudományos vizsgálódásból kicsúszó
aspektusait, aki hittel megáldott emberként a transzcendens dimenziót is beveszi tudományos látókörébe,
most számunkra érthetõ és élményszerû módon
beszélt élete és munkássága terméseibõl.
„Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen/néz téged,
mert örül, hogy lát ma itt/fehérek közt egy európait”.
(József Attila)
Novemberben két nagy öregjétõl búcsúzott el a
debreceni egyházközség.
November 5-én kísértük utolsó útjára Kelemen
László atyánkfiát, aki hosszú magányos évek után
költözött Isten békességébe.
E temetés napján Pécsett 88 éves korában adta viszsza lelkét teremtõjének Derzsi Kálmán, akinek földi
maradványait 23-án helyeztük elsõ felesége sírhelyébe
a debreceni temetõben. Derzsi Kálmán gyermekkorát
a mai parókia épületében töltötte, de valódi gyermekszobája maga a történelem volt. Az Õ családjáról
mintázta Jókai az Egy az Isten Manasséját, Édesapja a
debreceni egyházközség mindenese volt. És ki mondhatna el magáról olyanokat, mint hogy Édesapja levelezõtársa Dsida, Tamási s az erdélyi Helikon megannyi

nagy alakja? Kálmán bácsi, egyszerre járt a pallagi
Agrár Fõiskolára Wass Alberttel. S nemzeti neveltetésérõl mi sem árulkodik jobban, mit nõvérei neve:
Piroska, Fehérke, Zöldike. Volt egy olyan idõszak, amikor Pécsett és Debrecenben is szolgáltam, és õ minden
istentiszteleten ott volt. Udvarias, Elek apóra emlékeztetõ kedélyes személye mindenki szívébe belopta
magát. Õ közösségünk nagy alakja volt, és az is marad
az örökkévalóság távlatában. Isten áldja emlékét!

Advent elsõ vasárnapján szép számú gyülekezetet
vonzott az ünnepre készülõdés, nagy öröm volt látni a
fiatalok adventi koszorú-kötõ kreativitását. A gyülekezet tekintete felderül, hiszen nincs már beláthatatlan távolságban épületeink külsejének megszépülése.
Miklósi-Vári Katalin

Dunántúli Unitárius Egyházközség

Egyházközségünk életében a legnagyobb fordulatot a
pécsi istentiszteleti hely megváltozása jelentette.
Tekintettel arra, hogy a református testvéregyházközség
tovább nem tudja imatermét rendelkezésünkre bocsátani, új helyszín után kellett néznünk. Kilenc
városközponti helyszínt jártunk végig, amibõl végül két
lehetõség jöhetett számításba. A ciszterci rend Nagy

Lajos gimnáziuma zenetermét bocsátotta rendelkezésünkre, valamint az Iparosház ajánlott – nem kifizethetetlen áron – elfogadható helyszínt. Bár örvendtünk a
ciszterci rend felajánlásának, pillanatnyilag az utóbbi
mellett döntöttünk. A konferenciaterem bérleti díját
alkalmanként hétezer forintban állapították meg.
Jelen pillanatban a polgárdi ingatlan állagmegóvási
munkálatai jelentenek sürgõsen elvégzendõ feladatot.
Egyrészt vannak tovább nem halogatható teendõk,
másrészt a polgármesteri hivatal kötelez rá.
Szertartásaink az utóbbi beszámoló óta:
Keresztelés: Várhegyi Zsófia (Pécs)
Esketés:Orbók Szilárd és Major Krisztina (Pécs),
Csiki Attila Zoltán és Kiss Katalin (Pécs)
Temetés: Pálffy Miklós (40 éves, szertarás helye:
Tapolca), dr. Kuch Ottóné sz. Bedõ Lenke Klára (81
éves, szertartás helye: Zalaegerszeg)
Máté Ernõ
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Unitárius hírek Füzesgyarmatról, Gyuláról és
környékérõl
Az utolsó híradásunkat azzal
végeztük be, hogy ismét hallatni
fogjuk hangunkat a Kossuth Rádió
hullámhosszán keresztül. Miután
október 20-án részt vettünk bélmegyeri énekeseinkkel Békéscsabán a
Sportpalotában, mintegy 2500
résztvevõ elõtt mutatva be tudásunkat az Idõsek Világnapján és
sikeresen abszolváltuk a jubileumi
’56-os évfordulót is több rendezvénnyel, minden igyekezetünkkel
az október 29-i istentiszteletre
készültünk. A bélmegyeri, darvasi,
unitárius és nem unitárius hívek
majdnem megtöltötték a templomot. Hogy mennyire jó ügyet szolgáltunk, azt mutatja az is, hogy a
mai napig (mint az elõzõ adások
után is hónapokig!) jönnek a levelek Cd-t, szöveget, hangkazettát
kérve, elmondva véleményüket a
„szolgálatunkról”. Nem sok unitárius van az érdeklõdõk közt, inkább
katolikusok, reformátusok, vallásnélküliek, itthonról és külföldrõl.
Természetesen igyekszünk az igényeket megfelelõen kielégíteni.
Október 29-én délután 6 órakor
feleségem társaságában, egyházunk fõpásztora megbízásából
részt vettem a debreceni Nagytemplomban az Országos Reformációs Istentiszteleten. A közös
imádkozásban, úrvacsoraosztásban és áldásosztásban tevõleg is
jelen voltam.
A halottak napi megemlékezések
után a „hétköznapi” munka azzal
kezdõdött, hogy Békés Megye
Közgyûlésének elnöke, Domokos
László meghívott egyeztetésre a
közös ügyekben való együttmûködés
érdekében. Néhány nappal késõbb
kaptam meg az értesítést, hogy a
megyei vezetés számít munkámra a
Nemzeti és Etnikai, Kisebbségügyi,
Vallásügyi, Ifjúsági Bizottságban.
Újabb lehetõség, hogy egyházunkat
egész régiónkban képviselhessem.
November 12-én, vasárnap alkalomhoz illõ versekkel, énekekkel
emlékeztünk Dávid Ferenc halálának 437. évfordulójára.
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November 17-én utolsó útjára
kísértük és eltemettük Darvason
Kovács Istvánné Jójárt Rozália
Mária 59 évet élt, tragikus hirtelenséggel elhunyt testvérünket.
Nem tartozott egyházunk tagjai
közé, de legkisebb fia tanítványom
volt és a család kérésére végeztük
a búcsúztatást a falu javának
részvétele mellett. Isten adjon
vigasztalódást a család minden
tagjának.
November 18-án füzesgyarmati
énekeseinkkel szerepeltünk a Kistérségi Nyugdíjas Klubok találkozóján, amely három napig tartott
városunkban a Polgármesteri Hivatal támogatásával.
November 24-én Budapesten
részt vettem a lelkészek utolsó
negyedévi értekezletén.
November 25-én Bélmegyeren
több klub részvételével megkezdtük az adventi rendezvények sorozatát, amelyen füzesgyarmati-bélmegyeri
egyesített
kórusunk
kiválóan szerepelt.
November 26. gyermekeink, unokáink kedves napja volt. A gyermek-istentiszteletet Kovács Gréta
és Homoki Vivien hittanosok
„celebrálták”. A szeretetvendégséget követõ tombolázáson (az asztalok roskadoztak a fogyasztani
valóktól és tombolatárgyaktól –
köszönet érte az adakozóknak)
sok ajándékot kaptak a gyermekek.
November 27-én Gyulaváriban
eltemettük Kotroczó Dezsõné
Suhajik Piroska, 92 évet élt testvérünket, újjáalakult szórványgyülekezetünknek hûséges tagját. Hajlott kora és betegsége ellenére
mindig ott volt istentiszteleteinken. Hódmezõvásárhelyen született, 1953-ban került Gyulaváriba ,
ahol 30 évig volt a település védõnõje. Népes gyászoló gyülekezet
búcsúzott tõle. Isten vigasztalja a
veszteséget szenvedõket!
December 2-án, szombaton délután 5 órakor tartottuk Juhász
Gyula irodalmi estünket. Mind
nagyobb az általunk rendezett iro-

dalmi esteknek a sikere, még
akkor is, ha a résztvevõk száma
nem túl nagy, de a helyi televízió
által készített felvételét, az általuk
végzett felmérés szerint, közel ötszázan nézik meg.
December 3-án gyújtottuk meg az
elsõ gyertyát azon az adventi koszorún, amit a Barkóczy-Klinszky
cég készít el számunkra minden
esztendõben kedves ajándékként.
December 8-án, délután 4-kor
részt vettünk az elsõ Roma Mikulás advent-karácsony rendezvényen, ahol ökumenikus szertartást
végeztünk, és az egyházközség
ajándékaként 5 kg szaloncukrot
osztottam szét örömszerzésként a
roma gyermekek között.
A november végérõl december
9-re halasztott gyulai konferenciát
a nemzeti gyásznap miatt, Puskás
Ferenc iránti tiszteletbõl, késõbbi
idõpontra napoltuk. Az elsõk
között küldtünk el együttérzésünket kifejezõ üzenetünket, amire
meleghangú köszönetet kaptunk a
kegyeleti
bizottság
nevében,
Schmitt Pál MOB elnöktõl.
December 12-én két meghívásnak is eleget kellett tenni: délelõtt
10 órától a Magyar Bibliatársulat
Alapítvány kuratóriumának elnökségi ülésére és délután 4 órakor a
Magyar ENSZ Társaság tanácskozásán az „Emberi Jogok Nemzetközi Napja” alkalmából.
December 16-án klubkarácsonyt
tartottunk füzesgyarmati híveinkkel.
December 17-én a már ismert
elõadómûvész, a székelyderzsi születésû, Dévai Nagy Kamilla-tanítvány, Zoltáni Zsolt tartott templomunkban adventi hangversenyt
gitáron kísért hagyományos és saját
karácsonyi énekekkel, melyen helybeli verselõk, énekesek is közremûködtek.
December 19-én Bélmegyeren
klubkarácsonyt rendeztünk áhítattal
egybekötve. A teadélután keretében
karácsonyi mûsort adtunk elõ felnõttek és gyermekek szereplésével.
Másnap ugyanitt Falusi Karácsony

volt, ahol az iskolások és óvodások
mellett felnõtt énekeseinkkel tartalmas mûsorral járultunk hozzá az est
ünnepi élményének gyarapításához.
December 21-én a füzesgyarmati
Borostyánkert Idõsek Otthonában
megtartottuk a már hagyományossá vált ökumenikus istentiszteletet

a helyi három felekezet papjának
részvételével.
December 22. az egész város ünnepe. Az érdeklõdõk a Sportcsarnokban népi karácsonyi énekeket,
betlehemes játékokat, verseket
hallhattak, amit ajándékozás követett.

Minden tevékenységünket, adventi és karácsonyi rendezvényeinket, találkozásainkat áldja meg a
szeretet Istene, és adjon minden
igaz embernek szerte a világban
„bort, búzát, békességet”, erõt,
egészséget!
Balázsi László

Tudósítás a kocsordi gyülekezetbõl
A szeptember nálunk is, mint mindenütt az országban, az iskolakezdésrõl, a jövõ reménységérõl, iskolás
gyermekeinkrõl költött éneket. Névre szóló meghívóval tisztelt meg a helybeli Jókai Mór Általános Iskola,
Nt. Szalay Zsolt újonnan beiktatott református lelkipásztorral együtt vettem részt az évnyitó ünnepségen,
„boldog új évet” kívánni az iskolának. Nt. Szalayné
Gacsályi Dóra lelkésznõ eközben egyedül állt helyt
kedves mindkettejükért, közösen vállalt hivatalukban.
Szeptember 9-én nagy ünnepség elõzte meg az iskolakezdést, a felújított kultúrház avatása és átadása.
Teljesen új arculatot nyert az egész épület, amely új
elõtérrel bõvült, udvara pedig, a mesébe illõ közpark
mindenki szemkápráztató pihenõhelye lett. A megújúlt téren zajlott az ünnepség, az újonnan érkezett
református és a Mátészalkán lakó baptista kollegával
közösen áldottuk meg a középületet. Magas állami és
közéleti személyiségek, köztük Lezsák Sándor is
beszélt, aki a Móricz Zsigmond nevére keresztelt
kultúrotthonnak tevékeny népmûvelõ életet kívánt
azzal az itt is ismert népi mondással, hogy: „Aki ablak
mögül nézi, hogy esik az esõ, könnyen sápkórba esik”.
Személyesen is üdvözölt, mint minden más vendég, és
azt is mondta, hogy szeretné, ha tiszteletbeli unitáriusnak tartanánk. Biztosítottam felõle.
A késõbb tartott évnyitón nyugalmazás következtében kibúcsúzott Hegyeshalmi Csaba igazgató és
legaktívabb munkatársa, Papp Jucika tanárnõ. Sok
évtizeden át szolgálták buzgalommal és eredményesen
a népoktatást. Utóbbi nagynénje buzgó és templomjáró unitárius volt, testvére pedig a református egyházközség gondnoka. Fiatal korában szívesen énekelt
az unitárius énekkarban, még boldogemlékû édesanyám kántori és karnagyi szolgálata alatt is.
Az iskola se marad ki középületeink megújításából.
Decemberre tervezik az új ebédlõterem és két új tanterem átadását. Új igazgató is került a tanári kar élére:
Katona Attila tanár, akinek édesanyja, Katona
Józsefné szintén unitárius presbiter és nagylelkû
adakozó. Áldásos tevékenységet, jó egészséget kívánunk kedves mindkettejüknek.
A szokásos gyülekezeti tevékenységen kívül rendkívüli jelentõséggel bír az október 7-i unitárius találkozón való részvételünk Pestszentlõrincen. Nyitrainé
Gyulai Erzsébet tiszteletes asszony szervezésében ki-

csiny gyülekezetünk 22 tagja, valamint szórványaink
4 tagja vállalta az utazás költségeit és fáradalmát,
hogy találkozhasson hazánk unitáriusaival és meghallgassa lelkésze prédikációját. Istenben bízva reméljük,
hogy nem tartják hiábavalónak a rendkívüli vállalkozást, és olyan élménnyel gazdagodtak, ami megérte
a fáradtságot.
Tarczali Sándorné pénztárnok asszony, aki velünk
együtt tapasztalta meg, hogy Isten utazásunkban
mennyire vigyáz reánk, zsoltáréneklést kezdeményezett.
Másfél órán át szólt a vonaton az unitárius és református zsoltár és a népdal, dicsérve a magasságok Urát, aki
jóban, rosszban velünk volt és marad az utolsó napig.
Tarczaliné pénztárnok presbiter atyánkfia egy saját költeménnyel ajándékozta meg a tanévnyitó ünnepség
résztvevõit.
Említést teszünk még az október 1-én tartott menetrend szerinti presbiteri gyûlésrõl, mely elhatározta
az új református lelkészi házaspár üdvözlését és kérte
a lelkészi hivatalt ennek megtételére.
Nyitrai Levente

A 2006-ban felújított kocsordi unitárius templom
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Adventi koncert a Budapesti Egyházközségnél
Már öt éve hagyomány egyházközségünkben, hogy
december elsõ szombatján, Advent megnyitásaként
templomunkat a zene hangjai töltik meg.
December 2-án Nagy Norbert karnagy vezetésével a
Koncert Muzsika Zenekar mintegy 30 zenészével
nyújtott felejthetetlen élményt a hallgatóságnak.
A koncertet követõen a gyülekezeti teremben
szeretetvendégség keretében finom töltött káposztát
fogyaszthattunk.
Schmidt Gábor

Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség
A Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség templomában két éve folyamatosan találkozókat rendezünk
erdélyi településeken élõ és onnan elszármazott
testvéreinknek.
November 26-án a Brassóból elszármazott unitáriusokat hívtuk meg erre az alkalomra, amelyen Máthé
Sándor brassói unitárius lelkész végezte a szószéki
szolgálatot. Az istentisztelet után a helyi gyülekezet
egyik ifjú tagja, Elekes Adrienn Reményik Sándor
egyik versét szavalta, majd a brassói gyülekezet kántora, Márk Attila Brassóról szóló megzenésített verseket
adott elõ.
Ez alkalomból szeretetvendégségre is sor került,
amelyen a gyülekezet lelkes tagjai az elõzõ nap három
órán át bográcsban készült székelykáposztát szolgálták fel.

Az együttlétet beszámolóval egybekötött vetítés
tette még színesebbé, amely által megismerhettük a
Brassói Unitárius Egyházközség közelmúltbeli eseményeit, jelenlegi életét és jövõbeni terveit.

Megújult a pestszentlõrinci
unitárius templom

unitárius templomunk. Tavaly nyáron volt festés és a
nyílászárók cseréje gyülekezeti termünkben, valamint a
tetõ is javításra szorult már. Az idén nyáron újítottuk
fel teljesen a gyülekezeti termünkbõl nyíló konyhánkat
(ide új konyhabútorok kerültek), volt ablakcsere, csempézés is, ugyanakkor új járólapokra is szükség volt már.
E nagyszabású munkálatok költségeihez a Magyarországi Unitárius Egyház mellett, PestszentlõrincPestszentimre Önkormányzata is nagymértékben hozzájárult, amely a kerületünkben mûködõ valamennyi
egyházat tevékenyen segíti, támogatja. Mindezeken
felül jelentõs összeg gyûlt össze híveink adományaiból
is. Külön köszönet illeti egyházközségünk családjait is,
akik igencsak kivették a részüket a munkákból, takarításból, rakodásból, pakolásból, mindig azt a munkát
végezték, amelyre a felújítás során éppen szükség volt.
A mi kis szerény lelki hajlékunk – a XXIII. kerületi
Havanna lakótelep házóriásai között –, szinte teljesen
megújult ezen összefogásnak eredményeképpen, a 70.
évforduló tiszteletére.

Munka a megújult konyhában

Az utóbbi néhány évben kívül-belül megújult a pestszentlõrinci Havanna-lakótelepi, az idén 70 éves
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Szász Adrienne

Halász István

Kettõs 70. születésnap
A Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség 2006.
június 4-én, Pünkösd vasárnapján istentisztelettel és a
templom történetét bemutató nagyszabású kiállítással
ünnepelte a templom fennállásának 70. születésnapját. A megemlékezések kapcsán többször esett szó
megboldogult apósomról, Máthé Gézáról, aki annakidején a templomot tervezte.
A nagysikerû emléknapon támadt az az ötletem,
hogy mi lenne, ha férjem, dr. Máthé Árpád 70.
születésnapját itt tartanánk a templom gyülekezeti termében „szûk” rokoni körben?
Szász Adrienne lelkésznõ helyeslése és felajánlott
segítsége révén sikerült az ötletet megvalósítani és
2006. november 11-én az újabb 70. születésnapot megtartani. A Mát(h)é család (az Erdélyben élõ rokonok
„h” nélkül írják a nevüket) hetven meghívottjából
végül ötvenöten ünnepeltünk együtt. A lelkésznõ
meleghangú üdvözlõ szavaiban utalt Máthé Géza a
templom tervezésében szerzett érdemeire, majd az
ökumené jegyében unitáriusok, evangélikusok és katolikusok együtt elimádkozott Miatyánk-ja és a közös
éneklés után kezdetét vette az ünnepi ebéd Elekes
Berta finomságaival.
Nagy sikere volt sógorom, Máthé Csaba összeállításában a felmenõk megsárgult fotóiból és a 2006.
októberi „õseink nyomában” szervezett, tizenkét

Mát(h)é unokatestvér erdélyi útjáról készült vetítésnek és CD-nek.
Giba Ferenc videofelvételt készített az összejövetelrõl és mindenben segített.
Hála és köszönet az egyházközségnek, hogy
otthont adott nekünk, különösen Szász Adriennek,
aki kezdettõl fogva támogatott és minden munkából
kivette a részét. De mindenek fölött a jó Istennek
köszönjük, hogy megérhettük ezt a napot, és hogy –
érzésem szerint – végig velünk volt!
Mindannyian kegyelmi ajándékként kaptuk és éltük
meg ezt a napot.
Dr. Máthé Árpádné

A kibontakozás lehetséges útjairól
Fordulóponthoz érkezett a beregi unitárius szórvány.
Az 1990-es években a szabadelvû protestáns kör tömörítette a
kelet-magyarországi unitárius szel-

Zoltán Zsolt

lemû és szimpatizáns atyafiakat és
gondolkodókat, majd a Balázs
Ferenc Beregi Népfõiskola keretében szélesedett a tábor.
Mára sokat változott a helyzet.
A 2000. év fordulójára a beregi
unitárius szórványból kifejlõdött
és megerõsödött a vásárosnaményi
roma unitárius gyülekezet. Megállapodni látszik, saját gondnoka és
presbitériuma van. Ifjúsági csoportjának képzett vezetõkre lenne
szüksége, hogy megfelelõen fejlõdhessenek.
A 2007. év elején az újévi közgyûlésen a roma gyülekezet mellett
megalakul egy szórványgyülekezet
a magyar alkotó fiatalokból. A csoportosulás érdekessége, hogy egy
markáns univerzalista vonal is
jelen van benne. Közöttük erõs
magnak ígérkezik a Partium köré
csoportosuló mûvészgárda, akik a
Partium mûhely alapító tagjai. A
háttérben kibontakozóban van egy

ütõképes szervezet, amely a szabadelvû protestáns kört váltja fel,
de országos méretben. Ez a tömörülés is a beregi unitárius szórványból nõtt ki.
Napjainkban egy nagyszerû viszszacsatolódásnak lehetünk tanúi.
Az UART-ból kibontakozó Partium mûhely visszakanyarodik a
beregi szórványba. Egyrészt bekapcsolódik az istentiszteletekbe, másrészt kulturális szolgálatával a
helyi közéletbe is jelen van.
A mûhely tagjainak egy része
unitárius szellemiségû (Joó Adrián,
Bakos Kiss Károly, Magyarosi
Árpád), másik részük szimpatizánsa, vagy univerzalista szellemû
(Kürti László, Pénzes Máté, Czine
Árpád, Kósik Attila).
Végeredményben a szórvány stagnáló magja a többséget alkotó roma
folytatása a 26. oldalon

Felhõs Szabolcs
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A kibontakozás letehtséges...
folytatás a 25. oldalról

Tóth Attila

gyülekezet, amelynek ifjúsága tartogat még meglepetéseket, kiváltképp,

ha megfelelõ vezetõjük akad.
Jelenleg a legfejlõdõképesebb
csoport az UART visszahatásából
kibontakozó új beregi szórvány, az
ún. mûvészcsoport, amely a Partium mûhelyben tömörült. Lelkileg
és szellemileg unitáriusok, vagy
szabadelvû szimpatizánsok. Õk
nemcsak a beregi térségben szolgálnak, hanem országszerte: Békés
megyében, Debrecenben, Budapesten, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szavalóesteket tartanak, illetve
zenés összeállításokkal nyújtanak
mûvészi élményt.
Az igazi továbblépés a gyülekezet
szempontjából egy erõteljes ifjúsági
csapatmunka lenne. Ez a 8-10 fõs
mag bekapcsolódna a helyi közéletbe, összefogva a többi történelmi
egyház fiataljaival ökumenikus for-

mában meghonosítanák a már
bevált rendezvényeket. Elõször is a
betlehemes játék meghonosítására
kerülhetne sor a beregi falvakban,
majd a szép múltra visszatekintõ
kolozsvári passió bemutatására a
vásárosnaményi mûvelõdési központban, illetve a reformáció napjának megünneplése a régiós központban. A mûvészi színvonal
érdekében az UART alkotómûvészei is besegítenének a helyi unitárius magnak.
Bízzunk benne, hogy a helyi
ökumenikus összefogás (református, baptista, pünkösdista és unitárius fiatalok) és az egyházunk
vezetõségének segítsége meghozza
gyümölcsét.

ifjúsági oldal
Az öt kõ
Kora reggel van még, szinte
harapni lehet a levegõt és hallani a
csendet, amint a földúton az
állomásig ballagok. Csak néhány
kutyaugatás zavarja meg a táj
békéjét. Az utat színes ruhákba
pompázó levelek szegélyezik a
fakó zöldtõl az élénk vörösig.
Hirtelen egy különös ovális lapos
követ veszek észre. Leguggolok,
hogy közelebbrõl szemügyre vehessem. Közvetlenül mellette egy
szabályos négyszögû. Felveszem és
zsebre teszem õket, meg még egy
szív alakút, egy kagyló formájút és
egy pindurkát, ami akkora sincs,
mint a kisujjamon a köröm. Így
sétálok tovább, s közben azon
kapom magam, hogy játszom a
kövecskékkel. Forgatom, tapogatom õket. Szívem-lelkem tele van
új élményekkel, talán ezért tûnik
ma reggel olyan kereknek a világ.
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Dávid és Góliát története jut
eszembe. A fiatal pásztorfiúé, aki
kard és lándzsa nélkül gyõzte le a
tetõtõl talpig páncélba öltözött,
rettegett harcost. Egyetlen fegyvere
parittyája és annak tasakjában a
közeli patakból összeszedett öt
kövecske volt. Mégis legyõzte a
hatalmas filiszteust, akitõl az
összes izraeli katona félt.

Mindannyian sokszor félünk,
szorongunk hétköznapjaink során.
Az élet annyi területén kellene jól
helyt állnunk. Egyszerre szeretnénk megértõ társak, türelmes
szülõk, gondos gyermekek, mindig
kéznél levõ barátok, hasznos munkatársak lenni és persze még folytathatnám a sort.

