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Még nőni fog. Még nőni kell! 
Az élet legcsalhatatlanabb jele a növe-

kedés. Ezt az tényt minden gazda és min-
den józan ember elismeri. Ha viszont en-
nek a tételnek az olvastán csak a sarjadó 
gabonára vagy a kiscsirkére gondolunk, 
bizony megméretünk és könnyűnek ta-
láltatunk! Nekünk is nőnünk kell, szemé-
lyesen, s nem csupán gyermek- és ifjúko-
runkban. Mi több, nőnie kell - számában 
és minőségében - minden csoportnak 
vagy közösségnek. Olyan világban élünk, 
amelyben a növekedés egyenesen létkér-
dés. Amikor a múlt század hetvenes éve-
iben napvilágot látott a Római Klubnak a 
gazdasági és a népességi növekedés viszo-
nyáról készített, aggodalommal áthatott 
jelentése, ez akkor „csupán" okos embe-
rek vészmadárkodásaként hatott. Növe-
kednünk azonban nem merőben azért 
kell, hogy lépést tarthassunk a világgal. A 
növekedés ugyanis nem pusztán biológiai 
vagy ökonómiai szükségszerűség, hanem 
erkölcsi igény is. Erdélyi/magyar/unitá-
rius viszonyrendben gondolkodva, tet-
szik, nem tetszik, nap nap után tudomá-
sul kell vennünk, hogy a növekedés nagy 
általánosságban megállni látszik, demog-

ráfiailag is, emberi minőségeinkben is. 
Fogyunk és igénytelenedünk. 

Ezért hat e Közlöny-számnak 
A FELSŐBENCÉDI TEMPLOMSZENTELÉSRŐL 
szóló híradása igazi oázisként. Siratjuk a 
„végeket"? Hát tessék a végtelenhez iga-
zodni! Hány emberért érdemes templo-
mot javítani: kilencért vagy tizenegyért? 
Hogy tudja megcsinálni egy „maroknyi 
székely", hogy nem kér anyagi hozzájáru-
lást az egyetemes egyháztól, amikor va-
lami igazán nagyba belefog?! 

Úgyszintén a növekedésről szólnak az 
idei érettségiző-korúakhoz címzett 
GONDOLATOK BALLAGÁSKOR, 
amelyeket a kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégiumban és a székelyke-
resztúri Berde Mózes Unitárius Gimná-
ziumban mondott el Bálint Benczédi Fe-
renc püspök. De ki vitatná el, hogy a 20. 
század ideológiai örvényei között kibon-
takozó néptanítói életpályáknak a nö-
vekedés lett volna a középponti értéke?! 
Erről egy könyvrecenzióban ejtünk szót, 
amely a 
LÁMPÁSOK VOLTUNK 
című, nemrég megjeleni Mentor-kiadványt 

ismerteti, amelynek három „főszereplője" 
közül kettő nevezetes unitárius települé-
sek jól ismert tanítója/tanára. Élettanú-
ságuk mindannyiunk számára elgondol-
kodtató olvasmány lehet. 
KÖZÉRTHETŐ BIBLIA 
címmel új sorozatunk is indul. A jelen 
lapszámunkban bemutatkozó írás - és a 
következők - Czire Szabolcsnak, a bibliai 
teológia tanárának a segítségével kínál 
„fogást" a könyvek könyvén. Ez alkalom-
mal különös számszerűségek érzékeltetik 
a Szentírás terjedelmét, ismertségét, az 
emberi elme és lélek címére küldött folya-
matos üzeneteinek horderejét. 

Múlt számunkban már bejelentettük 
Lőrinczi Károly újabb sorozatát, amely a 
lelkészi hivatás mentén adódó kihíváso-
kat, sivatagokat és kutakat hozza köze-
lebb az Olvasóhoz. E számban tehát ismét 
jelentkezik a nyugalmazott lelkész. írásá-
nak fő címe, a 
VISSZHANGOK 

ugyanakkor hadd működjék felszólítás-
ként is idős vagy idősödő lelkészek szá-
mára, akiknek jól körvonalazott, elemző, 
értelmező víziójuk rajzolódott ki lelké-
szi pályájuk nyomvonalán: osszák meg 
az életkor kincsét, a bölcsességet - vagy 
„csak" a jótékony, derűs, elfogadó szeretet 
ö r ö m é t - O l v a s ó i n k k a l . ( U . K . ) 



a lélek kenyere 

Isten 
- vagy ahogyan én látom öt 

Az anyasággal nemcsak az addigi éle-
tem változott meg és fordult fel teljesén, 
hanem az Istenről való felfogásom is. Ta-
lán azért, mert a teremtés részesévé vál-
hattam, de lehet, hogy azért, mert kez-
dem megérezni az egyszerű, tiszta lény 
és az érte magát felelősnek tartó „felsőbb 
hatalom" viszonyát, immár a hatalmas 
szemszögéből. Próbáld csak ki: tedd az 

hez hozzátesszük saját tapasztalatainkat és 
felfogásunkat is. Egyik teológiai tanárom 
egyszer - talán nem véletlenül - , elszólta 
magát, mondván: Teremtett az ember Is-
tent a saját képére és hasonlatosságára. És 
valóban: ahogy a gyermek világot teremt 
magának, sokszor hiányos vagy félreér-
telmezett fogalmakból, s az anyját csupán 
saját életének egy (szükséges és felettébb 
hasznos) kiegészítőjének tekinti, akinek 
- szerinte - kötelessége hogy neki, a világ 
középpontjának minden kívánságát telje-
sítse; úgy teremt magának Istent a felnőtt. 
Istent, akinek nincs más dolga, mint hogy 
az embereket igazgassa, imáikat meghall-

Másfél éves iker-fiaim körülöttem 
szaladgálnak, próbálják felhívni magukra 
a figyelmemet. Gyakran próbálom el-
képzelni, hogyan láthatják ők a világot, 
vajon mit értenek meg belőle. Az ő vilá-
guk középpontjában még egyetlen em-
ber áll: a saját személyük. Minden mást 
ezzel összefüggőként fognak fel, mintha 
minden és mindenki értük lenne. Igyek-
szem nem megzavarni gondolkodásmód-
jukat, de közben legalább annyira fegyel- . . 
mezni őket, hogy ne ártsanak maguknak „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem, ludod, ha leülök vagy ha 
és egymásnak. Hisz olyan törékenyek, de felállók,, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járá-
ugyanakkor tiszták, őszinték és ártatla-
nok is még, hogy nehezen találom meg 
az egyensúlyt szigorúság és engedékeny-
ség között. 

Kedves Olvasó! Ha neveltél gyerme-
ket, tudod, miről beszélek, ha még nem, 
nyugodtan megkérdezheted szüléidét, 
szívesen el fogják mesélni az idő fátyolán 
túl már olyan édesnek tűnő, de valójában 
sokszor kínkeserves élethelyzeteket: mi-
kor megtanítottak, hogy ne nyúlj a tűz-
höz, ne szaladgálj egyedül az utcán, és ne 
húzz magadra mindenféle kezed ügyébe 
kerülő tárgyat. 

sómat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen 
sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfog-
tál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, 
nem tudom felfogni." (Zsolt 139,1b—6) 

Uram szó helyébe az Anyám szót az idé- gassa, életüket vigyázza, ha jók vagyunk, 
zett zsoltár szövegében, s meglátod, a szö-. nagyon jutalmazzon, ha rosszak vagyunk, 
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veget akár egy kisgyermek is mondhatná 
saját édesanyjának. Az Isten/Anya válasza 
pedig Jeremiás prófétánál olvasható: „Mi-
előtt megformáltalak az anyaméhben, 
már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, 
megszenteltelek". (Jer 1,5) Ahogy az anya 
nagy gonddal követi magzata fejlődését, s 
igyekszik mindent megtenni, hogy gyer-
meke egészségesen jöjjön a világra, úgy 
ismer Isten mindannyiunkat, úgy óv és 
ápol már születésünk előttről. 

Talán egyeseket felkavar a gondolat, 
hogy Istent, az Atyát, Anyaként is el lehet 
képzelni, de - bár nem vagyok feminista 
- hiszem, hogy ez a kép olyan többletet 
ad Isten-fogalmunknak, amit igazán kár 
lenne lehámozni róla. Mert mennyivel 
közelebb van gyermekéhez az anya, aki 
testében hordja és táplálja kilenc hónapig, 
majd fájdalom árán megszüli, továbbra is 
testéből táplálja őt - mint az apa, aki sze-
retheti ugyanolyan szeretettel utódjait, de 
mindezekre, fizikai adottságaiból adó-
dóan, nem képes. 

De térjünk vissza a gyermekhez és az 
ő világlátásához! A gyermek maga alkotja 
meg világát, a felnőttektől kapott és meg-
tanult fogalmi keretek alapján. Ugyanígy 
ismerjük meg később a világgal együtt az 
azt betöltő örök szellemet, Istent is. Nem 
magunk találjuk ki, hanem megalkotjuk 
képét a Róla hallottakból, s jó esetben eh-

kicsit büntessen, és így tovább. Vajon Is-
ten nem nevet-e, amikor hallja, hogy mi 
miket képzelünk róla? Amikor azt észle-
leli, hogy magunkhoz mérjük végtelensé-
gét, s ezáltal bezárjuk saját véges fogalma-
ink körébe? Szerintem igen. 

Persze, próbálkozni kell a megfog-
hatatlan megfogásával, a megérthetetlen 
megértésével. És nem baj, ha a végén is 
csak a próbálkozással maradunk. Mert az 
életünk állandó úton levés és keresés, ez 
adja az értelmét. Ki látott már kíváncsiság 
nélküli gyermeket? Milyen is lenne az? 
Mindent soha nem tudhatunk meg, de a 
próbálkozást sohasem adhatjuk fel. 

Miért próbálok én akkor egy újabb, 
valószínűleg szintén hamis Isten-képet 
festeni? Miért mondom, hogy az Isten 
olyan, mint az Anya? Mert számomra 
most ez az az elképzelés, amely által meg 
tudom Őt ragadni, és magamhoz kö-
zel érezni. Végső soron minden hasonlat 
sántít, és talán nem filozofálással, okos-
kodással, hanem a gyakorlatban megta-
pasztalt vallásos élménnyel kerülhetünk 
legközelebb Istenhez. Mert a gyermek 
sem próbálja meghatározásokban leírni, 
hogy milyen az Anya, egyszerűen csak 
örvend, mikor meglátja, hozzá bújik, ha 
megütötte magát, és sír, ha nem látja a kö-
zelében őt. 

Ennyi az egész. 
Rácz Mária 
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Gondolatok ballagásra 
Kedves ballagó Diákok, ünneplő Gyülekezet! 

Nagy múltú erdélyi középiskoláinkban június elején balla-
gási ünnepélyekre kerül sor. Mindannyiunk életében kiemel-
kedő esemény ez a nap: ünnep, amely kivirágzik mindennapi 
életünkben. Ilyenkor nagy költőnk jól ismert verssorai vissz-
hangoznak bennünk: „Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 
/ Most gyertek szabad mellű örömök. / S pusztuljatok bilincses 
iskolák." (Ady Endre) 

Középiskolát végző ballagó ifjakat búcsúztatunk az iskolák-
tól tizenkét év tanulással eltöltött időszak után. Örömök és szo-
rongó érzések kergetik egymást szívünkben, és hallani akarjuk 
a biztatást és bátorítást adó köszöntést: „most hát fiam, az Úr 
legyen veled, hogy sikeresen felépítsed az Istenednek házát.. . 
Légy erős és bátor, ne félj, ne rettegj... fogj munkához.. ." 

Ballagó Diákok! Ebben az ünnepélyes pillanatban nem 
mondok újat, hogy mind építők vagyunk. Az építés, az alkotás 
Istentől kapott küldetése az embernek. Ez ad az emberi élet-
nek tartalmat, feladatot 
és egyben célt. A kapott 
szellemi és anyagi javak-
kal építeni, gyarapítani 
kell ezt a csodálatosan 
szép világot. Hajlékot 
emelni nemcsak beton-
ból és acélból, hanem 
szeretetből és tiszta gon-
dolatból is. Értelmünkkel 
nemcsak vizsgálni kell a 
világ száz csodáját, mert 
szívünkkel mi magunk 
is teremthetünk csodát. 
Építeni kell Istennek há-
zát, hogy otthon érezzük 
magunkat ebben a vi-
lágban. „Nem tudjátok, 
hogy ti Isten temploma 
vagytok, és az Isten lelke 
bennetek lakik?" 

Ehhez a nagy feladat-
hoz tizenkét év alatt az is-
kolában kaptátok meg a felkészítést. Először csak mint „segéd-
munkások" kapcsolódtatok be az értelem és szív kiművelésébe, 
majd az évek múltával mind többet és többet sajátítottatok el 
az építés, az alkotás művészetéből. így épül az Úrnak hajléka, 
amely nem kő és fa, nem üveg és beton, hanem lélek, ember-
ség, becsület és barátság. Tizenkét év alatt megtanultátok, hogy 
az értelem kiművelése mellé oda kell állítani a szív szeretetét s 
a hit erejét. Az embernek nemcsak nagy tudásra van szüksége, 
hanem erős hitre is. A tudás csak akkor jelent igazi hatalmat, ha 
a szeretet energiája hatja át. 

Az építőmesternek szüksége van a vízmérték mellett a füg-
gőónra is, hogy az építmény álljon, hirdesse mestere tudását és 
hitét. Az igaz ember nemcsak a vízszintes kapcsolatokra épít. 
A függőleges kötődés segítségével igyekszik teljesebb emberi 
életet felmutatni. Tiszta létezésünkben a Mindenség fénye kell 
hogy .tükröződj ék. 

Hiszem és remélem, hogy az iskolában eltöltött évek alatt 
erre a nagy munkára megkaptátok az útravalót. Az iskola mel-
lett ott volt a templom is, amely segített a útravaló készítésében. 
A tanulás mellett ott volt az imádság, a tudás gyarapítása mel-
lett a hit erejének megnyilvánulása is. 

Most pedig indulásra készen álltok. Bezárul egy semmihez 
sem hasonlítható életszakasz, és kezdődik - sok izgalommal, 
kemény versennyel, küzdelemmel - egy újabb. El kell tudni iga-
zodni a sebesen változó világ dolgaiban. Fel kell szabadulni az 
általános társadalmi konvenciók - a hallgatólagosan elfogadott 
hazugságok - alól. Istenhittel és emberszeretettel hajlékot kell 
építeni embernek, Istennek. „Hős harc az Élet és megélni szép, 
/ Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók / Ifjú vitézlők lengeteg szivét" 
és az eljövendő „élet- csaták" között az iskola „víg üzenetét" so-
hase felejtsétek el! 

A ballagás: búcsúzás eddigi ifjú életetektől, visszatekintés az 
eddig megtett életutatokra. Számadás, leltár az elmúltakról és 
előretekintés jövendőtök, céljaitok felé. Elbúcsúztok a Kollégi-
umtól vagy a Gimnáziumtól, ahol életetek meghatározó idejét 
tölthettétek. Itt formálódott egyéniségetek a sokat látott és sok 
mindent megért falak között. A végbement változás jelentős: itt 
váltatok gyerekből felnőtté. A sok-sok egyéni és közösen megélt 
élmény, az izgalommal teljes osztálykirándulások, a különböző 

iskolai rendezvények, 
egész életre szóló barát-
ságok és számos kibon-
takozó bizalmas, meghitt 
vagy remélt kapcsolat 
- mind-mind itteni éle-
tetek természetes velejá-
rói, szorosan idekötöttek 
benneteket. Most lezárul 
életetekben ez a nagy fe-
jezet. Itt és most elbú-
csúztok a többé vissza 
nem térő, emlékeitekben 
az idő múlásával egyre 
szebbé váló, összességé-
ben mégiscsak gondtalan 
és boldog diákévektől. 

Vajon mit adtak szá-
motokra ezek az évek? 
Mit kaptatok a négy év 
során? Milyen emberek-
kéváltatok? Felnőttetek-e 
a nagy feladatra? Felké-

szültetek-e kellőképpen az egyre önállóbbá váló életetekben 
elkövetkezendő, várható nehézségekre és a nem várt esemé-
nyekre? Kaptatok-e elég hitet, megerősítést, szeretetet ahhoz, 
hogy mindenkor meg tudjatok állni? 

Új feladatok, új kapcsolatok várnak rátok, új megpróbálta-
tásokkal kell majd szembenéznetek. Mi az, ami mégis állandó, 
értékálló, amire építeni lehet? Mit és milyen értékeket visztek 
innen magatokkal az előttetek álló hosszú útra jelképesen és va-
lóságosan? 

Az elmúlt évek során felgyújtott tudás és tapasztalat összeg-
zésében és az eljövendőre való bizakodó készülés során nagyon 
fontos, hogy különbséget tudjatok tenni az értékes és az érték-
telen, az igaz és a hamis, a jó és a rossz között, hogy minden-
kor hűséggel, tisztességgel állhassatok meg Isten és az emberek 
előtt. Ennek a feladatnak csak úgy tudtok eleget tenni, ha földi 
képességeitek és kötöttségeitek között fölül tudtok emelkedni a 
jelenvaló, a látható világ korlátain. Ehhez pedig istenhitre van 
szükség. Isten mellett megmaradva mindig meg tudjátok ta-

folytatás a 4. oldalon 

Bálint Benczédi Ferenc 

„Most hát, fiam, az Úr legyen veled\ hogy sikeresen fólépít-
hesd Istenednek, az Úrnak a házát, ahogyan kijelentette ró-
lad. Bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izráel 
fölérendel, hogy megtartsd Istenednek, az Úrnak a törvényét! 
Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a 
rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által 
parancsolt Izráelnek. Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj! 
Látod, én nagy fáradsággal szereztem az Úr házához száz-
ezer talentum aranyat, egymillió talentum ezüstöt; a rezet és 
vasat már meg sem lehet mérni, olyan sok van. Épületfát és kö-
•vet is szereztem; te gyarapítsd ezeket! Bőven van munkásod: 
kőfejtő, kőfaragó és ács, és mindenféle munkához értő ember. 
Az aranynak, ezüstnek, réznek és vasnak se szeri, se száma. 
Fogj munkához, az Úr legyen veled!'' (IKrón 22,11-16) 
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Gondolatok ballagásra 
folytatás a 3. oldalról 

lálni az igazi utat kételyek és bizonytalanságok között is. Ezért 
volt diákéveitekben az iskola mellett helye a templomnak is. 

„Most hát fiam, az Űr legyen veled, hogy sikeresen felépít-
sed az Istenednek házát.. . Légy erős és bátor, ne félj, ne ret-
tegj... fogj munkához.. ." 

Azzal a reménnyel köszönünk el Tőletek s indítunk el a 
nagy útra, hogy az itt eltöltött évek segítettek abban, hogy meg-

tapasztaljátok a látható világ mögötti láthatatlan isteni szere-
tetet. Volt alkalmatok és lehetőségetek, hogy a diákévek alatt 
nemcsak értelmetek kiművelésével foglalkozzatok, hanem a 
szív, a lélek gazdagításával is törődtetek. Megtanultátok, hogy 
„jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szem-
nek láthatatlan." (Antoine de Saint-Exupéry) 

Indulni kell, az iskola búcsút int, „fogj munkához", építs! Az 
épületfát és követ beszereztétek, gyarapítsátok tovább és őrizzé-
tek a csodát egy életen át! A jó Isten áldása kísérje életeteket! 

Július 12-én, vasárnap délelőtt 11 órakor ünnepélyes keretek között újraszentelik Felsőbencéd unitárius templomát. Isten tiszte-
lik meg vele elsősorban, de azt a tizenegy személyt is, akik Felsőbencédet lakják. Tavaly még csak kilencen voltak, de egy házaspár 
hazaköltözött. „Ok talán amolyan első fecskék - mondja Makkai Ilkei Ildikó lelkésznő —, reméljük, hogy többen is hazajönnek a 
városból." 

Felsőbencéd ünnepre készül 
Bár a jegyzőkönyvek igen hiányo-

sak, azt bizonyosan tudjuk, hogy 1860-
ban fogtak hozzá a kisméretű, mintegy 
150 ülőhelyre méretezett templom épí-
tésének. A munka hosszasan elhúzódott, 
s bár a templomtér a 19. század végén 
már készen állt, a torony csak az 1920-as 
évekre készült el. S álljon itt egy érdekes 
adalék a vidék 19. századi unitárius kö-
zösségének életrevalóságára: a felsőben-
cédi templom építéséhez rögtön azután 
fogtak hozzá, hogy az alsóbencédi elké-
szült (1858-1860). 

De térjünk át a jelenre! A felsőbencédi 
templom renoválásához 2009 márciusá-
ban fogtak hozzá. Teljes felújítás történt: 
a megromlott külső vakolatot korszerű 
anyagokkal helyettesítették, aztán jött a 
gondos tetőzetjavítás (a régi cserepeket 
megforgatták, kiegészítették), de a meny-
nyezet teljes renoválására is szükség volt, 
kicserélték a templom négy ablakát, majd 
meszelés következett kívül-belül. E lap-
szám szerkesztésekor már csak a padok 

festése, a kapu újrazsindelyezése, javítása 
és a templom környezetének felújítása-
rendbetétele maradt hátra, de júliusig 
közmunkában ez is meglesz. 

A felsőbencédi templom felújításá-
nak összköltsége 25000 lej volt. Ritkaság-
számba megy vidékünkön, hogy a helyi 
közösség nem kérte az egyetemes egyház 
hozzájárulását a költségekhez. Makkai li-
kéi Ildikó lelkésznő elmondása szerint a 
bencédiek tisztában voltak azzal, hogy 
saját megajánlásaikból (mintegy 6-7000 
lej), az egyházközség erdőjövedelméből 
(15 000 lej) és a Hanskai Unitárius-Uni-
verzalista Egyházközség (Egyesült Álla-
mok) 1000 dolláros hozzájárulásából fe-
dezni tudnak minden kiadást. 

A helyi lelkésznő beszámolt arról is, 
hogy a templom felújítására tett megaján-
lások mértékét ez alkalommal teljesen a 
hívekre bízták, s ők az 50-100-200 le-
jeikkel bárki számára példát mutattak a 
közteherviselésből. S hogy az összefogás 
„léptéke" is érzékelhető legyen: Alsó- és 

Felsőbencéd 156-os unitárius lélekszá-
mából (30 gyermekkel és ifjúval együtt!) 
126 személy hátralék nélküli egyházfenn-
tartó. 

Az idénre azonban további tervek is 
vannak! Minthogy az egyházközség mos-
tanáig nem rendelkezett lelkészi lakással, 
a siménfalvi önkormányzattól 2006-ban 
öt évre bérbe vette a bencédi iskolaépüle-
tet és tanítói lakást. Nem volt nehéz felis-
merni, hogy ez a nagy alapterületű ingat-
lan, amely átellenben van a templommal, 
kiválóan alkalmas lelkészi lakásnak. Az 
egyházközség tehát úgy döntött, hogy a 
bérleti időszak alatt gondoskodik arról 
a 30 800 lejről, amibe a majdani papilak 
kerül. Máig 20 000 lejt kifizettek, s jövőre 
a többi 10800 lej is „összeáll" - mondta 
Makkai Ilkei Ildikó. Az iskolaépület és 
tanítói lakás egyébként nagyon rossz ál-
lapotban volt, közel 100 000 lejbe került 
a felújítás és lakhatóvá tétel. Ez az összeg 
is a hívek hozzájárulásából és erdőjövede-
lemből került ki. 

A bencédi kis gyülekezetben, úgy tű-
nik, nem divat sem a borúlátás, sem a ma-
gatehetetlen önsajnálat. Mintegy 10 000 
lej mértékű felújítás szükséges még ahhoz, 
hogy nyár végén - amint az ODFIE vá-
lasztmányával tervezték - ifjúsági konfe-
rencia színhelye legyen Bencéd. Különös 
esemény lesz, hiszen a konferenciázók 
száma meg fogja haladni a falu összlélek-
számát! A lelkésznő elmondása szerint a 
bencédiek vendégszeretetének gyakran 
csak a helyhiány szab határt. Mindenféle 
nagyobb rendezvény vendéglátását szíve-
sen elvállalnák, csak volna több férőhe-
lyük a templomokban, a „kultúrban" ma-
gánházaknál! Mert annak például senki 
sem örült - még a viszontlátás eufóriájá-
ban sem hogy a 2007. évi első faluta-
lálkozó alkalmával sokan kinn rekedtek a 
templomból. 

J . T . 

4 • UNITÁRIUS KÖZLÖNY 2 0 0 9 / 4 



& közérthető Biblia 

A Biblia madártávlatból: tények és érdekességek 
A „Biblia" egyszerűen könyveket jelent. Ha kézbe vesszük, 

egy 66 könyvből álló gyűjteményt olvashatunk. A katolikus ká-
non (a könyvek közmegegyezéssel elfogadott sorozata) 7 ószö-
vetségi könyvvel többet tartalmaz, mint a protestáns. 

A 66 könyv mintegy 1800 év alatt keletkezett, és nagyjából 
negyven szerző és szerzőcsoport munkáját gyűjti egy kötetbe, 
akik arámi, héber és görög (koiné) nyelven írtak. 

Az eredetileg tekercsekre folyamatosan ráírt bibliai köny-
veket Stephen Langton canterbury érsek osztotta fejezetekre 
1228-ban. Az versekre való felosztást 1448-ban Nathan rabbi 
végezte el az Ószövetség esetében. Az Újszövetséget csak a re-
formáció korában osztotta versekre egy párizsi nyomdász, Ro-
bert Estienne (Robert Stephanus), aki 1555-ben jelentette meg 
az első, versekre osztott Bibliát. 

A Biblia 1189 fejezetet tartalmaz, több mint 31 102 verset, 
773 693 szót és 3 566 480 betűt. 

A legterjedelmesebb könyv a 150 fejezetet tartalmazó Zsol-
tárok könyve, a legrövidebb a mindössze 15 versből álló 3. Já-
nos-levél. 

A leghosszabb fejezet a 176 verset tartalmazó 119. zsoltár, a 
legrövidebb fejezet az egyetlen versből álló 117. zsoltár. A kettő 
közé eső 118. zsoltárban található a Biblia középső verse, amely 
így hangzik: „Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben 
bízni." (118,8). A héber szövegben e vers középső szava az „Úr". 

A Biblia középső könyve a Példabeszédek, a középső fejezet 
a Jób 29. 

A Biblia leghosszabb verse az Eszter 8,9, a legrövidebb a 
2Móz 20,13: „Ne ölj!". Az Újszövetségben pedig a Jn 11,35: „Jé-
zus könnyekre fakadt." 

A Biblia leghosszabb szava az Ézs 8,1 (3): „Mahershalal-
hashbaz". 

Két fejezet szinte szó szerint megegyezik: 2Kir 19 és Ézs 37. 

- Az első könyv, amelyet valaha nyomtattak, a Biblia volt: 
1454-ben Johannes Gutemberg az újonnan kidolgozott, moz-
gatható fémbetűs nyomdával először az ún. 42 soros Bibliát 
nyomtatta. 

- A valaha sugárzott első rádióadás 1906. december 24-én 
Lukács evangéliuma 2. fejezetének felolvasását tartalmazta. 

- A Bibliát mára több mint 1200 nyelvre fordították le, és 
minden idők legnagyobb példányszámban eladott és olvasott 
könyvét jelenti. 

- A Biblia teljes elolvasásához átlagban mintegy 70 órára 
van szükség. Ha hétköznapokon 3, vasárnaponként 5 fejezetet 
olvasunk el, egy év alatt a teljes Szentírás végigolvasható. Ne saj-
náljuk ezt a fáradságot: páratlan élményben lesz részünk! 

Czire Szabolcs 

Gyakorló szülők, pedagógusok jól tudják, hogy a nevelés rendkívül összetett hivatás és tevékenység amely mindennapjaink fontos 
része, meghatározója, legyen szó akar nevelőkről, akár neveltekről (és végső soron mindannyian beletartozunk valamelyik kategó-
riába). A nevelési folyamat jelen van életünkben mindennapi tevékenységként, ugyanakkor elméleti megközelítése is túlbecsülhe-
tetlenülfontos. Nap mint nap nevelünk, nevelhetünk gyermeket, társat - önmagunkat. Ezt tehetjük spontánul vagy céltudatosan, 

felelősséggel vagy felelőtlenül 

Az értekes neveles - 2 
A normális család értékes életre készítfel\ 
a társadalmi elvárások viszont a vagyont és a sikert ismerik el 

Mai „rohamvilágunkban" a fő értékért, a pénzért való tüle-
kedés miatt - de más okokból is - sajnos egyre kevesebb időt 
tölt együtt a szülő és a gyermek, egyre kevesebb idő jut a sze-
retet kinyilvánítására, a bizalom kiépítésére, a kölcsönös lelki 
támasznyújtásra. Sok szülő abba a hibába esik, hogy az elmu-
lasztott időt anyagiakban igyekszik pótolni, „rávezetve" ezzel 
gyermekét az anyagiak „mindenhatóságára". Sokan azért ro-
hannak, hogy anyagiakban minél többet megadhassanak gyer-
meküknek, befizetnek különböző különórákra, körökre, ezzel 
is - bár akaratlanul - szűkítve a családi együttlét lehetőségeit. 
Az ember, mint oly sokszor halljuk, testi, szellemi és lelki lény 
- ám a nevelés során bizony sokszor elfeledkezünk a lelki össze-
tevőről, a lelki igényekről. Megveszünk mindent, amit tudunk a 
gyereknek, hogy kielégítsük fizikai vagy szellemi igényeit a tár-
gyak, anyagiak által, különórákra íratjuk, a legmagasabb óra-
számmal haladunk, hogy szellemileg a legtöbbet kapja (vagy 
maximálisan terhelődjék?), majd siránkozunk, hogy nem tu-
dunk elég időt együtt tölteni, nincs időnk a családra, egymásra, 
a gyerekekre. 

Közben pedig nem vesszük észre, hogy ördögi körbe kerül-
tünk, az „anyagias társadalmunk" ördögi bűvkörébe, ahonnan 

csak akkor tudunk kilépni, ha átértelmezzük értékrendszerün-
ket, és merjük vállalni a hagyományos értékek követését és köz-
vetítését, talán veszítvén ezzel anyagiakban, de nyervén a lelkek 
egymásra találásában, támogatásában, önbecsülésben, tiszta 
lelkiismeretben. 

A nevelés min t csapa tmunka 
A nevelés szempontjából nagyon fontos, hogy a nevelést 

gyakorló személyek (szülők, pedagógusok stb.) kölcsönösen el-
fogadott értékrendszerrel, nevelési elvekkel rendelkezzenek, és 
azokat következetesen kövessék. Ha az apa és az anya vagy a pe-
dagógusközösség tagjai nem működnek együtt a gyermek ne-
velésében, vagy különböző értékeket követve nevelnek, akkor a 
gyermek személyisége nagyon megszenvedi, és ez tükröződni 
fog a viselkedésében, kapcsolatteremtésében, társadalmi beil-
leszkedésében. A jól működő családban a gyermek sok szere-
tetet kap, és képes adni is, érzelmeit elfogadhatóan fejezi ki, ké-
pes érzelmek fogadására; bízik önmagában, embertársainak is 

folytatás a 6. oldalon 

Bencze Edi th 
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Az értékes nevelés 
folytatás az 5. oldalról 

bizalmat előlegez, kitart az igazság mellett, becsületes, őszinte; 
tiszteli önmagát és embertársait; a saját érdekét nem mások 
rovására érvényesíti. Az iskolai nevelés hatékony, ha az infor-
mációk puszta közvetítésén túl a nevelőközösség képes ellátni 
a következő nevelési feladatokat is: közösségteremtés- és fenn-
tartás; kommunikáció, kapcsolatteremtés serkentése; kölcsö-
nös tisztelet, elfogadás, tolerancia modellálása és mobilizálása; 
hatékony konfliktusmegoldó stratégiák kialakítása, serkentése; 
értékmegőrzés és új, építőjellegű értékek kialakítása; önnevelés 
serkentése - saját értékrendszer kialakításának és stabilizálásá-
nak segítése. 

„Én a legjobb nevelést ad tam a gyermekemnek" 
Egyszer majd minden gyermek szülő lesz - remélhetőleg 

és a nevelési minták (jók és rosszak), amelyek automatikusan 
beépülnek, továbbadódnak, több generációt is meghatározhat-
nak. Felelősségünk teljes tudatában, maximális jó szándékkal, 
jóakarattal sem sikerül mindig olyan nevelőnek lenni, amilyen-
nek szeretnénk. Mindenkinek szíve joga, hogy a gyermekeket a 

legjobb tehetsége és belátása szerint nevelje. A nevelés annyira 
szép, nemes és nehéz feladat, hogy ha hibázunk, nem szégyen 
beismerni, bocsánatot kérni. Ebben a nemes tevékenységben 
hallgassunk a gyermekek legfontosabb igényeire, ezek legyenek 
vezérelveink: „Fogadj el, szeress! Mutasd ki érzéseid: simogass, 
dicsérj, ölelj át, és büntess korrektül, ha megérdemlem! Mutass 
jó példát - csak azt tudom tenni, amit tőled is tanulok! Nem 
vagy hiteles, amikor olyasmiért büntetsz, amit te is cselekszel 
(pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, hazudás, becsapás, csúfoló-
dás, verekedés stb.) Mutass utat, adj lehetőséget a hibák javítá-
sára! Legyen rám időd, mesélj, beszélgessünk, szervezzünk kö-
zös programokat! Úgy nevelj, hogy majd én is ugyanolyan jó 
szülő, nevelő akarjak és tudjak lenni, mint te vagy!" 

Mindenkiben felmerült már vagy felmerülhet a kérdés: „Jó 
nevelő vagyok?" Ha igaz Önre, vagy egyetért a következő idé-
zettel akkor, ha nem is tökéletes nevelő még, jó úton és jó szán-
dékkal halad a nevelésben. „Szerencsés vagyok, mert mindazok 
a dolgok, amelyeket értéknek tartok, a birtokomban vannak: a 
legtöbbet jelentő család, a tiszta emberi kapcsolatok, a nevetni 
tudás képessége, az apró örömök felismerése, a minden reggeli 
elkezdéshez szükséges hit és az egészség. Mindenem megvan, 
nem kívánhatok mást. Hálás vagyok!" 

olvastató 

Bálint Dezső - Kovács Piroska - Balázsi Dénes: 
Lámpások voltunk... 

Szellemi értékét és terjedelmét te-
kintve egyaránt tiszteletet parancsoló 
könyvet tett vásárlói, olvasói elé a maros-
vásárhelyi Mentor kiadó. Három udvar-
helyszéki pedagógus élettörténetét és egy 
terjedelmes tanulmányt foglal magába a 
kötet. Ez utóbbit a kötet gondozója, Ozs-
váth Imola írta, aki a három szerző külön-
böző módszerekkel rögzített vallomásait 
e kiadvánnyal „közös nevezőre hozta" és 
tanulmányában a visszaemlékezések kor-
történeti környezetét, földrajzi és kultu-
rális beágyazottságát, a három pedagógus 
élettörténetének sajátosságait, a II. világ-
háborút követő négy évtizednyi időszak 
oktatásügyi hányattatásait módszeresen 
tárja fel. 

Hogy ennek az 524 oldalas - CD-mel-
léklettel is ellátott - kötetnek a vázlatos is-
mertetőjét az Unitárius Közlöny Olvasói-
nak felkínáljuk, annak az az oka, hogy a 
bemutatott három élettörténet közül kettő 
unitárius emberé: a székelyszentmiklósi 
Bálint Dezső és a szentléleki Balázsi Dé-
nes életútját, magatartását és élet-hitval-
lását alapjaiban határozza/határozta meg 
az unitárius egyházhoz való hűségük. 

Bálint Dezső 1929-ben született. Élet-
történetének rögzítéséhez a visszanézés, 

önvizsgálat és összefoglalás szándéká-
val fogott hozzá, 1998-ban. Később sú-
lyos betegség vett rajta erőt, elvesztette 
beszédkészségét, de a már lejegyzett ön-
életrajzi epizódok segítségével is (!) ör-
vendetes frissességgel tudott a családi be-
szélgetésekbe bekapcsolódni (2006-ban 
halt meg). A mintegy 200 oldalas vissza-
emlékezés önéletrajzi bevezetővel kezdő-
dik: Bálint Dezső az idős kor perspektí-
vájából áttekinti életeseményeit, mintegy 
családtagjainak beszélve el a történteket, 
írásában kiválóan jelenül meg a Nyikó 
menti falu elnéptelenedésének „szomorú-
játéka" a szellemi és tárgyi népi kultúra, 
illetve a népi életforma térvesztése. Föld-
rajzi, demográfiai-statisztikai, néprajzi 
szempontból legalább annyira érdekes 
Bálint Dezső írása, mint a családtörténe-
tek kutatói számára. A pedagógiatörté-
nész pedig a sok hányattatást megélt ta-
nító vallomásából egy korára és régiójára 
nézve tipikus pálya rajzolatát találja meg. 

A második élettörténet szerzője a 
máréfalvi Kovács Piroska. A vallomás fel-
kérésre született 2007-ben. Beszélgetések 
sorából áll össze a történet. Kovács Pi-
roska 1932-ben született. Élettörténeté-
nek mesélését a családi háttér, a máréfalvi 

Lukács család történetének rekonstruálá-
sával indítja. Bár megfelelő anyagi körül-
mények között kezdhette gyermek-életét, 
a gazdasági világválság negatív hatását az 
egész család megérezte, s több családtag 
is kivándorolt Amerikába. Az 1948-as ún. 
tanügyi reform - vagyis az erdélyi magyar 
oktatási rendszer fokozatos, de drasztikus 
szétzilálásának kezdete - sorsélményt je-
lentett Kovács Piroska életében. A peda-
gógusi pálya mégis a nehéz idők lehe-
tőségeinek felső határáig kibontakozó 
népszolgálat nyomvonalán haladt. 1968-
ban a magyartanár Kovács Piroska igaz-
gatói megbízást kapott, s ettől kezdve a 
máréfalvi közösségi élet egyik kulcssze-
replőjévé vált. A vallomásban elmondott 
utolsó életszakasz a közösségi élet terén 
vállalt tevékenykedés és a lokális kultúra 
értékeit feltáró néprajzi munkásság köré 
szerveződik. 

A kötetben szóra bírt harmadik pe-
dagógus, Balázsi Dénes a Nyikó menti 
Szentléleken született 1936-ban. „A me-
sélésre való felkérést követően nem min-
dennapi gyűjtői szituációba került a 
néprajzkutató, ugyanis az élettörténet el-
beszélése helyett egy korábban rögzített, 
az adatközlő birtokában lévő életútinterjú 

SZERZŐINK FIGYELMÉBE! AUGUSZTUSI LAPSZÁMUNKTÓL KEZDVE 
A KÖZLÉSRE SZÁNT ÍRÁSOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE AZ ELŐZŐ HÓNAP 2 0 - A ! 
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Bálint Dezső Kovács Piroska 

Balázsi Dénes 

cic WLu^IL ... 
lezte OZSVÁTH IMOLA 

közös audíciójára került sor" - írja tanul-
mányában Ozsváth Imola. A recsenyédi 
születésű Balázsi Dénes kisgyermekként 

élte át a világháborút. Az elemi osztályok 
után a homoródszentmártoni algimná-
ziumban tanult, majd a székelykereszt-
úri tanítóképzőbe jutott továbbtanulásra. 
A fiatal tanító 1956-ban felvételizett a 
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Unitárius Karára. Kolozsvári évei után 
1960-tól székelyszentmihályi lelkészként 
dolgozott, majd két év múlva a helyi konf-
liktusok és a megfigyelő szervek zaklatása 
miatt lemondott lelkészi állásáról. Ezután 
Segesváron vállalt kétkezi munkát, a tég-
lagyárban. Később, már sárpataki peda-
gógusként ismét főiskolai tanulmányokba 
fogott: a marosvásárhelyi Pedagógiai Fő-
iskolán szerzett román- és magyartanári 
oklevelet, s közben családot is alapított. 
1966-tól nyugdíjazásáig Székelyszentlé-
leken tanított, s párhuzamosan néprajzi 
gyűjtéseket végzett. 

Ozsváth Imola elsődleges szövegköz-
léseket követő tanulmányának súlypontja 
a pedagógusi életpálya vizsgálata a kötet-
ben közzétett élettörténetek alapján. Ezen 
belül figyelmesen és minden részletre ki-

térően értelmezi a szerző a tanítói pálya 
választásának motivációit, e pályára való 
felkészülés módját és fordulatait, majd a 
pedagógusi életpálya sarkpontjait. Álta-
lános vonásokat állapít meg a tanítói sze-
repkör 20.- századi alakulásáról, s végül 
a szerző górcső alá veszi a pedagógusok 
jellemző életformáját és kapcsolatrend-
szerét. 

Végezetül - s mert kifejezetten is a kö-
tet ajánlására született - idézzük az "etno-
gráfus egyetemi tanár Keszeg Vilmos sza-
vait: „A néptanítók másfél évszázadon 
keresztül a társadalom népszerű alakjai 
voltak. Státusukban, életvezetésükben és 
mentalitásukban a 20. század olyan döntő 
változásokat honosított meg, hogy az ál-
taluk felvállalt és működtetett szerepkör 
napjainkra szinte teljesen megszűnt. [...] 
Ozsváth Imola [... ] arra keres választ, me-
lyek voltak a tanítói pálya szerveződésének 
külső, objektív feltételei és a belső, szub-
jektív motivációi, milyen motívumokból 
áll össze a tanítói élettörténet." 

J. K. 

Farkas Dénes ki 
köszöntése 

Családias hangulatú ünnepség szín-
helye volt május 24-én a kolozsi unitárius 
templom és környéke. Farkas Dénes hely-
beli lelkészt köszöntötték nyugalomba 
vonulásának alkalmából a lelkésztársak, 
a családtagok, a meghívott vendégek és a 
gyülekezet tagjai. A kicsiny, de arányos, 
szépen karbantartott kolozsi templom-
ban Farkas Dénes e kibúcsúzó istentisz-
telete már a második volt, jóllehet ő maga 
- bevallása szerint - eleinte húzódozott 
attól, hogy „ünnepeltesse magát". Ezért 
egy korábbi, május 10-i istentiszteleten 
különösebb külsőségek nélkül egysze-
rűen elköszönt a kolozsi gyülekezettől. 
Az egyházkör vezetői azonban - élükön 
Rüsz Fogarasi Tibor esperessel, illetve 
egy korábbi kolozs-tordai esperessel: Bá-
lint Benczédi Ferenc jelenlegi püspökkel 
- úgy látták helyesnek és illőnek, hogy a 
közmegbecsültségnek örvendő lelkészt 
„hagyományos" kibúcsúzó istentisztelet 
keretében is megtiszteljék, méltatva és ér-
tékelve azokat az évtizedeket, amelyeket 
közvetve vagy közvetlenül az egyház szol-
gálatában töltött. 

Az istentiszteleten a kibúcsúzó lelkész 
a Zsolt 113,1-2-re (Isten szakadatlan di-
cséretére, nevének áldó tiszteletére való 
felszólítás) és Zsolt 86,11-re („Uram, ve-
zess engem utadon...") alapozta szószéki 

úcsúzó lelkész 

szolgálatát. Az istentelen világra - akár 
az ateista állami ideológia korára, akár 
az újpogányság, a „másnapos" világ je-
lenére - utalva Farkas Dénes az orvos és 
a lelkész között vont párhuzamot. Egyi-
küket sem nevezték soha doktor elvtárs-
nak vagy tiszteletes elvtársnak. Hiszen az 
orvos csakúgy, mint a lelkész, az ember 
olyan magasságainak vagy mélységeinek 
ismerője, amelyeknek leginkább Isten a 
mozgatója és éltetője. A test, a lélek és a 
szellem gyógyítóiként, ápolóiként mind a 
lelkész, mind az orvos távol tartja magát 
a mindenkori divatoknak és pártérdekek-
nek kiszolgáltatott áligazságóktól. Ahol 
ők „működnek" - a tiszteles úr és a dok-
tor úr - , ott valójában Isten az úr, és aki 

ezt hiszi, az készséggel bízza rá testét és 
lelkét a Gondviselőre. Aki hisz, nem kér-
dezi: létezik-e az, amiben hisz. Az igazán 
hívő ember számára tehát nem szükséges 
az istenbizonyítás. 

Bálint Benczédi Ferenc szószéki be-
széde a 2Tessz 2,13-ra (hálaadás az Is-
tenben bízó testvérekért) és az ApCsel 
20,17-23-ra (Pál apostol milétoszi búcsú-
beszédének részlete) épült. Prédikációjá-
ban azonban a püspök, párhuzamosan, 
Farkas Dénes pályaképét is összefoglalta, 
méltatva a nyugalomba - de nyilván nem 
tétlenségbe - vonuló lelkész hivatásgya-
korlását, a vargabetűkkel és visszatérések-
kel teli utat, az egyházi szolgálat sokrétű-
ségét. Farkas Dénes 1959 és 1963 között 
volt az Egységes Protestáns Teológiai In-
tézet hallgatója. 1968-ig a gyepesi egyház-
község lelkésze volt, majd palástját letéve 
tizenöt éven át, 1983-ig a Cooperativa 
Arta Decorativá tisztviselőjeként dolgo-
zott. 1983 és 1987 között - ismét az EUE 
alkalmazottjaként - központi pénzügyi 
ellenőr, majd 1993-ig főszámvevő, 1993-
tól 1996-ig központi levéltáros, majd is-
métpénzügyi ellenőr volt, 1999-ig. Ebben 
az évben újra aktív lelkészi szolgálatot 
vállalt, a Kolozsi Unitárius Egyházköz-
ségben. Ez utóbbin belül - 2004 és 2008 
között - a kolozs-tordai egyházkör espe-
rese is volt. 

Az istentiszteletet szervesen kiegé-
szítő köszöntő beszédeket Rüsz Fogarasi 
Tibor köri esperes, az Unitárius Lelké-

folytatás a 8. oldalon 

Jakabffy Tamás 
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Farkas Dénes köszöntése 
folytatás a 7. oldalról 

szek Országos Szövetségét képviselő Jó-
zsa István Lajos, a nyugalmazott lelkészek 
szószólójaként Andrási György, illetve az 
új kolozsi lelkész, Gyerő Dávid mondta. 
Utóbbi - kedves és „tárgyszerű" aján-
dékként - egy levélgyűjteményt adott át 
Farkas Dénesnek: méltatásokat amerikai 
lelkészek és világi emberek tollából, azok-
tól, akik a most nyugalomba vonuló Far-
kas Dénest gépkocsi- és idegenvezetőként 
éppúgy tisztelik, szeretik, mint elkötele-

zett, lelkesült barátként. A kibúcsúzó lel-
kész ugyanis az erdélyi-amerikai testvér-
egyházközségi kapcsolatok fáradhatatlan 
munkása is volt. Se szeri, se száma azok-
nak a tengerentúli vendégeknek, akiket 
kisbusszal vagy kisebb személygépkocsi-
val Erdély-szerte kalauzolt, hogy a honi 
unitárius viszonyokat minél mélyebben 
megismerve szerves, időtálló barátságok 
szövődjenek - s ha éppen segítségről van 
szó, az amerikai látogatók a leghaszno-
sabb módon tudják támogatni barátaik 
egyházépítő vállalásait. A köszöntő be-
szédek sorát a kolozsi egyházközség ked-

ves hangú, közvetlen stílusú tagja, Debre-
czeni Mária zárta, aki abbéli meggyőző-
désének adott hangot, hogy Farkas Dénes 
nem fog eltávolodni a gyülekezettől - hi-
szen, tervei szerint, Kolozson marad - , 
s hogy mindaz a munka, amelyet együtt 
kezdtek el, a most kibúcsúzó lelkész szá-
mára is örömteli végkifejletéhez ér. 

A nevezetes kolozsi sós fürdő melletti 
étteremben, terített asztalok mellett foly-
tatódtak a köszöntések. S aki csak Farkas 
Dénessel koccintott (s ki ne koccintott 
volna?!), mind úgy érezte: semmi sem zá-
rult le most, csak kissé más lesz ezentúl. 

Tízéves a sepsiszentgyörgyi 
Kriza János Unitárius Vegyes Dalárda 

tollából. A Jó... lesz című írásban a szélesebb nyilvánosság előtt 
is bemutatkozik karnagyunk, Benkő Enikő. 

A kapcsolatainkat áttekintő részből megismerhetjük dalos-
testvéreinket, úgymint a Kiskunhalasi Városi Vegyes Kart, a 
Fóti Zenebarátok Egyesületét, az Utrechti Kórust Gonny van 
der Maten vezényletével, a Memphisi Kórust, a nagyajtai Gaz-
dag Miklós Polgári Daloskört, végül színes képekkel illusztrált 
szemelvényeket olvashatunk vendégszerepléseinkről Árkostól 
Marosvásárhelyen és Kiskunhalason át egészen Utrechtig. 

Gazdag Géza kis számtanra hív: 800 óra próba, 62 megta-
nult kórusmű, közel 100 fellépés, 2 CD-felvétel, 9 nagyobb sza-
bású rendezvény, 4 külföldi kiszállás. Tevékenységünk króni-
kája a tíz év fontosabb mozzanatait örökíti meg. 

Délután a tanácsteremben folytattuk ünneplésünket, Gaz-
dag Géza vetítéses összefoglalója az estébe nyúlt, dalostársunk 
CD-re gyűjtötte a dalárdánk múltjával kapcsolatos képeket. 
Sok-sok kedves emlék idéződött fel bennünk. 

Énekeljünk Isten dicsőségére! Isten éltesse sokáig a Kriza Já-
nos Unitárius Vegyes Dalárdát! 

Ferenczi Már ia-Magdolna 

Bensőségesen ünnepeltük meg dalárdánk tízéves fennállá-
sát a május 10-i istentisztelet keretében. Kovács István helybeli 
lelkész ünnepi beszédében méltatta karnagyunkat, Benkő Eni-
kőt, dalárdánk tagjait és közösségét, az aktív tagokat és a kü-
lönböző okokból hiányzókat, felelevenítve e tíz év epizódjait. 
Koncertünk után gratulációk sorjáztak, színes, tartalmas em-
lékkönyvet kapott minden dalárdás. 

Illesse dicséret az Emlékkönyv szerkesztőit: Gazdag Ildikót, 
Gazdag Gézát és Jánosi Józsefet és műszaki szerkesztőjét: Péter 
Alpárt. A borítón a dalárda zászlaja látható (a zászlót Ütő Gusz-
táv terve alapján Varga Erzsébet készítette). 

Az emlékkönyv előszavát Kovács István lelkész írta, méltatva 
tevékenységünket. Jánosi József „Imádkozzunk dalban" című 
cikkében a tíz év főbb eseményeit ecseteli hűséges szemtanú-
ként. Aztán neveket olvashatunk: alapító tagok, jelenlegi tagok, 
akik még énekeltek és - ó, fájdalom! akik már a „mennyei 
énekkarba végleg átigazoltak" - idézve a tiszteletes szavait - : 
Bajka Ferenc, Hajdú Éva, Sztolyka Sándor, Tóth Vilmos. 

Majd vallomások következnek Horváth Piroska, Fazakas 
Zoltán és Edit, Köllő Ágnes, Andorkó Anna, dr. Albert Éva, 
Bajka Vera, Gazdag Lilla, Váncsa Csilla, Balogh László és Irén 
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Akiknek a lelkében 
dal van 

Elindul Isten gyermeke, hogy felkeresse tájban is, szel-
lemben is közeli, mégis távol levő testvérét. Amikor felszáll a 
buszra, még csak reméli, hogy minden rendben lesz. Vágyik rá, 
hogy rendben legyen, hogy szép legyen. Megérkezik. Értik a 
szót. Ugyanazt a zsoltárt éneklik, mint otthon. Úgyis imádkoz-
nak. A képekről saját édes-nannya köszön vissza... 

Udvarhelyszéki unitárius gyülekezeteink viszonylag közel 
vannak egymáshoz. Ehelyt van Székelyderzs; ahalyt Homoród-
almás..: Mégis olyan nagyok a távolságok! Gyülekezeti tagjaink 
többször találkoznak amerikaiakkal, hollandokkal, magyaror-
szágiakkal és közben semmit nem tudnak arról, hogy ehelyt, 
vagy ahalyt élő hittestvérük hogyan éli meg unitárius jelenét és 
milyennek tervezi jövendőjét. 

Ezt a közelséget próbáltuk erősíteni, szépíteni, egymás szá-
mára örömtelibbé tenni. Ezért zarándokolt Székelyderzsbe a 
Homoródalmási Vegyeskar, hogy a lelkükben levő dallal egy 
örömteli istentiszteleten mosolyt varázsoljanak hittestvéreik 
arcára. 

Az évszázados együtténeklési hagyománnyal rendelkező 
testvéreinknek boldogan üzenjük: láthatták, sikerült! Mosolyt 

énekeltek a terített asztalért tüsténkedő Asszonykórus arcára, 
a gyermekek és fiatalok arcára, az együtt imádkozó testvéreik 
arcára... 

A találkozás öröméért, a lélekből jövő éneklésért, a kellemes 
beszélgetésekért, a megszépített vasárnapért buzdítsuk egymást 
azzal az apostoli üzenettel, amellyel Csete Árpád homoródal-
mási lelkész nyitotta meg a vasárnapi együttlétet: „Hálát adok 
értetek Istennek mindenkor..." ( lKor 1,1-9) 

Demeter Sándor Loránd 

A pestszentlőrinci-torilatúri 
unitárius testvérkapcsolat 

Egy májusi napon kezdődött. 15-én 
reggel a tordatúri lelkészi lakásról indul-
tunk Pestszentlőrincre. Már a buszban 
fürkésztük egymás gondolatait: vajon 
milyen is lesz a találkozás pillanata. He-
ten indultunk Tordatürból. Voltak, akik 
még nem jártak eddig a „magyar földön". 
Amikor délután kettő körül leszálltunk a 

buszról, megláttuk a feliratot a fák rejtette 
templom falán: „Egy az Isten" - és tudtuk, 
jó helyen vagyunk. Amikor kinyitottuk a 
templom kapuját, a gondnoknő, Tóthné 
Erdő Marika tárt karokkal fogadott ben-
nünket, majd kis idő múlva a gyülekezeti 
tagok is megérkeztek. Az estebéd elfo-
gyasztása után körbeültünk, és ettől a pil-

lanattól fogva, ahogy asztalközösséget vál-
laltunk, ahogy „kört" alkottunk, éreztük: 
mostantól szövődik barátságunk. Együtt 
énekeltünk, majd „megfontuk a barátság 
fonalát" és elmondtuk meglátásainkat a 
„pókhálóról", ahol a szálak embertől em-
berig érnek. Ezután a szállást kínáló csa-
ládokhoz indultunk nyugovóra. 

Másnap egésznapos városnézés kö-
vetkezett. Levente nagyszerű barát, de 
nagyszerű útikalauzunk is volt, hiszen 
neki köszönhetően bebarangoltuk szinte 
az egész várost. Megfordultunk a Hősök 
terén, a vajdahunyadi vár hasonmásában. 
Itt, az Alpár Ignác tervezte várban láthat-
tuk a romanika, a gótika, a reneszánsz, a 
barokk stílusok keveredését, megálltunk 
és megcsodáltuk Anonymus szobrát és 
megérintettük a szerencsét, sikert hozó 
tollát. Innen a Szent István bazilikába 
tartott felfedező utunk, itt sajnos a Szent 
Jobb kápolna zárva volt. Nem hagyhattuk 
ki a közös fagyizást sem a Váci utcában, és 
persze a Parlament meglátogatása is sorra 
került. 

Ezután szívünk-lábunk a Duna-part 
felé húzott, hogy megpihenjünk, hogy 
elraktározzuk a látottakat és a hallotta-
kat. Leültünk a folyópartra és csendben 
elmerengéltünk a múltról, jelenről. Köz-
ben szinte észrevétlenül kezünkkel meg-
simogattuk a Duna „édes-hideg" vizét, 
miközben a lassú szél okozta huncut hul-
lámok fel-felcsaptak a partra. Néhányan 

folytatás a 10. oldalon 

a tordatúr i egyházközség ki rándulói 
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Egy „unitárius" 
könyv 
kitüntetése 

A magyarországi MTA Irodalomtu-
dományi Intézet a Klaniczay családdal 
közösen díjat alapított, amelyet évenként 
ítélnek oda annak a szerzőnek, aki az 
előző esztendőben a régi magyar kultúra 
területén a legjelentősebb könyvvel vagy 
tanulmánnyal jelentkezett. 

Az idén ezt a díjat a Balázs Mihály 
által írt és Gellérd Judit által angolra for-
dított Dávid Ferenc-monográfia nyerte 
el (Mihály Balázs: Ferenc Dávid. Baden-
Baden & Bouxwiller, Editions Valentin 
Koerner, 2008). A kötetet a díjátadáson 
Jankovics József méltatta, a Klaniczay csa-
lád képviseletében Klaniczay Péter adta át 
a díjat - nagy hallgatóság jelenlétében. 

Méltatásában Jankovics kiemelte az 
angol szöveg előállítóinak (Gellérd Judit-
nak és férjének, George Williamsnek) a 
nagy érdemeit a magyar művelődéstörté-
net egy fontos jelenségének a nemzetközi 
világban történő megismertetésében. A 
díjat és a méltató szavakat a könyv szer-
zője, Balázs Mihály köszönte meg Olyan 
pillanat volt, amikor azt érezte az ember, 
hogy érdemes volt dolgozni. (U. K.) 

...unitárius testvérkapcsolat 
folytatás a 9. oldalról 

nekibátorodtunk, lábunkat belelógattuk 
a Dunába és a gondolat szintjén szóltunk 
hozzá: „Hej Dunáról fúj a szél". 

Egy gyors ebéd után este folytattuk a 
város szépségeinek bebarangolását: Gel-
lért-hegy, Citadella, Halászbástya. Jó volt 
az esti fényben, szépségében megnézni a 
várost és a magasságból keresgélni azokat 
a helyeket, ahol délelőtt megfordultunk. 
Már sötét volt, mire leérkeztünk a várból. 
Lenn, az aljban egy játszótér fogadott. 
Gyermeki énünk is megszólalt erre, hogy 
„csúszdára fel" - és néhányan újra átéltük 
a gyermeki élet szépségét, szabadságát, 
ahogy száguldottunk le a csúszdán. 

Vasárnap reggel gyermek-istentiszte-
leten vettünk részt, amit a volt lelkésznő, 
Szász Adrienne tartott. A tartalmas, ne-
künk érdekes, különleges istentiszte-
let után a két egyházközség átadta aján-

dékait, majd a közös ebéd következett: 
a bográcsos pörkölt (nem gulyás!), amit 
Levente készített - kiválóan! 

A találkozás záróakkordját Bodor Pi-
roska tordatúri lelkésznő adta meg. Közös 
éneklés, bibliaolvasás után elbeszélget-
tünk életünkről, a boldogságról, a testvér-
kapcsolat erősítéséről, majd úgy búcsúz-
tunk el, hogy egymásnak valami szépet, 
jót üzentünk, amit mindenkinek külön-
külön lapra írtunk. 

Másnap dél körül indultunk haza. A 
buszon az élménybeszámolókat mondva-
hallgatva abban mindannyian megegyez-
tünk, hogy lelki kincset gyűjtöttünk 
magunknak. Ezúton is köszönjük a pest-
szentlőrinci gyülekezetnek, Adriennek, 
Marikának, Zsókának, Miklósnak, Leven-
tének a szívélyes fogadtatást. 

Milyen is volt?... Egy szóban mégsem 
lehet összefoglalni, de ahogy közülünk 
valaki megfogalmazta: „Szép volt, jó volt 
és még mennénk." 

U ni t l n f ó 
internetes ajánló 

Unitárius videók blogja: http://unitvideo.wordpress.com 
Szerkesztette, összeállította Márkó László, Szentivánlaborfalva. A még fejlesz-
tés alatt álló blog mintegy 300 videót ta r ta lmaz, az oldalon lévő kereső segít-
ségével lehet keresni. . 

Májusban került sor egyházköreinkben a II. évnegyedi 
lelkészi értekezletre, amelyeket ezúttal is két-két egyházkö-
rönként egybevonva szerveztek meg. A kolozs-tordai és a 
székelykeresztúri egyházkör lelkészeinek május 12-én Szé-
kelykeresztúron, a marosi és háromszék-felsőfehéri egyház-
kör lelkészeinek 8-án Ürmösön, míg küküllői és székelyud-
varhelyi egyházkör lelkészeinek 11-én Segesváron volt az 
értekezlet. A lelkészek új hivatali és ügyviteli szabályzatának 
terve, a lelkészi hivatali és ügyviteli teendőket rögzítő szerző-
dés, valamint az azokra épülő új egyházközségi ügyviteli rend 
címmel felvezetést tartott, illetve beszélgetést kezdeménye-
zett Bálint Benczédi Ferenc püspök, Dácz Tibor tanácsadó és 
Gyerő Dávid előadótanácsos. 

Június végén idén is az egyházköri közgyűlésektől han-
gos egyházi közéletünk. Június 20-án a kolozs-tordai egyház-
kör Alsófelsőszentmihályon, a marosi egyházkör Nyomáton, 
a székelykeresztúri egyházkör pedig Korondon tartja meg 
közgyűlését. Június 27-én a küküllői egyházkör közgyűlése 
Bethlenszentmiklóson, a székelyudvarhelyi egyházköré Szé-
kelyderzsben, a háromszék-felsőfehéri egyházköré pedig 
Szentivánlaborfalván lesz. 

Június másik hagy egyházi és iskolai eseménye a ballagás 
volt. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban 

június 6-án, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gim-
náziumban pedig június 11-én szervezték meg az eseményt. 

Az Amerikai Egyesült Államok Unitárius Univerzalista 
Egyháza június 24-28. között a Utah állambeli Salt Lake City-
ben tartotta évi főtanácsi ülését, a General Assembly-t. Ez év-
ben a főtanács munkálataira Bálint Benczédi Ferenc püspö-
köt is vendégül hívták. 

Török Ferenc nyugalmazot t uni tár ius lelkész életének 
71. évében, 2009. április 11-én hirtelen elhunyt. 1938-ban 
született Siménfalván, teológiai tanulmányai t a Protestáns 
Teológiai Intézetben végezte 1954-1959 között . 1963-ban 
szentelték uni tár ius lelkésszé a kolozsvári zsinaton. Lelké-
szi szolgálatát a Tordátfalvi Egyházközségben kezdte gya-
korló segédlelkészként, ma jd a Székelyszentmihály-Ben-
czédi Egyházközség rendes lelkésze lett. 1980-ban lelkészi 
munkaviszonya megszűnt az egyházzal. Temetése április 
13-án volt a székelyudvarhelyi Dávid Ferenc-téri temp-
lomból az új uni tár ius temetőben, a szertar tást Rüsz Do-
mokos helyi lelkész végezte. Évfolyamtársai nevében Török 
Elek ny. esperes mondo t t búcsúbeszédet . Emléke legyen 
áldott! 
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1 . s z . J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

az Egyházi Képviselő Tanács 
2009. január 30-i, Kolozsváron tartott rendes üléséről 

Az Egyházi Képviselő Tanács (a továbbiakban EKT) ülése az Unitárius 
énekeskönyv 60-as számú énekével kezdődöt t , m a j d Simó Sándor espe-
res alkalmi imát mondot t . 
Dr. Máthé Dénes főgondnok köszöntöt te a jelenlevőket, hangsúlyozta 
az EKT m u n k á j á n a k fontosságát és komolyságra intette az EKT tagjait. 
Kérte a tagságot, hogy az előre k ikü ldendő anyagokat tanulmányozzák, 
és ne legyenek személyeskedések az üléseken. 
Bálint Benczédi Ferenc püspök köszöntöt te a jelenlevőket, tisztességet 
és tisztaságot vár el mindenki tő l a megbízatása időszakában. 
A jelenlét számbavétele következett , amiből kiderül t hogy egy kivételtől 
eltekintve teljes a létszám: Bálint Benczédi Ferenc püspök , dr. Máthé Dé-
nes és Csáka József főgondnokok , Nagy László főjegyző, Kovács István 
közügyigazgató, Rüsz-Fogarasi Tibor, Nagy Endre, Lőrinczi Lajos, Pap 
Mária, Simó Sándor esperesek, Popa Már ta (KJZSUK-igazgató), Varró 
Margit (SZBMUG-igazgató) , dr. Czire Szabolcs (PTIUK-képviselő) , Lá-
zár Levente (ULOSZ-képviselő), Asztalos Klára (UNOSZ-képviselő) , 
Rácz Norber t (ODFIE-képviselő) , Sztranyiczki Szilárd (a Gazdasági Bi-
zottság alelnöke), Osváth Ilona (a Pénzügyi Bizottság elnöke), András i 
Benedek (a Valláserkölcsi Nevelési Bizottság elnöke), idős Szombatfalvi 
József, Szabó László, Székely Kinga Réka, Balázs Sándor, Csete Árpád , 
Tódor Csaba, Andork ó Ferenc, László János, Farkas Emőd, Demete r 
Domokos , Sándor Krisztina, Nagy Zs igmond, Gazdag Géza, Ko lumbán 
Gábor választott tagok. 

Hiányzik: Cz imba lmos Kozma Csaba, aki hiányzását írott f o rmában in-
dokolta meg. 

A jelenlét számbavétele (33 EKT-tag) alapján az ülés határo-
zatképes. 

- 1/2009 (2009.01.30.) számú határozat: A jelenlevők az Elnök-
ség által javasolt tárgysorozatot egyhangúlag elfogadták. 

- 2/2009 (2009.01.30.) sz'ámú határozat: Ä jegyzőkönyv hitelesí-
tésérejavasolt személyeket (idős Szombatfalvi József, Lázár Levente, 
Simó Sándor) az EKT egyhangúlag elfogadta. 

1. Bemutatkozás, az egyházi hasznosíthatóság kiemelésével 
Az EKT tagjai rendre bemuta tkoz tak , ismertet ték foglalkozási 

körüket és szakmai jár tasságukat . Mindebből kiderült , hogy a je-
lenléten t ú lmenően ki milyen szakterületen válhat hasznos tagjává 
az EKT-nek. 

2. Az EKT munkarendje, módszerek, tudnivalók 
Gyerő Dávid közigazgatási e lőadó- tanácsos felvázolta az EKT 

működésének szokásos rendjét valamint az ú jszerű elképzeléseket, 
ma jd ismertet te az EKT tagjainak helyettesítését szabályozó hatá-
rozat tervezetét (lásd mellékletben). 

a) Az EKT tagjainak helyettesítését szabályozó határozat ter-
vezetének vi tájában a következő lényegesebb hozzászólások hang-
zottak el. 

Gazdag Géza megkérdezte , hogy a tervezet milyen viszonyban 
van az Alaptörvénnyel. 

Kovács István: Az Egyházi alaptörvényt a jövőben úgy kell m ó -
dosítani, hogy az átfogja az egyház egész életét. A hiányosságokat 
pótolni kell, és szabályzatokat kell megalkotni . 

László János fontosabb szerepet szánna az egyházköri fel-
ügye lő-gondnokoknak . Az EKT ülésein a rangidős felügyelő-gond-
nok kellene hogy legyen az esperes helyettesítője. 

Varró Margit: Amenny iben az EKT ülései nyilvánosak, miér t 
kell az igazgató írásban kijelölje helyettesét, ha az csak tanácsko-
zási joggal bír? 

Szabó László: Bárki részt vehet az üléseken,, de tanácskozási 
joggal az bír, akinek megbízatása van, illetve aki meghívot tként van 
jelen. Szerinte is úgy illene, hogy az esperest a rangidős felügyelő-
g o n d n o k helyettesítse, de az Alaptörvény ezt másképp szabályozza. 
Véleménye szerint a tárgyalt határozat- tervezet összhangban van 
az Alaptörvénnyel . 

Popa Márta azt szeretné, ha minden a régi gyakorlat szerint maradna. 

Dr. Máthé Dénes: Az esperes helyettesítője a rangidős felügyelő-
gondnok , az iskolaigazgató helyettesítője pedig az aligazgató. 

Gyerő Dávid: Az igazgatót nincs lehetőség azonos joggal helyet-
tesíteni, az esperes hivatalbeli helyettesítője az egyházköri jegyző. 

Ko lumbán Gábor : A kérdés egyszerűbb. Az EKT-nek vannark 
választott és hivatalbeli tagjai. Aki hivatalból tagja, az teljes joggal 
vehet részt az üléseken. 

László János visszavonja javaslatát. Elfogadja, hogy az esperes 
helyettesítője az egyházköri jegyző, akinek helyettesítőjét az Egy-
házköri Tanácsnak kell kineveznie. 

Csáka József szerint az esperesnek joga van saját helyettesét ki-
nevezni. 

Popa Már ta azt kéri, hogy az általa megbízot tat teljes (szava-
zati) joggal fogadja el az EKT. 

A hosszúra nyúlt vita lezárása érdekébe és az elhangzott észre-
vételek sokfélesége alapján Szabó László javasolja a ha tározathoza-
tal elhalasztását az EKT következő ülésére, és a határozat- tervezet 
véleményeztetését a Jogügyi Bizottsággal. 

- 3/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT 5 ellenszava-
zattal és 4 tartózkodással a tagok helyettesítését szabályozó határozat 
elfogadását a következő illésre halasztja, amikor figyelembe veszi a 
Jogügyi Bizottság véleményét is. 

b) Gyerő Dávid közigazgatási e lőadó- tanácsos ismertet te az 
EKT üléseiről való hiányzások minősí téséről szóló határozat terve-
zetét (lásd mellékletben), amelynek vi tá jában a következő lényege-
sebb hozzászólások hangzot tak el. 

Szombatfalvi József javasolta, hogy a tagokhoz megfelelő idő-
ben elküldött jelentéseket és tervezeteket az üléseken ne olvassák 
fel. Az EKT-t rendszeresen tá jékoztatni kell a h iányzások állapo-
táról. 

Bálint Benczédi Ferenc püspök kéri, hogy az üléseken való je-
lenlétről és a hiányzások igazolásáról pon tos nyilvántartást vezes-
sünk. 

Asztalos Klára megállapítja, hogy egyes F.KT-tagok fegyelme-
zettségével gond van. Vannak, akik á l landóan ki-be sétálnak, így 
képtelenek fo lyamatosan részt venni az ülés munká la ta iban . 

- 4/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT egyhangúlag 
és változtatás nélkül elfogadta a hiányzások minősítéséről szóló hatá-
rozat tervezetét (lásd mellékletben). 

3. Beszámoló az ál landó bizottságok év eleji üléséről. 
A G a z d a s á g i Bizo t t ság jelentését Dácz Tibor gazdasági ta-

nácsadó ismertet te. (A Gazdasági Bizottság Sztranyiczki Szilárdot 
alelnökké, Asztalos Klárát jegyzővé választotta.) 

Szombatfalvi József ö römmel nyugtázta a Gazdasági Bizottság 
működésének beindulását . 

Az EKT tudomásu l vette a Gazdasági Bizottság 2009. j anuár 
23-i ülésének jegyzőkönyvét , és a b e n n e foglalt javaslatok alapján a 
következő határozatokat hozta: 

- 5/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT egyhangúlag 
megbízta Dácz Tibor tanácsadót és Kerekes Annamária főszámvevőt, 
hogy készítsenek tervezetet az egyházi központi költségvetés végre-
hajtási és ellenőrzési szabályzatára, és a Gazdasági Bizottság vélemé-
nyezése után terjesszék elő a következő ülésre. 

- 6/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT egyhangúlag 
elhatározta, hogy a bérleti szerződések ezentúl a Gazdasági Bizottság 
véleményezése alapján az EKT jóváhagyásával köthetők meg, újítha-
tok fel vagy bonthatók fel. 

- 7/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT egyhangúlag 
hozzájárul ahhoz, hogy a Vasiana Kft. nevén levő bérleti szerződést 
azonos feltételek mellett írják át a Boreal Map Kft. nevére. 

A Kiadó- és Nyomdabizottság, va lamint a Médiabizottság 
jegyzőkönyvét Gyerő Dávid közigazgatási e lőadótanácsos ismer-
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tette. (A Kiadó- és Nyomdabizot t ság ügyvezetőjévé Farkas Well-
m a n n Endrét , jegyzőjévé Molnár Bodrogi Lehelt választotta. A 
Médiabizot tság ügyvezetőjévé Sándor Krisztinát, jegyzőjévé Rácz 
Máriát választotta.) 

Farkas Ernőd az egyház honlapjával kapcsolatban fogalmazot t 
meg néhány szakmai és anyagi jellegű kérdést. 

Dr. Czire Szabolcs szerint adata lapú h o n l a p u n k lesz, amelyen 
az egyházi hatóságok, in tézmények és szervezetek saját felülettel 
rendelkeznek. A Keresztény Magvetőről e lmondta , hogy nehezen 
besorolható egyházi kiadványról van szó, a jellege meghatá rozha-
tatlan. Kezdeményezzük a lap akkreditálását . A szakbizottságok 
együttes ülésén született javaslat alapján felújított szerkesztőséget 
kell létrehozni, amely főszerkesztői tisztséget is magában foglalna. 
A szakbizottságok felelős szerkesztőnek dr. Szabó Árpád nyugal-
mazott püspököt , főszerkesztőnek pedig dr. Kovács Sándor teoló-
giai tanár t , a szerkesztőbizottság további tagjainak a teológiai taná-
rokat, Szász Ferencet és Molnár B. Lehelt javasolták. 

Dr. Máthé Dénes szerint a lap súlyát növelni kell külső szakte-
kintélyek (pl. Balázs Mihály) felkérésével. 

Pap Mária: El kell dönteni , hogy az egyházi lapokat kinek ír juk, 
kiket cé lozunk meg általuk. A Keresztény Magvető torzszülött . Az 
új a lapokra helyezéskor elvi kérdéseket is kellene tisztázni. 

Dr. Czire Szabolcs: Más egyházak előbbre állnak a saját folyó-
irataik akkreditálásával. Az uni tár ius teológiai t aná roknak is kön-
nyebb lenne a Protestáns Teológia Intézet keretében létrehozni egy 
új lapot, min t a Keresztény Magvetővel egy vontatot t folyamatot 
véghezvinni . 

Szabó László elutasítja azt a kijelentést, miszerint a Keresztény 
Magvető - az egyik legrégebbi alapítású Kárpá t -medence i teológiai 
folyóiratként - torzszúlött lenne. Ne feledjük el, hogy egyes kora-
beli szerkesztők nehéz tör ténelmi időkben áldozatos m u n k á t vé-
geztek a megjelentetéséért . A minősí tgetések helyett a szakbizott-
ságokjavaslata i t kellene egyenként megtárgyalni . 

Kolumbán Gábor javasolja, hogy a szerkesztőbizottság m u n -
kájának megszervezésével egy főszerkesztőt kell megbízni (Kovács 
Sándort) , a szerkesztőbizottság elnöke a k iadó (Erdélyi Unitár ius 
Egyház) képviseletében dr. Szabó Á r p á d legyen. 

Az ülésvezető t i tkos szavazást rendelt el a Keresztény Mag-
vető és az Unitárius Közlöny szerkesztőbizot tságának és vezetőinek 
megválasztására. 

- 8/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT elfogadta a Ki-
adó- és Nyomdabizottság valamint a Médiabizottság javaslatát az 
egyházi honlap megújítására vonatkozóan, beleértve az árajánlato-
kat is. 

- 9/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
Az EKT szavazatszedő bizottságot hozott létre Csete Árpád, 

Rácz Norbert, Sándor Krisztina összetétellel, majd titkos szavazással 
megválasztotta a Keresztény Magvető, valamint az Unitárius Köz-
löny szerkesztőbizottságát, a következők szerint: 

Keresztény Magvető: dr. Szabó Árpád (a szerkesztőbizottság el-
nöke, a kiadó képviselője, felelős szerkesztő), dr. Kovács Sándor (fő-
szerkesztő), dr. Czire Szabolcs, Koppándi Botond, Molnár B. Lehel, 
Szász Ferenc szerkesztőbizottsági tagok. 

Unitárius Közlöny: dr. Czire Szabolcs főszerkesztő, Asztalos 
Klára, Gyerő Dávid, Sándor Krisztina szerkesztőbizottsági tagok. 

A Pénzügyi Bizottság jelentését Dácz Tibor gazdasági tanács-
adó ismertette. 

Az EKT egyhangúlag tudomásul vette a Pénzügyi Bizottság 
2009. j anuár 29-i ülésének jegyzőkönyvét és elfogadta az abban 
szereplő határozati javaslatot. (A Pénzügyi Bizottság Osváth Ilonát 
elnökévé választotta.) 

- 10/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT határozatba 
foglalja, hogy a felekezeti középiskolák számára juttatott költségve-
tési támogatás megállapításánál ezentúl figyelembe veszi az iskolák 
saját költségvetését is; az elvet az EKT már a 2009. áprilisi költségve-
tés-módosításnál alkalmazza. 

A Valláserkölcsi Nevelési Bizottság és az Oktatási Bizott-
ság jelentését Andrási Benedek ismertet te. Az EKT egyhangúlag 
tudomásu l vette valláserkölcsi nevelési és az oktatási szakbizottsá-
gok üléseinek jegyzőkönyvét és elfogadta az abban szereplő határo-
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zati javaslatot. (A V E N Bizottság András i Benedeket elnökké, Rácz 
Norber te t jegyzővé választotta. Az Oktatási Bizottság Gazdag Ildi-
kót választotta jegyzővé.) 

- 11/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT a szakbizott-
ságok javaslatára határozatba foglalta, hogy az állami-felekezeti kö-
zépiskolákban tartott vallásórák ügyében az Erdélyi Református Egy-
házkerület vezetőivel való tárgyalással az Andrási Benedek, Bálint 
Benczédi Ferenc, Gyerő Dávid, Popa Márta, Solymosi Zsolt és Vörös 
Alpár összetételű csoportot bízza meg. 

Gyerő Dávid ismertet i az Elnökékség határozat- tervezetét a 
Jogügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság előadói fe ladatkörének 
betöltésére nézve. 

- 12/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
Az Egyházi Képviselő Tanács egyhangúlag megbízza Gyerő Dá-

vid közigazgatási előadótanácsost a Jogügyi Bizottság előadói fel-
adatkörének betöltésével, meghatározatlan időtartamra. A megbízás 
az előadónak a bizottsági üléseken tanácskozási jogú részvételt biz-
tosít. 

Az Egyházi Képviselő Tanács egyhangúlag megbízza Dácz Tibor 
gazdasági tanácsadót a Gazdasági Bizottság előadói feladatkörének 
betöltésével, meghatározatlan időtartamra. A megbízás az előadó-
nak a bizottsági üléseken tanácskozási jogú részvételt biztosít. 

4. Az állami fizetési rendszer változása, új fizetési bizottság kikül-
dése 

Gyerő Dávid e lőadótanácsos bemuta t t a a lelkészi f izetésekhez 
való állami hozzájárulás új rendszerét . 

- 13/2009 (2Q09.01.30.) számú határozat: Az Egyházi Képviselő 
Tanács az egyházi fizetési rendszerekkel való foglalkozásra, valamint 
vonatkozó javaslattételre új fizetési bizottságot bízott meg, a követ-
kező összetétellel: Dácz Tibor, Farkas Emöd, Gyerő Dávid, Kovács 
István, Nagy Zsigmond, Pap Mária, id. Szombatfalvi József. 

5. Az Egyházi Közigazgatási Hivatal munkaköri kérdései 
Gyerő Dávid e lőadótanácsos ismertet te az EKT Elnökségének 

vonatkozó javaslatát. 
- 14/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
Az Egyházi Képviselő Tanács egyhangúlag elhatározta a követ-

kező állások létrehozását az Egyházi Közigazgatási Hivatal kereté-
ben: 

- valláserkölcsi nevelési előadótanácsos, félnormás munkavi-
szonyban; 

- oktatásügyi előadótanácsos, félnormás munkaviszonyban; 
- médiareferens, félnormás munkaviszonyban; 
- építészeti tanácsadó, félnormás munkaviszonyban. 
Az EKT ugyanakkor felhatalmazta az Elnökséget az állások 

meghirdetésére, a versenyvizsga lebonyolítására, valamint a dönté-
sek meghozatalára. 

6. Határozat az egyházi stratégiai terv megalkotásának előkészítéséről 
Asztalos Klára szerint a stratégia kifejezés szerfelett divatossá 

vált. A Nőszövetség elkészítse-e kü lön a stratégiai tervét, vagy az 
belefér az egyetemes egyházéba? 

Kolumbán Gábor kifejti, hogy sokféle „iskola" létezik erre nézve. 
Azt javasolja, hogy a Nőszövetség kezdje el önál lóan a tervezést, és 
menetközben ma jd „összefésülik" az egyházi stratégiai tervvel. 

- 15/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
Az Egyházi Képviselő Tanács az egyház stratégiai terve megalko-

tásának előkészítése céljából 1 tartózkodással bizottságot hozott létre 
a következő összetétellel: Andrási Erika, dr. Czire Szabolcs, Farkas 
Emőd, Gyerő Dávid, Kolumbán Gábor, Rácz Norbert, Szabó László. 

A bizottság feladata a stratégiai terv szerkezetének kialakítása, a 
megalkotási folyamat előkészítése, valamint javaslattétel szakembe-
rek bevonására. A bizottság 2009. április 10-ig javaslatot fogalmaz 
meg az EKT-nek a további tennivalókra nézve. 

7. A Nyugdíj intézet Vezető Tanácsának ülése; a vonatkozó főtanácsi 
határozat végrehajtása 

Az EKT tudomásu l vette a Nyugdíj intézet Vezető Tanácsa 2009. 
január 30-i ülésének jegyzőkönyvében foglaltakat és az alábbi ha-
tározatot fogadta el. 



' - 16/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
A Nyugdíjintézet Vezető Tanácsának január 30-i ülésén felvett 

jegyzőkönyvvel kapcsolatban az Egyházi Képviselő Tanács ponto-
sítja, hogy a kölcsönkért összegek visszatérítésekor a kamatot nem 
a bankok által számolt átlagkamat, hanem a Román Nemzeti Bank 
referencia-kamata szerint kell számítani. 

Az EKT felkéri a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
tagjait, hogy a Főtanács vonatkozó határozata értelmében 2009. 
március 31-ig készítsenek szakértői jelentést a Nyugdíjintézet jelen-
legi gazdálkodásának általános helyzetéről, valamint egy javaslat-
csomagot a megvalósítandó változtatásokról. 

8. A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának beadványa 
Kolumbán Gábor szerint a teológiai tanárok fizetéséről ezen 

az ülésen nem lehet szavazni. A kérés jogos, de a fizetési bizott-
ság munká já r a építve kell döntést hozni . Nyitott és m i n d e n egyházi 
ember re k i ter jedő fizetési rendszerre van szükség. A teológiai taná-
rok bérezéséről a következő ülésen dön t sünk . 

Dr. Czire Szabolcs megállapítja, hogy a tanárok fizetésének 
emelése évek óta húzódik. A m e n n y i b e n ez így marad , akkor tu-
domásu l kell vennie, hogy a létszükséglet biztosítása miatt a plusz 
tudást és energiát n e m tudja az egyháznak szánni. A mester i 
képzés iránti elvárások tisztázása az egyház feladatkörébe tartozik. 

Gazdag Géza: A kérés jogos. A teológiai t anárok fizetése ki-
sebb, mint a más egyetemeken taní tó tanároké. Kérdés, hogy más 
egyetemi t anároknak van-e szolgálati lakása? 

Szabó László: A beadványban foglalt szakmai kérdések tárgyá-
ban az EKT a következő ülésen hozzon határozatot . Amenny iben a 
válasz ennél sürgősebb, akkor az Elnökség dön t sön az oktatási és a 
lelkészképesítő bizottságok javaslata alapján. 

Dr. Czire Szabolcs: A Lelkészképesítő Bizottság és e g y p á r külső 
személy kialakíthatja az álláspontot. 

Rácz Norber t : A beadvány 2. pont já t el lehet napolni , beszél-
jünk a 3. fejezetben foglaltakról. 

Csáka József: Amíg nincs szakbizottsági javaslat, addig nem 
tárgyalunk semmit . 

Dácz Tibor: Amíg n e m tudjuk , hogy a kivitelezéshez van-e 
pénz, hiába szavazunk meg bármi t is. Az egyházi költségvetés 
amúgy már felborult . 

- 17/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
A beadvány stratégiai fontosságú kérdésekre választ váró részét 

az EKT 2 tartózkodás mellett az Elnökség, az Oktatási Bizottság, 
valamint a Lelkészképesítő Bizottság hatáskörébe utalta véleménye-
zésre. 

A beadvány pénzügyi vonatkozású követeléseket tartalmazó ré-
szét az EKT a Fizetési Bizottság elé utalta véleményezésre. A Fizetési 
Bizottságban megfogalmazódó javaslat kerüljön az Elnökség, vala-
mint a Gazdasági Bizottság elé, hogy beépülhessen a 2009. áprilisá-
ban esedékes költségvetés-módosításba. 

9. A 2009. évi ülésezési terv és eseménynaptár 
Popa Márta: A Kolozsvári János Zs igmond Unitár ius Kollé-

gium vállalja az idei kórustalálkozó megszervezését . Március 22-én 
lesz Péterfiy Gyula zenetanár születésének 100. évfordulója. 

- 18/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az Egyházi Képviselő 
Tanács, miután a tartalmán maga is pontosítást hajtott végre, egy-
hangúlag elfogadta az Elnökség által előterjeszett ülésezési tervet, va-
lamint rendezvénynaptárt (lásd mellékletben). 

10. A 2009. évi lelkészi értekezletek témái 
- 19/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
Az Egyházi Képviselő Tanács egyhangúlag elfogadta az Elnökség 

által előterjeszett javaslatokat az 1. és a II. évnegyedi lelkészi értekez-
letek témájára nézve: 

- I. évnegyed: szociológiai megalapozottságú felmérés, utána vi-
taindító előadás az egyházban előálló legsürgősebb tennivalókról, el-
várásokról, reményekről; 

- II. évnegyed: a lelkészek új ügyviteli szabályzata, és az arra 
épülő új egyházi szervezeti és működési rend, a lelkészi teljesítmé-
nyekkel kapcsolatos elvárások. 

Továbbá az EKT javaslatokat tett további témákra is, a követ-
kezők szerint: 

- III., illetve IV. évnegyed: Balázs Sándor, a falugondnokságról, 
Kolumbán Gábor, a vidékfejlesztés és kultúra összefonódásáról. 

11. A 2009. évi kiadói terv 
- 20/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az Egyházi Képviselő 

Tanács elvi szempontból egyhangúlag tudomásul vette a Kiadó- és 
Nyomdabizottság által előkészített kiadói tervet. A terv pénzügyi vo-
natkozásait az EKT az áprilisi költségvetés-módosítás keretében kí-
vánja tovább tárgyalni, valamint véglegesíteni. 

12. Az Egyházi Alaptörvény módos í tása a püspök beiktatására 
összehívott Zsinat március 6- i ülésén 

- 21/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az Egyházi Képviselő 
Tanács 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadta az Elnökség 
előterjesztését az Egyházi Alaptörvény módosításáról a március 6-i 
zsinati ülés keretében. 

13. Határozat az ál lamvédelmi szervek egyházi életbe való beavatko-
zását feltáró kutatócsoport működésének előkészítéséről 

- 22/2009 (2009.01.30.) számú határozat: 
Az Egyházi Képviselő Tanács a Főtanács által az államvédelmi 

szervek egyházi életbe való beavatkozását feltáró kutatócsoport lét-
rehozásáról hozott határozat végrehajtásának előkészítésére bizott-
ságot hoz létre. A bizottság tagjai dr. Kovács Sándor, Korodi Alpár, 
Pál János, Molnár B. Lehel, Szabó László. A bizottság javaslatokat 
fogalmaz meg az EKT Elnökségének, amely intézkedik a határozat 
végrehajtásának további tennivalóit illetően. 

14. Beadványok 

a) Dr. Máthé Dénes és Csáka József főgondnokok beadványa 
főgondnoki iroda létrehozása tárgyában 

- 23/2009 (2009.01.30.) számú határozat: A Csáka József és 
dr. Máthé Dénes főgondnokok beadványában foglalt kéréssel kapcso-
latban az EKT egyhangúlag elfogadta az Elnökség előterjesztését a 
főtisztségviselői úroda kialakításáról. 

b) Dr. Gellérd Judit beadványa a 440 év c ímű kiadvány tar-
talmával kapcsolatban 

Bálint Benczédi Ferenc: dr. Gellérd Judit személyének megíté-
lése egyházi szolgálata alapján az őt megillető helyre hogy kell ke-
rül jön. A testvéregyházközségi kapcsolatok keretében kialakult er-
délyi- tengerentúl i együt tműködés t megfelelő k iadványban kellene 
összefoglalni és méltatni . 

Szombatfalvi József: dr. Gellérd Juditnak sok m i n d e n b e n igaza 
van. Miért nincs központ i k imutatása e g y h á z u n k n a k a beérkezet t 
adományokról? Sajnos sokszor még a köszönet kifejezése is e lma-
radt. Ha valaki ebben az egyházban n e m közkedvelt személy, azért 
még meg lehet köszönni tevékenységét. Amenny iben ezt ál talában 
nem tesszük meg, akkor a testvéregyházközségi kapcsola tok útja 
vészesen lerövidül. 

Kolumbán Gábor: O d a kell figyelni a levélben felvetett kérdé-
sekre. Valóban egyház-szerte i lyenforma a közvélekedés: „Mi erdé-
lyiek annyit szenvedtünk, hogy a vi lágnak nincs annyi pénze , amit 
mi köszönet nélkül ne t u d n á n k elfogadni." Azt javasolja, hogy az 
EKT válasza a beadványra a következőket tar ta lmazza: az EKT tu-
domásu l vette a levelet, t a r t a lmának nagy részével egyetért, dr. Gel-
lérd Judit és dr. George Will iams áldásos testvérgyülekezeti m u n -
káját és az általuk szervezett adományoka t megköszöni . 

Dr. Czire Szabolcs is úgy érzi, hogy a beadványt meg kell vá-
laszolni. A levélben kérés is van, dr. Gellérd Judit hozzáférést kér 
az elköltött a d o m á n y o k elszámolásához. A levélben említett 70 000 

• USD megvan, és ma is ösztöndí ja lapot képez. A beadvány a régi 
egyházvezetőséget gyanúsítgatva támadja . 

- 24/2009 (2009.01.30.) számú határozat: A 440 év című kiad-
vány tartalmát nehezményező, dr. Gellérd Judit által szerzett bead-
ványról az EKT úgy határoz, hogy az Elnökség válaszolja meg a fel-
vetett kérdéseket, az ülésen elhangzott vélemények szellemében. 

c) A Brassó-óvárosi és Brassó-újvárosi unitárius egyházköz-
ségek beadványa az egyetemes egyházfenntartói járulék elenge-
dése tárgyában 
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Lázár Levente: A Szovátai Unitár ius Egyházközség a t emp lom-
építés ideje alatt soha n e m gondolt arra, hogy felmentést kér jen az 
általános anyagi kötelezettségei alól. 

Szombatfalvi József: Amenny iben az EKT elfogadja a kérést, 
akkor valószínűleg a Székelykeresztúri Unitár ius Egyházközség 
sem tesz eleget az egyetemes egyházi költségvetés iránti kötelezett-
ségeinek, ugyanis az egyházközség is építkezik. 

- 25/2009 (2009.01.30.) számú határozat: Az EKT egyhangúlag 
elutasította a Brassó-óvárosi Unitárius Egyházközség és a Brassó-új-
városi Unitárius Egyházközség kérését az egyetemes egyházfenntar-
tási járulék kifizetésének elengedéséről. 

d) A Fogaras-Nagyszebeni Unitárius Egyházközség beadvá-
nya a tűzkár utáni javítások költségeinek fedezése tárgyában 

Pap Mária: Az egyházközségek 80%-ának nincs épületbiztosí-
tása. Az EKT tegye kötelezővé az egyházi épületek biztosítását. 

Csete Árpád: Június l- jétől állami törvény által válik kötele-
zővé az épületbiztosítás. Célszerű lenne tárgyalásba bocsátkozni 
néhány biztosítótársasággal, kedvezmény elérése érdekében. 

Simó Sándor: Amenny iben a jövőben hasonló eset tör ténik, 
akkor az érintet tek értesítsék a m á s egyházkörök espereseit is. 

- 26/2009 (2009.01.30.) számú határozat: A Fogaras-Nagysze-
beni Unitárius Egyházközség által a tűzkár helyreállítására kért köz-
ponti támogatásról az EKT az áprilisi ülésén kíván dönteni. 

15. Különfélék 
Csáka József: Az EKT ülésein hangozzon el beszámoló az előző 

ülés határozata inak végrehajtásáról. 
Gyerő Dávid: Ahhoz , hogy sok m i n d e n megvál tozzon az egy-

házban, ahhoz ember is kell. Egy-két ember n e m tudja elvégezni az 
egyházvezetőségtől elvárt adminisz t rác iós munká t . 

Lejegyezte: Nagy László főjegyző. 

A jegyzőkönyvben foglaltak hiteléül: 

Bálint Benczédi Ferenc püspök, 
id. Szombatfalvi József, Lázár Levente, Simó Sándor 

jegyzőkönyv-hitelesítők 

Az EKT ülése Csáka József f ő g o n d n o k záróbeszédével ért véget. 
Kolozsvár, 2009. január 30. 

Az Egyházi Képviselő Tanács (EKT), az EKT állandó bizottságai, 
a Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa és Végrehajtó Bizottsága, más bizottságok, 

valamint a fegyelmi bíróságok tagsága 2009. május 6-án 

I. Egyházi Képviselő Tanács (36) 
Hivatalból (21): Bálint Benczédi Ferenc püs-
pök, dr. Máthé Dénes főgondnok , Csáka Jó-
zsef főgondnok , Nagy László főjegyző, Kovács 
István közügyigazgató, Rüsz Fogarasi Tibor, 
Nagy László esperes helyettese, Nagy Endre, 
Lőrinczi Lajos, Simó Sándor, Pap Mária espe-
resek, dr. Kovács Sándor, a PTIUK képviselője, 
Popa Márta és Varró Margit igazgató, Lázár Le-
vente (ULOSZ), Asztalos Klára (UNOSZ) , Rácz 
Norbe r t (ODFIE) , Sztranyiczki Szilárd (Gazda-
sági Bizottság), Osváth Ilona (Pénzügyi Bizott-
ság), Mikó Lőrinc (Jogügyi Bizottság), Csáki 
Levente (VEN Bizottság) 
Választott (15): Szombatfalvi József, Szabó 
László, Székely Kinga Réka, Balázs Sándor, 
Csete Árpád , Tódor Csaba, A n d o r k ó Ferenc, 
László János, Farkas Emőd, Cz imba lmos 
Kozma Csaba, Demeter Domokos , Nagy Zsig-
m o n d , Gazdag Géza, Kolumbán Gábor, Vónya 
László 

II. Missz ió Bizottság (14) 
Hivatalból: Nagy László főjegyző, Gyerő Dávid 
előadótanácsos, Mezei Csaba, Varga M. Sándor, 
Benedek Jakab, Berei István, Ilkei Árpád , Szabó 
Előd egyházköri jegyzők 
Választott: Török István, dr. Kovács Sándor, 
Józsa Lajos, Bartha Alpár, Csáki Levente, Szén 
Sándor 

III. VEN Bizottság (10) 
Hivatalból: dr. Czire Szabolcs és András i Be-
nedek e lőadótanácsosok , Koppánd i Bo tond 
(PTIUK) , Solymosi Zsolt (JZSUK), Lakatos 
Sándor ( B M U G ) 
Választott: Fekete Levente, Rácz Norber t , Vörös 
Alpár, Bartha Márta , Csáki Levente 

IV. Oktatási Bizottság (10) 
Hivatalból: Bálint Benczédi Ferenc püspök, 
dr. Máthé Dénes főgondnok , Popa Már ta 
(JZSUK), Varró Margit (BMUG) , Kop-
pánd i Botond (PTIUK), András i Benedek és 
dr. Czire Szabolcs e lőadótanácsosok 

Választott: dr. F. Ferenczi Rita, Szombatfalvi 
József id., Vörös Alpár, Gazdag Ildikó, Bakó 
László 

V. Gazdasági Bizottság (8) 
Hivatalból: Csáka József f ő g o n d n o k (elnök), 
dr. Máthé Dénes főgondnok , Kerekes Anna-
már ia főszámvevő, Dácz Tibor gazdasági ta-
nácsadó a bizottság előadójaként , tanácskozási 
joggal 
Választott: László János, Cz imba lmos Kozma 
Csaba, Sztranyiczki Szilárd (alelnök), Asztalos 
Klára, Paskucz-Szathmáry Viola 

VI. Pénzügyi Bizottság (7) 
Hivatalból: Kerekes Annamár i a főszámvevő, 
Gáspár Mária pénzügyi ellenőr 
Választott: D imény József, Osváth Ilona (elnök), 
Török István, Burus Endre, Pitó Attila 

VII. Jogügyi Bizottság (4) 
Hivatalból: Gyerő Dávid közigazgatási e lőadó-
tanácsos a bizottság előadójaként , tanácskozási 
joggal 
Választott: Nagy Zs igmond , Székely Enikő, 
Gyerő József, Mikó Lőrinc (elnök) 

VIII. Médiabizottság (9) 
Hivatalból: Nagy László főjegyző, Gyerő Dá-
vid előadótanácsos, Rúzsa István műszaki szer-
kesztő, Jakabffy Tamás szerkesztő, dr. Kovács 
Sándor megbízot t könyvtáros, Sándor Krisz-
tina médiareferens 
Választott: Solymosi Zsolt, Maksay Magdolna , 
Rácz Mária, ifjú Szombatfalvi József 

IX. Kiadó- és Nomdabizot tság (9) 
Hivatalból: Bálint Benczédi Ferenc püspök, 
Gyerő Dávid előadótanácsos, Rúzsa István m ű -
szaki szerkesztő, Jakabffy Tamás szerkesztő, 
dr. Kovács Sándor és dr. Czire Szabolcs főszer-
kesztők 
Választott: Molnár B. Lehel, Farkas Wel lmann 
Endre, if jú Szombatfalvi József, Kisgyörgy 
Tamás 

X. Lelkészképesítő Bizottság (12) 
Hivatalból: Bálint Benczédi Ferenc püspök , 
dr. Rezi Elek, dr. Kovács Sándor, dr. Czire Sza-
bolcs, Koppándi Botond teológiai tanárok, 
Rácz Norber t (VEN Bizottság), Gyerő Dávid 
előadótanácsos, András i Benedek VEN-e lő -
adótanácsos 
Választott: Székely Kinga Réka, dr. Máthé Dé-
nes, Farkas Emőd 

XI. A Nagykönyvárat Irányító Bizottság (5) 
Hivatalból: Bálint Benczédi Ferenc p ü s p ö k 
Választott: András i Benedek, Molnár B. Lehel, 
Pál János, Korodi Alpár 

XII. A Levéltárt Irányító Bizottság (5) 
Hivatalból: Dr. Kovács Sándor teológiai tanár 
Választott: Dr. Rüsz Fogarasi Enikő, Pál János, 
Tódor Csaba, Fülöp D. Alpár 

XIII. A Nyugdíj intézet Vezetőtanácsa (10) 
Nagy Endre, Pap Mária , Lőrinczi Lajos, Rüsz F. 
Tibor, Simó Sándor, Kovács István, Csete Ár-
pád, Bartha Alpár, Józsa Lajos, A n d o r k ó Fe-
renc, (Nagy László főjegyző a Nyugdí j in tézet 
e lnökeként a Vezetőtanács ülésvezetője) 

XIV. A Nyugdíj intézet Végrehajtó 
Bizottsága (5) 
Dr. Kovács Sándor, D i m é n y József, Józsa Lajos, 
Bálint Róbert , Kelemen Levente 

XV. Középfokú Fegyelmi Bíróság (4 + 4) 
Tagok: Da rkó Béla, id. Gyerő Dávid, Szombat-
falvi József, Balázs Sándor 
Póttagok: Farkas Emőd, Asztalos Klára, Kovács 
István, Csete Á r p á d 

XVI. Felsőfokú Fegyelmi Bíróság (7 + 4) 
Tagok: Boros János, Gazdag Géza, Bordi 
András , Benedek Mihály, Benedek Jakab, Józsa 
Lajos, A n d o r k ó Ferenc 
Póttagok: Néme th Levente, Kibédi Emil, Berei 
István, Fazakas Lajos Levente 
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Unitárius rádióműsorok 

„Csak ennyi?!" 
- kérdezte néhány éve egyik évfolyam-
társunk, amikor Sepsiszentgyörgyön az 
„ötvenhatosok" kopjafájára koszorút he-
lyeztünk és kegyelettel, nagy belső átélés-
sel emlékeztünk azokra a bátor fiatalokra, 
akik a szorítások-tiltások ellenére magu-
kénak is érezték a magyar szabadsághar-
cot és cselekedtek. Ezért ők kilencen ösz-
szesen több mint 70 év börtönbüntetésre 
ítéltettek, néhányan nem is tértek vissza 
soha. 

Gergely Sándorné Lakatos Ilona szat-
márnémeti nyugalmazott irodalomtanár 
hazalátogatott szülőföldjére, és nem jött 
üres kézzel! Magával hozta azt a felbecsül-
hetetlen értékű kincset, amelyet népének, 
a székelyeknek, néhány alkotását kiemel-
ten évfolyamtársainknak, az 56-osoknak 
szentelt. A bibliai tárgyú, berámázott, 
monumentális méretű, többnyire árapa-
taki keresztszemes kézimunkák kiállí-
tását a sepsiszentgyörgyi unitárius egy-
házközség vállalta fel. A tanácsteremben 
május 22-én nagy számban voltak jelen az 

érdeklődő közönség mellett a nőbizottsá-
gunk, a cserkész és ifjúsági csoportjaink 
vezetőikkel az élen, egyházi gondnokunk 
családtagjaival, a rokonság és természe-
tesen a hál'Istennek még köztünk élő öt-
venhatosok . 

Az Ádám-Évás életfa (életjelkép, is-
tenfa, világfa) azt jelképezi, hogy az em-
ber élete nehéz, de szép is, és nem mind-
egy, miként élünk. A Jelenet Ábrahám és 
Izsák történetéből című munka témája a 
16. század óta jelen van a művészetek-
ben, a hátracsapott fejű birka az áldozat, 
amellyel az ősapa megváltja egyetlen fiát. 
A Cantata profana varrottas a balladából 
ihletődött Bartók Béla-mű képi megjele-
nítése . 

Érdeklődésünket és csodálatunkat fo-
kozta a tanárnő azáltal, hogy minden be-
mutatott kézimunkát hangulatban hozzá 
illő saját költeménye követte: a csillag-
mintást a Csillagok: 

„...Felszálltak a messzi magasba, 
Bolyongva a Világmindenségben 
Mert ott szabadok, békében 
Szerethetik egymást 
És talán boldogok..." 

Rádió-istentisztelet 
Kolozsvári Rádió, 
909 kHz és 1593 kHz középhullámon, 
valamint a 95,6 MHz-es 
ultrarövid-hullámon. 
Szerkeszti: Solymosi Zsolt. 
Alkalomszerűen, vasárnapokon, 
17.30-kor. június 28., július 19. 

Unitár ius hírek 
Bukaresti Rádió, 
a 909, 1197, 1323 és 1593 kHz közép-
hullámon. Szerkeszti: Vincze Lóránt. 
Vasárnapokon 10.00 órától. 
Június 21. 

Igehirdetés 
Az unitárius egyház részéről 
Marosvásárhelyi Rádió, 
a 98,9 MFIz ultrarövid, valamint 
1323 kHz (Maros) / 1593 kHz (Hargita) 
középhullámon. Szerkeszti: Tóth Béla. 
Vasárnapokon 12.00 órától. 
Július 12..(Pálffy Anna Mária) 

Unitár ius félóra 
a székelyudvarhelyi Príma Rádió ban, 
a 87,9 MHz-en, illetve interneten 
a www.prima-radio.ro címen. 
Szerkeszti: Csáki Levente. 
Minden vasárnap reggel 8.30-kor. 

Az Önfeláldozó pelikán ábrázolásában 
név szerint jelen vannak azok a „mikós 
kilencek" akik osztályfőnökükkel az élen 
fiatalságukkal (egyesek életükkel) fizettek 
a szabadság eszméjéért. Ezt a munkát az 
alkotó - maga is meggyőződéses, hithű 
unitárius - egyházközösségünknek ado-
mányozta azzal a felkéréssel, hogy soha 
ne feledjük - különösképpen az ifjúság! 
- október 23-át, kiegészítve a Mi neked 
a haza? - kérdi az unokám... című ver-
sével : 

„Inkább hős egy pillanatig, mint 
Rabszolga egy egész életen át! 
Hát ennyi - vagy még sokkal több! 

Horvá th Piroska 

i b f 
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Dicsőszentmártoni hírsaláta 
Május 10-én ünnepi műsor keretében avattuk fel azt a cí-

meres magyar zászlót és emlékszalagot, amelyet dr. Szili Kata-
lin, a Magyar Országgyűlés elnöke 2008-ban adományozott a 
dicsőszentmártoni intézményesített magyar oktatás 135. évfor-
dulója alkalmából. A városunkban folyó magyar oktatásért fele-
lős igazgatók közössége úgy vélte, hogy unitárius templomunk, 
a település 13. századi műemléke a legméltóbb hely e zászló szá-
mára, és ezért azt megőrzés végett egyházközségünknek adta 
át. Az ünnepi istentiszteleten jelen voltak a helyi magyar okta-
tás, valamint az RMDSZ szervezet képviselői. Történeti ismer-
tetés hangzott el a magyar nemzeti szimbólumokról, majd a Si-
pos Domokos Művelődési Egyesület Vegyeskórusának ünnepi 
műsora, valamint versek és köszöntések hangzottak el. 

Május 17-én, a lelkész-házaspár amerikai utazása miatt 
kissé megkésve, de annál meghittebb anyák napi ünnepélyt tar-
tottunk, ahol gyermekeink versekkel, énekekkel és a tavasz vi-
rágaival köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. 

Május 23-án egyházközségünkbe látogatott a székelyke-
resztúri egyházközség dalárdája. Délután bevezető áhítattal 
kezdődött előadásuk. Meghatóan szép, gazdag és tartalmas mű-
sort nyújtottak. Az elhangzott énekszámok, szavalatok, felolva-
sások, a közös éneklés élménye nemzeti öntudatunkban, szülő-
földünkhöz való ragaszkodásunkban, hűségünkben erősítettek 
meg. A délután többi része szeretetvendégség keretében telt el, 
ahol az ismerkedés, valamint a régi és új ismerősök találkozásá-
nak élményével gazdagodott minden jelenlévő. A szeretetven-
dégség előkészítése a nőszövetségben tevékenykedő lelkes asz-
szonyaink munkáját dicséri. (N. E.) 

Csali egy napot... 
Csak egy napot szeretnék, amely tiszta. Amelyet még nem 

szennyezett be semmilyen fertő. Semmilyen ártó, irtó gondolat. 
Semmilyen kényszer-korom, semmilyen üsd-füst. 

Csak egyetlen napot szeretnék. Egyetlen egy napot, amely-
ben tiszta fényével úgy sugárzik a Nap, mint a teremtéskor: 
szennyezetlenül. Mert tudnunk kell, hogy már a Nap sem a régi, 
ötmilliárdos életet adó ragyogását szép lassan, de most már 
egyre gyorsabban, beszennyeztük, beszennyezzük... 

Csak egy napot szeretnék, amely mentes minden erőszak-
tól, gonoszságtól, bűbájosságtól, babonaságtól és ostobaság-
tól. Amely mentes a sok ártatlanul kiontott, kiöntött, ragacsos 
vértől; teóriákkal, esztelen elméletekkel, „magasztos", maszatos 
maszlagokkal igazolt bűncselekmények garmadájától... 

Csak egyetlen napot szeretnék, amelyen végre embernek, 
teremtett felelős léleknek, szeretni tudó, világépítő, -szépítő és 
-ápoló, szorgalmas őssejtnek érezhetném magam... 

Csak egy napot szeretnék, amikor megszűnik a konc utáni 
marakodás, a rettegett rettegés, az acsarkodás és agyarkodás, az 
„enyém-tied-övé" elve alapján soha meg nem oldható, végtelen 
kapzsiság és önzés... 

Csak egy árva, szép napot szeretnék, amikor megérzem 
és tudom, hogy nem vagyunk árvák! Amikor gondolatainkat, 
szívünk lüktetését, hangunk finom rezgését úgy közvetíthet-
jük érzékeny antennáinkon át mások felé, szóban, tettben, ze-
nében, műalkotásban, teremtésben, hogy azokat meg is értse a 
befogadó, oly mélységes empátiával, együttérzéssel, hogy szinte 
eggyé válik velünk... 

Csak egy napot szeretnék, amikor nem ideológiák, kifica-
mított, kifacsart elméletek, „izmusok", ma született bálványok, 

f,A humor Isten ajándéka" 
(Báró József ) 

A gázszentelő 

A felekezetileg vegyes lakosságú településen szegény 
az unitárius eklézsia, a pap a harangozó, jobbára a pap is 
kántorizál. A testvérfelekezetek szépen felújított templo-
mait nemrég szentelték újra ünnepi istentisztelet keretében. 
Ezzel szemben az unitárius templomba nincs bevezetve az 
áram, szükség esetén a szomszéd család jóvoltából lehet vil-
lanyt gyújtani. A hideg időkre való tekintettel mégis inkább 
a fűtés korszerűbb megoldását szeretnék az egyháztagok. 

A pap által hirdetett időpontban a fűtés nélküli kis temp-
lomban ülésezik a keblitanács. 

A megbeszélésen valaki szót kér és kap. 
- Javasolom, hogy miután sikerül bevezetni a gázt, tart-

sunk egyházi gázszentelést, és hívjuk meg az esperest is az 
ünnepi istentiszteletre! 

- Mit beszélsz, Lajos?! - kérdik az ötletgazdát. - Ki 
hallott még gázszentelő istentiszteletről? Egyáltalán mit is 
mondhatna az esperes egy ilyen alkalommal? 

- Hát, kérlek szépen, véleményem szerint mondhatna 
egy gáziáldást. Vagy azt, hogy: „Kedves Testvéreim, hála 
Istennek ebben a kis egyházközségben is végre gáz van! 
Istennek áldása legyen a gázon!" 

Beküldte: Pálffy Tamás Szabolcs, 
Ma rosszén tgyörgy-Szászrégen 

Unit Inf ó 
internetes ajánló 

Mohay Tamás az idei csíksomlyói búcsú u tán János Zsig-
mondró l és a búcsú eredetéről beszél a D u n a televízió-
ban: 

http://w\v rvv.youtube.com/watch?v=MjCMj_FEEraI 

pléhkrisztusok, álpróféták kábítanak el, hanem képes leszek 
meghallani a jajt, észrevenni a nyomorultat, az elesettet, a sze-
gényt, a megalázottat, a sok sebből vérzőt, az éhezőt, a csonttá 
soványodott koldusgyermeket, a fázót, a reszketőt, a hajlékta-
lant, a hontalant, a bénát, a vakot... 

És ezen a napon rájuk tekintek, befedem fázós testüket ru-
hámmal, megosztom velük a mindennapi kenyeremet, otthont 
nyújtok a hajléktalannak, békességet a háborgónak, tiszta vizet 
a szomjazónak, gyógyírt a betegnek, bénának, rászorulónak, 
hazát, házat, szeretetet a hontalannak... 

Csak ezt az egy napot, csak ezt az egy kivételes vagy min-
dennapi napot szeretném megérni egyszer, hogy szétoszthas-
sam mindenkinek... 

Amikor, azon a napon, „a virágot csókoló madarat" rátok 
bízhatom, szabadon... 

Simó E d m u n d 
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C2T visszhangok 

Az írás megmarad 

Hétfő és péntek délután Várfalva felé vezet az utam. A papi-
lak felé, de nem oda. Az egykori szolgatárs a hegyről a völgybe 
költözött. A szülői házban töltögeti nyugdíjas napjait. Nehezére 
esik a járás, ezért többnyire nála találkozunk. Menet közben 
szívélyesen köszöntenek a várfalviak. Mindenki ismer, hiszen 
- immár harminchat éve - a szomszéd faluban, Rákoson élek. 
Jól esik a tisztelet s kérdő szó: „Hová megy tiszteletes úr?" Vá-
laszom a leggyakrabban ez: „Megyek Ödön barátomhoz, hogy 
idézzük fel a múltat." 

Ödön barátomat nem lehet mindig otthon találni. Minden 
hétből három napot Kolozsváron tölt. Ott van számára az élet 
forrása. A testi méregtől ott szabadítják meg. A lelki „mérgek", 
amelyek egy életen át halmozódtak fel benne, azok megmarad-
nak a dialízis után is. Vannak panaszaink, de voltak örömeink 
is. Ezekről beszélgetünk. Örülünk egymásnak. Ahogy egy alka-
lommal mondta: ünnep számunkra a találkozás. Ünnepi érzé-
sek között emlegetjük az eltelt időket. 

A nyugdíjasnak múltja van csupán - s egy bizonytalan je-
lene. Jövője mi lenne? Jobb arra nem is gondolni! Ezért vissz-
hangzik bennünk csupán a múlt. De az aztán visszhangzik: „Tu-
dod, hogy akkor...? Emlékszel, amikor....?" És jönnek, jönnek 
az emlékek: jók és rosszak. 

Örömömre szolgál, hogy a Közlöny szerkesztősége készség-
gel helyet ad egyházat, népet, de elsősorban a legfőbb jót: az 
Istent szolgáló munkásai gondolatainak - ezek a „visszhangok" 
így sorozatban fognak megjelenni. A Visszhangok azok a gon-
dolataim, amelyek egy életen át foglalkoztattak, s amelyekkel 

Istenhez imádkoztam s prédikáltam - szavaimmal és cseleke-
deteimmel - híveimnek. 

Ezeket ugyan elsősorban lelkem visszhangozza, de az is 
megfordult a fejemben: talán a templomok falai is, amelyekben 
egykor ezekről szóltam! Verba volant, a szó elröpül - mondja a 
latin közmondás. Lelkemből is sok szó röpült el, amelyek, mint 
hiszem, sok-sok hallgatóm lelkében szállásra találtak, de sok jó 
szó csupán a templom falaiba ütközött - s onnan tért vissza 
hozzám, s visszhangoztak a lelkemben mind a mai napig. 

A Balaton-parti Tihanyról Olvasóim közül bizonyára min-
denki tud. Költők is „énekeltek" arról! A domboldalon egy öreg 
templom áll. Egy kissé fentebbről, kijelölt helyről, a templom 
felé fordulva, ha elkiáltod magad, szavaid többször is vissza-
térnek hozzád, visszhangzanak. Általában természeti jelenség-
nek tartják ezt az emberek. Én inkább arról győződtem meg, 
hogy „mesterséges valóság", az öreg templom falai verik vissza 
a hangokat. Talán nem is csoda,, hogy a falak nem engedik be 
a leggyakrabban semmitmondó, komolytalan szavakat, kurjan-
tásokat, visszhang-próbákat. De a templomok belterében a lel-
készek lelkéből ki- és elszálló beszédek méltók volnának arra, 
hogy helyet találjanak azok lelkében, akik felé útra keltek. Ezért 
gondoltam, hogy az elszállt szavakat, a lelkembe visszatérő 
„visszhangokat" írjam le, hiszen scripta manent, az írás meg-
marad - folytatódik a latin mondás. De jó volna, ha nem csak 
a Közlönyben, de a lelkekben is megmaradna!, hisz ezek és az 
ezekhez hasonló gondolatok már kétezer éve hajléktalanul bo-
lyongnak úgy, ahogyan meg van írva: „Kiáltó szó a pusztában. 
Készítsétek az Ürnak útját!" (Mt 3,3) 

Nem vagyunk Krisztusok, de kiáltani nekünk is - akárcsak 
Keresztelő Jánosnak - kötelességünk, mindannyiunknak, akik 
egykor arra tettünk esküt, hogy Istent és népünket szolgáljuk 
mindhalálig. 

Lőrinczi Károly 

„Népegyházból öntudatos közösségek egyházává válni! 
Vonzónak és aktual izálhatónak lenni!" 

Fülöp Mihály jegyző, Firtosváralja 

Ön is válaszoljon jelen időben arra a kérdésre: milyennek 
szeretné látni az unitárius egyházat a jövőben. Válasza legyen: 
1) egyszerű, könnyen megérthető, képszerű: lehetőleg egy 

mondat. 2) saját, egyedi: a közösség önmagára ismerjen benne. 
3) érzelmeket keltő: vonzó, motiváló. 4) aktualizálható: erőfeszí-
téssel,'céltudatos cselekvéssel megvalósítható. 

Ön milyennek szeretné látni egyházunkat a jövőben? Kér-
jük, írja meg a cziresza@yahoo.com címre, vagy küldje el pos-
tán a szerkesztőség címére! 

nők világa 

Máriák és Márták 
Nőszövetségi köri közgyűlések 

Május 17-én Bágyonban került sor a 
kolozs-tordai egyházkör nőszövetsége-
inek éves találkozójára. A kezdő áhítatot 
és a szószéki szolgálatot Sipos Mónika lel-
késznő végezte. 

A köszöntések során alkalmunk volt 
betekinteni a bágyoni templom és gyüle-
kezet történetébe, rájönni arra, hogy min-
den egyházközség szíve-lelke a nőszövet-
ség, mint ahogy fogalmat alkothattunk 
arról is, milyen nagy szükség van a gyü-
lekezeteken belül a tiszteletes asszonyok 

szervező munkájára, állandó buzdítására. 
A találkozó során ismételten megerősö-
dött bennünk az a tudat, hogy szüksé-
günk van egymásra, hogy tanuljunk egy-
mástól, erősítsük egymást. Tizenhárom 
nőszövetség képviseletében 49-en vol-
tunk jelen, hat nőszövetség jelezte távol-
maradását, egy nőszövetség küldte el be-
számolóját. 

A beszámolók és az ünnepi isten-
tisztelet után egy nagyon érdekes, inter-
aktív, önismereti játékban volt részünk 

Zsigmond Júlia marosvásárhelyi előadó-
nőnk jóvoltából. Szó esett többek között a 
nők felelősségvállalásáról, jó szívvel vég-
zett, áldásos munkájáról, önfeláldozásá-
ról, anyagi függőségeiről, arról, hogyan 
mondjunk nemet bizonyos helyzetekben, 
és hogyan alakítsuk életünket szeretetben 
és jóságban. 

A jövő évi köri nőszövetségi találkozó 
helyszíne Várfalva lesz, március végén-
április elején. 

Örömünket és hálánkat fejezzük ki a 
nőszövetségek munkájáért, az egymástól 
kapott lelki feltöltődésért, a találkozásért 
és a szép mosolyokért, melyekkel egy-

folytatás a 14. oldalon 
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Máriák és Márták 
folytatás a 13. oldalról 

másra tekintettünk. Isten gazdag áldása 
legyen életünkön és családjaink életén! 
(Dimény Csilla) 

A Küküllő-köri Unitárius Nőszö-
vetség (KUN) május 9-én Bethlenszent-
miklóson tartotta meg évi közgyűlését, 
amelyen 72 tag vett részt, a kör tíz nőszö-
vetségéből. Az UNOSZ részéről Asztalos 
Klára elnök és Zsakó Erzsébet alelnök 
tiszteltek meg jelenlétükkel. 

Nagy Rozália esperesné köszöntötte 
a jelenlevőket, és vezette továbbá a gyű-
lést. Üdvözlő beszédet mondott Asztalos 
Klára UNOSZ-elnök és Veress Tímea, há-
zigazdánk. Veress Ferenc lelkész ismer-
tette a bethlenszentmiklósi egyházközség 
rövid történetét. 

A találkozó első fontos momentuma 
a köri vándorabrosz megáldása volt, 
amely a kör nőszövetségeinek egy-egy kis 
négyszögéből állt össze, közös munkánk 

ségéről érdemes hírt adni közleménye-
inkben, s hogy ezt minél jobban tegyük, 
kérdőíveket töltöttünk ki a szünetekben, 
melyekben a résztvevők legalább fele 
mondta el véleményét. 

Az ünnepi istentiszteletet Bodor Lídia 
Emese teológiai hallgató tartotta; ennek 
keretében a helybéli iskolások verses-ze-
nés műsort adtak elő. A népviseletbe öl-
tözött, csillogó szemű, lelkes gyermekek 
nagy átéléssel szavaltak, énekeltek - és 
bizony a meghatódás könnyeit lopták 
sokunk szemébe. Az összejövetel máso-
dik felében lakabházi Vera Öregedj tu-
datosan! című előadását hallgattuk meg. 
A szentferenci fohászra épülő dolgozat, 
„Adj Uram nyugalmat,..., bátorságot,..., 
bölcsességet,..." (Nők Világa 2008 húsvét, 
4. old.), a korosodás testi-lelki problema-
tikáját fejtette ki, és irányvonalakat rajzolt 
ahhoz, hogy szépen és bölcsen viseljük 
életünk „őszbe hajló" szakaszát. 

A köri nőszövetségi találkozó köz-
ebéddel végződött, amely jó alkalom volt 
a rég nem látott nőtestvéreinkkel való be-

Vakáció 
„Vakációs hangulat, feleltetni nem szabad..." És folytathatnám a diákkori han-

gulat élményeit. Igen, milyen jó is volt a padban ülni és különbnél különb csinta-
lanságokon törni a fejünket! A meleg júniusi hónap ezeket az élményeket ébresz-
tette bennem, amikor a „mesém" megírásához kezdtem. 

Vakáció!... - ha ebben az időszakban bekopognék egyházközségekbe, érdek-
lődni a nőszövetségi munkáról, kiderülne: az asszonyok mindenütt - de főleg a 
falusi gyülekezetben - „vakációznak". Máriáink, Mártáink az otthoni kerti mun-
kával foglalatoskodnak. Nőszövetségi tagjaink kitakarítják kis rezidenciájukat, 
gondosan eltesznek mindent, amit a kézimunka estékre beszereztek... és a vaká-
ciós tábla is az ajtóra-kerül. Ez az időszak, amikor asszonyaink a befőzésekre ké-
szülődnek, szorgosan töltik fel a kamrát finomabbnál finomabb étkekkel. Szóval, 
az asszonyok szorgalma nem szűnik, bizonyítva ezzel is: ahol szükség van, ott van-
nak. Nyáridőre esik a testvér-gyülekezetek képviselőinek látogatása... és ilyenkor 
a vakáció ellenére is fontosnak tartják a segítséget. Vagyis az asszonyok szorgos 
munkája fontos, hasznos, nélkülözhetetlen. 

Sorolhatnám tovább a „két kéz munkáját", de a beszámolók, a köri gyűléseken 
való beszélgetések mind a vakáció előtti munkáról, vagy éppen a szünidői tevé-
kenységekről árulkodnak. 

Asszonyainknak a nyári hónapokra kívánok jó vakációzást] Hogy ősszel még 
több erővel, még nagyobb lelkesedéssel kezdjenek munkálkodni! 

Ador ján i Gyöngyvér 

és közös céljaink jelképeként, és amely 
vándorolni fog minden évben oda, ahol a 
közgyűlés helyet kap. Nagy Endre esperes 
áldotta meg a vándorabroszt, majd Bálint 
Benczédi Ferenc püspök szólt hozzánk, 
aki megszakította a magyarszentbenedeki 
műemlék-templomban folyó munkálato-
kat számba vevő útját, hogy a közgyűlés 
megnyitóján részt vegyen. 

Következtek a nőszövetségek beszá-
molói, melyekből sok érdekes eseményről 
szereztünk tudomást. A nők tevékeny-

szélgetésre, a vidámságra. Még nem tud-
juk, jövőre hol találkozunk, de várjuk az 
újabb összejövetelt, mert minden együtt-
lét hitünket, unitárius öntudatunkat hiva-
tott erősíteni. 

Köszönetet mondunk ezúton is a há-
zigazdáknak, és mindazoknak, akik ezt az 
élményekben gazdag eseményt lehetővé 
tették. (Szabó Rozália) 

Május 16-án a székelyudvarhelyi 
egyházkör nőszövetségei találkoztak 

Szentegyházán. Akik eljöttek, ezt a tava-
szi napot az együttlétnek szentelték. Ezen 
a gyönyörű, napsütéses délelőttön tizen-
négy unitárius gyülekezet nőegylete kép-
viseltette magát. Az ünnepélyes megnyitó 
és a zászlóanyák bevonulása után Kele-
men Szabolcs helyi lelkész tartott áhíta-
tot. A köri vándorabrosz átadását köve-
tően Simó Melinda köri elnök üdvözölte 
az egybegyűlteket. Az egyházkör részé-
ről Ilkei Árpád köri jegyző mondott kö-
szöntő szavakat, amelyek az újszövetségi 
Mária és Márta történetére épültek. Az 
UNOSZ részéről lakabházi Vera köszön-
tötte a rendezvényt. 

A nőszövetségek tevékenységi beszá-
molója után istentiszteletre került sor. A 
szószéki szolgálatot Kiss Zsuzsánna szé-
kelyudvarhelyi gyakorló segédlelkész vé-
gezte. Véletlenszerűen ismét Mária és 
Márta története került az előtérbe. Má-
riák és Márták vagyunk mindannyian, 
akiknek megadatott a lehetőség, hogy ta-
nuljunk egymástól és jézustól, tanítómes-
terünktől. Az istentisztelet végén a helyi 
gyermekek anyák napi műsorral örven-. 
deztették meg az egybegyűlteket. 

Az istentiszteletet követően Ábrán 
Tünde gyógyszerész előadását hallgat-
hattuk meg, aki közösségi munkájáról 
és tevékeny életútjáról beszélt. Ebéd előtt 
ellátogattunk a művelődési házba, ahol 
lélekemelő beszámolót hallgathattunk 
meg a Szentegyházi Gyermekfilharmó-
nia megalakulásáról és mindennapjairól, 
valamint megcsodálhattuk az ide össze-
gyűjtött régiségeket, „kincseket". Az ebé-
det a hazautazás követte, de hiszem, hogy 
mindannyian Máriákként tértünk haza, 
akik tudják, melyik a jobbik rész, és azt 
választják. 

Szeretettel köszöntjük a nőegyletek 
sorában az újonnan megalakult gyergyó-
szentmiklósi nőszövetséget! Köszönjük 
a szentegyháziak vendégszeretetét, azt, 
hogy kellemes élményekkel, érzésekkel 
gazdagodhattunk. Adja Isten, hogy az 
asszonyok mindig megtalálják helyüket 
közösségeikben, így legyenek összetartó 
kapocs égi és földi, ünnepi és hétköznapi 
között. (Kiss Zsuzsánna) 

Május 16-án Sepsiszentkirályon volt 
a Háromszék-Felsőfehér egyházkör nő-
egyleteinek idei köri közgyűlése. Minden 
nőszövetség képviseltette magát három-
négy asszonnyal vagy ennél többel is, 
kivéve Alsórákost, Barótot, Datkot, Kő-
halmot és Olthévízet. így a közgyűlés 65 
taggal kezdhette meg munkálatait. 

A közgyűlés áhítattal kezdődött, ame-
lyet Finta Emese káinoki lelkésznő vég-
zett. Andorkó Rozália a köri vezetőség 
nevében köszöntötte az egybegyűlte-
ket, és megnyitotta a gyűlés munkálatait. 
Szabó Magdolna köszöntötte az UNOSZ 
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nevében a megjelenteket, majd Adorjáni jó hangulatot teremtettek. Az ünnepi is- házigazdái elhozzák és ünnepélyesen át-
Gyöngyvér tiszteletes asszony a házigaz- tentiszteletet Szabó Adél segédlelkésznő adják ezt a szép szimbólumot, amelyet új 
dák nevében szólt az asszonyokhoz. végezte. Ezt követően került sor a köri gazdáik egy éven át büszkén és boldogan 

A már megszokott formát követve a vándorabrosz átadására, ami azt is jelen- őrizhetnek, 
megjelentek beszámoltak az eltelt egy év teti, hogy ezentúl a köri találkozók egy új Meghívott előadóként Orbán Erika 
tevékenységeiről - ezzel máris otthonos, mozzanattal bővülnek. Az előző találkozó kórházlelkész tartott előadást lelki egész-

ségünkről és annak megőrzéséről. A fel-
merülő kérdésekre válaszolt az előadó, de 
nem feledkeztünk meg a Nők Világa című 
kiadványunkra vonatkozó kérdőív kitöl-
téséről sem. 

És még nem szóltunk a gyönyörű táj-
ról, amely körülölelt minket, ahol csak 
megfordultunk a köri gyűlés alkalmával. 
Nemcsak a táj szépsége ragadott magával, 
hanem a szentkirályiak lelkesedése, akik 
mindent előkészítettek ez alkalomra is, 
hogy jól érezhessük magunkat. Megható 
volt, ahogyan ez a maroknyi gyülekezet 
vendégszeretetét, tenni akarását, életké-
pességét bizonyította. Ez kiderült akkor 
is, amikor a kultúrházban talán többen 
ültünk le a közebédhez, mint ahány uni-
tárius híve ennek a szép kicsi falunak van. 
Találkozónk záró mozzanata tehát a köz-
ebéd volt; itt örömmel tudtuk meg, hogy 
a fiatal, de annál tevékenyebb felsőrákosi 
nőegylet lesz jövőre köri közgyűlésünk 
házigazdája. (Andorkó Rozália és Bokor 
Ágnes) 

Ezer út 
Van már tapasztalatom az UNOSZ választmányi gyűlése-

iről, ezért május 21-én hajnalban, amikor a gyerekeimet köl-
tögettem, a „miért is megyek én oda?" kérdésnél úgy éreztem 
magam, mint azok, akik egy kilátástalan helyzetben apró kifo-
gásokat gyűjtögetnek egy kis önámításhoz. 

A téma (stratégiaépítés), az előadó (Andrási Erika) és a 
helyszín (Homoródkarácsonyfalva) mind erősítettek abban, 
hogy hasznos lesz ez a családomtól ellopott idő. 

Félelmeim csak úgy tolongtak: a nőszövetségi tevékenysé-
geknek ezer meg ezer útja-vár, és nem tudjuk majd eldönteni, 
melyiken induljunk tovább, ezért továbbra is ott maradunk a 
„ha.. . akkor"-ok fogságában. 

Rögtön az elején kiderült, hogy a választmány igenis érett 
a nagy feladatra, mindenikünk pontosan és tisztán megfogal-
mazta, mi az, amit ettől a találkozótól elvár. 

Kiscsoportos rajzaink, amelyek „a nőszövetség jövőképe" 
témával készültek, segítették megfogalmazni az UNOSZ külde-
tését: „Unitárius lelkiségen alapuló, szolidaritásra épülő, közös-
ségközpontú, értékmegőrzőén megújuló, fejlődésre nyitott női 
szervezet." 

A SWOT-analízist („erősségek, gyengeségek, lehetőségek, 
veszélyek") négy területen végeztük el: alkalmazottak, belső 
működési folyamat, célpopuláció, pénzügyi helyzet. Ezek alap-
ján határoztuk meg a következő stratégiai irányvonalakat: a 
szervezeti megerősödés serkentése (szakmaiság, szervezeti ke-
retek, képzések és továbbképzések, területi lefedettség), szer-
vezeti információs háló kiépítése és folyamatos fejlesztése, a 
szervezet arculatának kialakítása és hatékony marketing-te-
vékenység kifejtése (szimbólumok, média, kommunikáció), a 
szervezet infrastrukturális megerősödése, fejlődése (épületek, 

felszereltség), az unitárius öntudat, a hagyományos értékrend 
megőrzése és erősítése, a szervezet humánerőforrás-bázisának 
fejlesztése, a szervezeti közösségi élet sokszínűsítése és fejlesz-
tése, a szervezet gazdasági megerősítése a menedzsment-haté-
konyság növelése által. 

Elképzellek, kedves Olvasó, hogy most összevonod a szem-
öldököd és magadban azt gondolod, mit is jelenthet ez - ma-
gyarul? 

Nekem azt jelenti, hogy az ezer útból kezd körvonalazódni, 
melyek azok, amelyeken tovább indulni érdemes. De! Még 
szükség van további munkálatokra. 

Ezekre azért nem kerülhetett sor, mert egy nagyon aktuá-
lis probléma - a nőszövetségi konferencia megszervezése - ke-
rült terítékre. Sajnos még mindig nincs jelentkező az idei kon-
ferencia szervezésére. Sikerült ugyan homályokat oszlatni és 
a következő konkrét javaslatokban döntést hozni: egynapos 
rendezvény legyen, körönként megy „körbe" az évi közgyű-
lés, a hozzájárulás 10 lej/fő (egyházi költségvetésből 3000 lej, 
UNOSZ 500 lej, támogatók) és egy héttel a rendezvény előtt je-
lenteni kell, hányan fizettek be - és csak azok vehetnek részt a 
közgyűlésen, kiadások (étkeztetés, a szünetek üdítői, kávéja, a 
választmány elszállásolása és vacsoráztatása, promovációs költ-
ségek: banner, kitűzők, bemutatófüzet a településről, közebéd); 
az UNOSZ a szerepkörök leosztásánál jelen van, szervező csa-
pat legyen az UNOSZ részéről, a szervező csapatnak legyen le-
hetőség találkozni az előző konferenciák szervezőivel stb. 

Egy kicsit olyan volt ez a választmányi találkozás, mint a tü-
körbe nézés: néha fájdalmas meglátni azt, amiről a tükör beszél 
- fájdalmas, de szükséges. Félelmeim elcsendesedtek, erőfor-
rásaim letisztultak. Olyan ez, mint a rózsa szirmán rezgő eső-
cseppben az előbújó napsugár biztató csillanása. 

Simó Melinda 

ÉÉÉl 
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Még egyszer a Nemzetközi 
Amint az Unitárius Közlöny előző számaiban már beszá-

moltak róla, február 26-a és március 1-je között Houstonban 
megrendezték az Első Nemzetközi Unitárius Nőkonferenciát. 
Ezen magam is részt vettem, elsősorban mint résztvevő, má-
sodsorban mint előadó és műhelymunka-vezető. 

Hogy most fontosnak tartom ismét „beszámolni" a konfe-
renciáról, annak az az oka, hogy a magam esetén tapasztalhat-
tam meg a konferencia összetartó, összefogó erejét, az önzetlen 
szolidaritást, segíteni-tudást. 

Hazatértem után súlyos balesetet szenvedtem, és csak mos-
tanra kezdtem erőre kapni, bár még ágyban fekszem. A be-
számolómmal szeretnék köszönetet mondani a konferencia 
valamennyi résztvevőjének, valamint hozzátartozóimnak, ba-
rátaimnak, hogy gondolatban velem vannak, imáikba belefog-
laltak. Hiszem, hogy ezek voltak a legjobb gyógyszerek a fel-
épülésemben! 

Úgy érzem, meg kellett történnie ennek a balesetnek ahhoz, 
hogy rájöjjek: mennyi ember szeret engem a világ minden ré-
széről és közvetlen közelemben is! 

Utazásom előtt feltettem magamnak a kérdést: miért én? A 
kérdés arra vonatkozott, hogy többekhez hasonlóan magam is 
pályáztam a részvételre a konferencián - és nekem sikerült. Mi-
vel kezdetben nem fűztem hozzá nagy reményeket, csodálkoz-
tam is eléggé, hogy vagyok a választottak között. Nem vagyok 
unitárius lelkész, nem vagyok lelkészfeleség sem. Mit fognak 
szólni a lelkészek?! - tettem fel magamnak a kérdést újra és 
újra. Hiszen csak egy egyszerű asszonyember vagyok, aki szeret 
dolgozni a közösséggel, közösségéért. 

Amerikai barátaim (főként Cathy Cordes, Richard Ford, 
Eileen Higgins és Sztranyiczky Zsófia), illetve barátnőm, Mak-
kai Ilkei Ildikó, unitárius közösségem lelkésze Bencédben meg-
győztek, hogy ott van a helyem. Amikor már a repülőn ültem 
Houston felé, kezdtem elhinni (a konferencia előtt néhány na-
pot New Yorkban és a bencédi testvéregyháznál, Hanskában 
tartózkodtam). 

Houstonba megérkezvén szállásadóim, Thorpe Butler és 
Rita Saylor egyetemi tanárok vártak. Estére ünnepi vacsorára 
voltam hivatalos, ahol végre magyarul beszélhettem erdélyi lel-
készekkel, lelkészfeleségekkel. Könny szökött a szemembe. 

Azon az estén két nevet jegyeztem meg, két erős, vidám és 
optimista nőt láttam. Kívántam, bárcsak én is fele olyan erős és 
fele olyan optimista lennék, mint ők: Laura Nagel és Barbara 
Beach. Ők igazán tudják, mit akarnak - és véghez is viszik. Ők 
álmodták meg, és ők kivitelezték ezt a konferenciát is. 

Első nap a belvárost látogattuk meg, délután kezdődött a 
munka, a konferencia „sűrűje" - és gombócult a félelem a tor-
komban. Izgultam az előadásomért, a műhelymunka levezeté-
séért. Hiszen nem anyanyelvemet használtam, és ötszáz részt-
vevő, az nagy szám! Ötszáz résztvevő a világ minden részéről: 
Európából, Ázsiából, Afrikából, Dél- és Észak-Amerikából. 

Nem volt könnyű a sok új nevet megjegyeznem. De sike-
rült valahogy, és sikerült az előadás is, számtalan új barátra tet-
tem szert. Láttam a hallgatóság szemében, hogy érdekli, amit 
mondok. 

A konferencia programja érdekesebbnél érdekesebb előadá-
sokkal, műhelymunkával volt tele. Talán egy kissé zsúfolt volt. 
De megérte! 

Ugyancsak itt Sztranyiczky Zsófiával a 17es Globális testvé-
rek csoportját (Global Sisters Group) vezettük négy napon ke-
resztül. Kemény munka volt, tele sikerekkel. Őszintén szólva az 
első napon nem gondoltam, hogy sikerül közös nevezőre jut-
nunk, közös akciótervet készítenünk, hiszen a csoportunk na-
gyon vegyes volt: európai, amerikai egyaránt volt benne. De a 
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Unitárius Nókonferenciáról 
végén megértettem, hogy éljünk bár egymástól annyira távol 
is, legyen egészen más a kultúránk, igenis tudunk együtt dol-
gozni, együtt gondolkozni, a problémáink „tudnak" nagyon ha-
sonlóak lenni. 

„Összejönni a kezdet - Együtt maradni haladás - Együtt 
dolgozni siker!" Ezt kívántam a konferenciának! És hasonlókat 
kívánok a Bencédi Unitárius Egyházközség és amerikai test-
véregyháza, a Hanskai Unitárius Univerzalista Egyház közötti 
megújuló kapcsolatának! 

Amint már említettem, hazatérésem után súlyos autóbalese-
tet szenvedtem. Balesetem után új barátaim azonnal érdeklődni 
kezdtek hogylétemről: japántól Amerikáig, Amerikától Erdé-
lyig. Igen, erdélyi új barátaim is érdeklődtek. Nagy Gizellával 
Houstonban találkoztam először, bár nem messze lakik tőlem 
Erdélyben. Ő volt az, aki összegyűjtötte a sok-sok nekem írt le-
velet, imát, és egy csodálatos albumot készített fényképekkel 
tarkítva. Egy szomorú estén érkezett a kórházba az albummal 
és egy szál rózsával. Csodálatos, hihetetlen, hogy a konferen-
cia résztvevői - és nemcsak ők - újra összegyűltek a virtuális 
hálón és imádkoztak értem. Számomra ez volt a konferencia 
egyik legnagyobb eredménye. Balesetem újra megmozgatta 
az embereket, az újonnan kötött barátságokat „kipróbálta", a 
régieket megerősítette. 

Köszönöm Sztranyiczky Zsófiának és Nagy Gizellának, hogy 
aktív részesei és előmozdítói voltak felépülésemnek. És köszö-
nöm mindazoknak, akik gondoltak rám, segítettek lelkileg és 
anyagilag átlépni életem e nehéz szakaszán. Köszönöm a régi és 
újonnan megismert erdélyi unitárius lelkészeknek, lelkészfele-
ségeknek, akik gondoltak rám, imába foglaltak, meglátogattak 
a kórházban és itthon: Makkai Ilkei Ildikónak (Bencéd), Simó 
Melindának (Homoródjánosfalva), Solymossy Alpárnak (Vár-
alja), Vida Rozáliának (Kadács), Székely Kinga Rékának (Ho-
moródszentpéter), Moldován Szeredai Noéminak (Csekefalva), 
Szabó Lászlónak (Kolozsvár), Farkas Lászlónak (Korond), Ca-
thy Perrynek, Mark és Brenda Wigernek, Dean Daltonnak és 
Sztranyiczky Zsófiának az Egyesült Államokból. 

Továbbá köszönöm a Civitasnak - legfőképpen Csáki Ro-
záliának, aki először „ültette el a fejembe" a közösségfejlesztés 
„magját, csíráját" jó pár évvel ezelőtt, és ennek a csírának is kö-
szönhettem, hogy kint lehettem a konferencián. Ezt a magot fej-
lesztettem, fejlesztem tovább amerikai szakemberekkel, Makkai 
Ilkei Ildikóval közösen - és természetesen a Civitassal. 

Amikor a pénzügyekre gondolok, elpirulok. Köszönöm 
mindazoknak, akik hozzájárultak kezelési költségeimhez: Harry 
és Laura Nagel, Richard és Nancy Ford, Eileen Higgins, Sharon 
Vanduizend, Marylou Lewis, Barbara Kres Beach, Cathy és Ron 
Cordes, Ronald és Julie Peck, Hanan Watson, Don Smith, Rita 
Saylors és Thorpe Butler, Kathy Matsui, Brenda és Mark Wi-
ger, Dean Dalton és Sztranyiczky Zsófia, Angié és Scott Becker. 
De köszönöm Szüleimnek, Családtagjaimnak, Páromnak, Pap 
Balázsnak, a Bencédi Unitárius Egyház valamennyi tagjának, a 
Hanskai Nora Unitárius Univerzalista Egyház valamennyi tag-
jának is az együttérzést, a bátorítást, a sok-sok segítséget: 

Pünkösd ünnepén sikerült eljutni a bencédi templomba. 
Hihetetlen élményben volt részem! Mindenki könnyekkel 
küszködve fogadott. Éreztem, hogy a közösség szeret engem és 
őszintén együttérez velem. Az istentiszteletet nem tudom elfe-
ledni. Balesetem óta legszebb napom volt. Végezetül felajánlot-
ták az ünnepi perselypénzt kezelési költségeim fedezésére. Nem 
tudok elég hálás lenni minden jó szándékú ismerősömnek De 
mindenekelőtt Istennek köszönöm, hogy ilyen csodálatos em-
berek vesznek körül. 

Páll Krisztina 



ifjúsági oldal 

A felfrissült székelykeresztúri egylet 
tevékenykedik 

Két hónappal ezelőtt tudósítottunk 
legutóbb a gyülekezetben zajló tevékeny-
ségekről. Most örömmel kell hírt adnunk 
arról, hogy a nagy múltra visszatekintő 
egyletünk is pezseg és fiatalabb, lendüle-
tesebb, mint bármikor azelőtt. 

Tavaly nyáron Mikó Amália segédlel-
kész indítványozására egylettoborzó kira-
kodó vásárt szerveztek Székelykeresz-
túron. A vásár jól sikerült, több új fiatal 
csatlakozott hozzánk. Ez a csapat kezdte 
meg ősszel a tevékenységét. Előadást tar-
tottunk az UNOSZ konferencián, betle-
hemest adtunk elő karácsonykor és kán-
tálni voltunk a hűséges vasárnapi isko-
lásoknál. A lelkesebb egyletes lányok 
minden héten a kétórásra bővült, harminc-
negyven gyermeket megmozgató vasár-
napi iskola programjaiban segédkeztek. 

Tavasszal, miután kiszépült az idő, a 
kis csapat a húsvéti vakációban Medesérre 
ment biciklis kirándulásra. Az együtt töl-
tött nap még jobban összefűzött minket, 
és újabb terveket szőttünk. 

Közben az országos és köri képvise-
lők többször is meglátogattak. A rendkí-
vüli egylettalálkozók újabb alkalmak vol-
tak más fiatalokkal való ismerkedésre. A 
vezetőképző-sorozaton - amelynek két 
alkalmát is a keresztúri gimnáziumban 
tartották - többen is részt vettek. Utána 

lelkesen mesélték az újonnan tanultakat, 
amelyeket azonnal beépítettük saját tevé-
kenységeinkbe. 

Egyházközségünkben április utolsó 
vasárnapján zajlott a konfirmáció. Az if-
jak az emléklap és könyvajándék mellett 
egy-egy kedves meghívót is kaptak az 
egyletünkbe. A következő egyletes talál-
kozónkon tizenkét új taggal szaporod-
tunk! Csodálatos hangulat alakult ki és 
hihetetlen lendülettel folytattuk kibővült 
csapatunk programjait. Májusban a nagy 
létszámú találkozókon érdekes beszélge-
tésekkel, jó hangulatú játékokkal töltöt-
tük ki a vasárnap délutánjainkat. 

A megújult egyletünkkel eldöntöttük, 
hogy idén is megszervezzük a tavaly nagy 
sikert^aratott Nekem lom, neked kincs ki-
rakodóvásárt. Plakátokat és szórólapokat 
készítettünk. A várost megtöltöttük a hír-
rel, hogy mindenki lomtalanítson ottho-
nában. Megkértük a keresztúriakat, hogy 
mindent, ami felesleges ruha, játék, cipő, 
háztartási kellék, szerszám, ajánlják fel 
nekünk Mi begyűjtjük az adományokat, 
rendszerezzük, felárazzuk - és a vásáron 
értékesítjük. A hangulat jobbá tétele ér-
dekében teával, szendviccsel, pattogatott 
kukoricával és bográcsgulyással kínáljuk 
a vásárlókat. A zene, játék, arcfestés és 
sportvetélkedők még mozgalmasabbá te-

szik a délutánt. A begyűlt jövedelmünk-
ből a vakáció elejére tervezett kirándulá-
sunk költségeit fedezzük. 

Nagy tervünk, hogy a vásár után szín-
darabot tanuljunk be és részt vegyünk az 
ODFIE Színjátszó Találkozón. Szeretnénk 
a már sokadszorra megszervezett vasár-
napi iskolás táborban is segédkezni, hogy 
a leendő egyletesek jól érezzék magukat a 
vargyasi határban. 

Mikó Ferenc 

Az alábbi internetes fotóalbumban pillanat-
képek találhatóak a székelykeresztúri ifjúsági 
egylet tevékenységeiről-fellépésekről, kirándu-
lásokról, közmunkákról és hagyományos egy-
leti találkozókról -: www.szuie.fotoalbum.hu 

Kedves Mindenki! 
Egy este az egyik ismerősöm arra kért, írjak egy cikket arról, 

hogy kerültem Magyarországra és hogy éltem meg a költözést. 
Hát így került be a cikkem az újságba. 
2007 májusában Anyum kapott egy állásajánlatot a Buda-

pest mellett Taksonyban. így júniusban kijöttünk; én eleinte 
csak három hétre jöttem ki, de aztán sajnos itt ragadtam. Na-
gyon rossz volt otthon hagyni a rokonokat, a barátokat és az 
ODFIE-t. Augusztusban otthon voltam két hetet és azután jöt-
tem ki végleg... nagyon keserves volt a búcsú. A tanévet Duna-
harasztin kezdtem egy gimnáziumban. Új tanárok, új környe-
zet, új tanítási mód... nehéz volt megszokni, de lassan muszáj 
volt belerázódnom. Az osztály nem nagyon akart elfogadni, 
mivel az ő szemükben „román" voltam, és sajnos van, akinek a 
szemében még most is az vagyok. Emiatt nagyon nehezen tud-
tam beilleszkedni az osztályba, van aki még most sem fogadott 
el, de szerencsére találtam barátokat, akik mellettem állnak... 
Néhány tanáromnak is sokat köszönhetek, mert segítettek, 
amiben csak tudtak: tanulmányban is, lelkileg is. Nehéz volt 
itt kint új életet kezdeni. Gyakorlatilag majdnem egyik napról 

a másikra kerültem ide, és itt majdnem minden teljesen más, 
mint otthon. Az emberek, a környezet. Rossz volt, hogy nem 
volt kivel elmennem valahova, mert itt általában mindenki a 
négy fal között ül (tisztelet a kivételnek!). Amint tudok, mindig 
hazamegyek - és haza is jártam. Eleinte nagyon lassan telt az 
idő a két hazamenetelem között. Suli mellett sokat dolgoztam, 
és ez szerencsére egy kicsit gyorsította az időt. Ma már keveseb-
bet dolgozom, de már vannak barátaim és programokat terve-
zünk-szervezünk, így sokkal hamarabb telik az idő. Ennek elle-
nére sokat gondolok a régi szép időkre, amit otthon töltöttem, 
és a barátokra meg az ODFIE-re. 

jó érzés, hogy tudom: bármikor hazamehetek, mert otthon 
várnak rám. Mindig nagyon örülnek, ha hazamegyek, és én is 
alig várom. Olyan is volt, hogy négy napra hazamentem csak 
azért, hogy látogassam meg az otthoni barátokat, rokonokat. 

így utólag visszagondolva, nem tudom, hogyan éltem túl 
ezt az időszakot... nagyon rossz volt, és örülök neki, hogy va-
lamennyire túl tudtam tenni magam rajta. Valamivel jobban 
telik, mint amikor kijöttem, de ha az iskolát elvégeztem, haza 
szeretnék menni. Ahogy a mondás is szól: „Mindenütt jó, de a 
legjobb otthon." 

Már ton Angéla 
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Iskola a falakon kívül 
A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium általá-

nos iskolásainak még a vakáció hivatalos megkezdése előtt si-
került kiszabadulniuk néhány napra az intézmény falai közül. 
Az iskolaépületet és a tanórákat messzire elkerülve, de továbbra 
is osztályfőnökeik és tanítóik vezetésével, osztálytársaik között 
megtapasztalhatták, hogy az iskola nem csupán falakból és ta-
nulásból áll, ugyanakkor közösséget és lelkiséget is jelent. A 
kisiskolások hagyományos vallástáborára idén - akár az utóbbi 
években, ismét - Hidegszamoson került sor. 

Újdonságot jelent, hogy most először megszerveztük az V -
VI. osztályosok vallás- és angoltáborát, amelyen 56 diák és 6 
kísérő vett részt. A program összeállításakor elsődleges szem-
pont volt, hogy a gyerekek sokat mozogjanak, szórakozza-
nak, de ugyanakkor (rejtett módon) tanuljanak, új helyzetek-

ben feltalálják magukat. A tábor időtartama alatt, május 3 l -e 
és június 2-a között, szinte folyamatosan esett ugyan az eső, de 
mégis szinte folyamatos ünnepi hangulat uralkodott a résztve-
vőkön. Pünkösd, születésnap és gyermeknap - mind jó ok a kö-
zös örömre. Különben is, mit számít az időjárás, mikor együtt 
vagyunk?! 

Az I-IV. osztályok egy nappal később, június 3-án érkez-
tek a helyszínre. Az addig szeszélyes időjárás hirtelen naposra 
fordult, A százfős csapat (92 gyermek, 8 kisérő) megtöltötte 
a vendégház udvarát és sportpályáit. A tábor Mózes történe-
tére épült, és mindenki találhatott kedvére való tevékenységet 
(sportolás, festés, gyöngyfűzés, karkötő-bogozás, népi gyer-
mekjátékok, vetélkedő, buli). 

Jó volt együtt, jó volt kitörni kicsit a megszokott rendből. 
Most már jöhet a vakáció, s aztán az új tanév! Az élményt meg-
őrizzük, s várjuk a következő valJástábort. 

Rácz Mária 

Miért? 
Ez egy falu. Csendes kis közösség. Az 

erdő közepén, a melegben, Afrikában. De 
lehet, hogy nincs meleg, hogy nem is Af-
rika, hogy nincs is erdő. Talán csak mező, 
hűvös, óceáni szél, Írország partjainál. 
De ez egy falu. Mindenki ismer minden-
kit, tudják, kinek hogyan kell köszönni, 
és tudják, mikor nem kell beleütni az or-
runkat mások ügyeibe. Minden van itt és 
mindenki. Tipikusan. Mindenkinek meg-
van a maga kis háza és földje, amiről ter-
mést gyűjt. Ezt még a szomszéd faluban 
is tiszteletben tartják. A látogatók tudják, 
kinek mit szabad, és hova lehet menni, 
íratlan szabályok ezek, de az írottaknál 
előbbre valók. 

Van egy másik falu is. Lehet, hogy már 
város - vagy egy egész ország. Különleges 
és egyedi módon vívta ki az elismerést. 
Már a kezdetektől fogva csak tisztelték és 
csodálták. „Hisz ez példaértékű", „Máso-
kon is segít", „A szabadság megtestesítője" 
- mondogatták. Ha a legalapvetőbb jo-
gait, a szabadságát, az eszméit sértik, rög-
tön lázad, és hangosan, mellveregetve til-
takozik. Nem vagy csak nagyon nehezen 
enged be új embert közösségébe, olyano-
kat, akik azt a változatosságot hoznák és 
tartanák fenn, amiért ez a falu - nevezzük 
csak falunak - harcol. Nem is beszélve ar-
ról, hogy egymás elfogadása milyen nagy 
erény számára! Az írott törvények lété-
nek alapjai, bár ezeket rendszerint lehet 
úgy módosítani, hogy tetszetős legyen, és 
felhatalmazzon néha elfogadhatatlan dol-
gokra is. De ezekről nem beszélnek... Ki-
fele továbbra is villog a fényreklám az izzó 
neoncsöveken, hogy ez a szabadság, hogy 
ilyen az egyenlőség... 

És lakói elindulnak. Ők a vagányak és 
a menő gyerekek. Elindulnak mint hódí-
tók vagy cégtulajdonosok, filmproduce-

rek, leigázók, harcosok vagy ártatlan arcú 
felsőbbrendűségi komplexussal rendelke-
zők. Mindenfelé mennek. Más falvakba, 
hogy megmutathassák, kik is ők valójá-
ban. 

Meghódítják, felfedezik, leigázzák, 
felszabadítják, megmutatják és kimutat-
ják. És közben kidobatják Seant a szülő-
falujában a kocsmából, utasítgatják Jake-
et, mit és hogyan tegyen, vagy ne tegyen 
ott, ahol ő él, és ahol ő ismeri az illemet. 
Végül is ki neki a másik? Soha nem látta 
még. Lehet, elviszi rabszolgának majd, de 
ha nem, akkor többet nem is látja rövid 
emberi léte során. Nem hatja meg, hogy 
mások, sőt inkább ugyanazok a szabályok 
ebben a közösségben is, mint az övében. 
Ö ugyanez ellen tiltakozott és harcolt... És 
teszi azt most is, ha vele történik mindez. 

De vajon csak mert ő az erősebb? Vagy 
mert több a pénze? Vagy jobban hallatja a 

hangját? Vagy csak fennebb került egy ál-
tala elképzelt ranglétrán, és annak a tete-
jéről könnyű elfelejteni, mi juttatott ide... 
De lehet, hogy már csak egy régi álom 
eszméi, mint valami betanult vers vissz-
hangoznak... Már senki sem tudja miért, 
de mondja, már nem tudjuk, mit jelent, 
mert olyan régi talán a nyelv... De még 
mondják, mert ez kell nekik. Ezt mond-
ták, hogy ez kell nekik. 

Ez még mindig egy falu, valahol az 
óceán partján vagy túl az Óperencián. Le-
het, hogy nem is történt ez olyan régen. 
Túlélték, ahogy lassan mindenki túléli, 
ha egyszer a lelkébe gázolnak, de nem ér-
tik: Miért lázadnak, lázadunk olyan esz-
mékért, amelyekben nem hiszünk? Minek 
a nagy felhajtás és ellenkezés, ha végül azt 
csináljuk, ami ellen valaha és mindiga sza-
vunkat emeltük?! 

Gergely Noémi 

Zenei gyökerek 
Minden zenét kedvelő ember a Nagy Zenei Univerzumból táplálkozik, amelynek 

gyökerei egészen az ősidőkig nyúlnak vissza. Ezekből ágaznak szét a világ népeinek 
zenéi, majd ebből sarjad a hatalmas lombkorona, amely felölel minden műnemet, mű-
fajt. így ezen a fán mindenki talál magának gyümölcsöt akár a népdalokat, akár a 
könnyűzenét, akár a klasszikus zenét kedveli. Akik valamit hozzáadnak ehhez a zenei 
gazdagsághoz,azaz játsszák, éneklik, akár még gyűjtik vagy elemzik is a zenéket, azok 
a „kertészek". 

Én magam is ez utóbbiak közé tartozom, az életem elképzelhetetlen a zene nélkül. 
Jóideje a klasszikus zenét művelem, de hallgatom a zene majd minden válfaját. Most 
mégis a „gyökereim" jutottak eszembe, miközben az Unitárius Közlönyt forgattam. 
Megláttam az ODFIE népdaléneklő és versmondó versenyről szóló beszámolókat és 
elfogott a nosztalgia - hiszen én is sokszor részese voltam ennek a találkozónak, sok-
szor énekeltem a szebbnél szebb népdalokat. Az élmény mély nyomot hagyott ben-
nem, fogékonyabbá tett a zenei kincsek felfedezésére, érzelmek kifejezésére. 

A klasszikus zenei művek is gyakran táplálkoznak a népzenéből, s így ez a kapcso-
latom a gyökereimmel csak átértelmeződött. Ha önállóan állíthatom össze a repertoá-
romat, mindig egy Bartók- vagy Kodály-népdalfeldolgozással zárom. 

Jártó Kocsis Emőke 
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Kedves Gyermekek, kedves Barátaink! 
Gondolom, izgalommal vártátok ezt a lapszámot, hogy 

végre megtudjátok, kik is lesznek a boldog nyertesek. Tulajdon-
képpen mind nyertetek, akik időt szántatok a fejtörők megoldá-
sára, hiszen sok hasznos tudnivalóval gazdagodtatok, no meg 
nem kis öröm, ha sikerül „kétvállra fektetni" egy nehéz rejt-
vényt. Gratulálunk kitartó munkátokhoz, és természetesen kö-
szönjük a biztatását mindazoknak, akik e hosszú időszak alatt 
segítettek, mellétek álltak, lelkesítettek. Veletek együtt termé-
szetesen ők is elismerésben részesülnek. 

INGYENES EGYHÁZI GYERMEKTÁBOR-JUTALMAT NYERTEK: 

I. Zsombor i Zsombor Balázs, Homoródszentmárton 
- 2 1 0 pont 

II. Kósa Kázmér, Kökös - 180 pont 
III. Bureán Andrea, Kolozsvár - 146 pont 
III. Fekete Kincső-Hajnal, Nagyajta - 146 pont 

KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK: 

Simény Beáta, Székelyudvarhely - 138 pont 
Baróthi Brigitta, Nagyajta - 110 pont 
Zsombor i Paula - 110 pont 
Fekete Hunor , Nagyajta - 108 pont 
Szász Nimród Zsolt, Marosvásárhely - 106 pont 
Jakab Emese - 75 pont 

„Búcsúképpen" fogadjátok szeretettel a nyári hónapokra vo-
natkozó néhány érdekes és hasznos tudnivalót: 

Június 
A hónap nevének eredete bizonytalan. A rómaiak számos 

híres személyiséget tartanak nyilván ilyen néven. Például Julius 
Caesarnak, a naptárreformátor császárnak a fiát, Marcus Junis 
Brutust is így hívták, de miután politikai okból meggyilkolta 
saját apját, már nem tartották méltónak arra, hogy egy hónap 
az ő nevét viselje. Később főleg Ovidius, a nagy költő kapcsolta 
össze a hónapot Juno istennő nevével: mensis Junonoius = Juno 
istennő havaként emlegeti júniust. 

(Egy érdekesség: azon a napon, amikor Caesart meggyilkol-
ták, előtte egy férfi egy „cédulát" csúsztatott oda neki, amely-
ben figyelmeztette őt a tervekről. Caesar csak ennyit mondott: 
„Holnap elolvasom") 

Június 11-én, Barnabás napján a frissen vert kaszával szá-
mos vidéken megkezdik szép rendbe vágni a téli takarmány-
nak való szénafüvet. Ez a nap tehát „kaszáló nap", de ettől a nap-
tól kezdődően lehet gyűjteni a különböző gyógyfüveket is. 

A következő gyógynövényeket ajánlatos júniusban gyűjteni: 
Csak pihenésképpen, pótold a hiányzó betűket, hogy megtudd 
nevüket: hársvirág, bodzavirág, kakukkfű, gyermekláncfű, cic-
kafark, ezerjófű. 

Június 24-én a legrövidebb az éjszaka. Nevezik Virágos 
Szent János vagy Szent Iván napjának is. Egyes helyeken a fiata-
lok ilyenkor tüzet gyújtanak, körülülik, énekelnek és egyenként 
átugorják a tüzet. Ennek a szokásnak a tűz tisztító, gonoszűző 
erejébe vetett hit az alapja. Sok helyen úgy gondolták, hogy az 
ekkor gyújtott tűz védelmet nyújt az esztendő folyamán a köd, a 
jégeső, a dögvész ellen, ugyanakkor elősegíti a jó termést. 

Június 29-ét, Péter és Pál napját izgalommal várták mindig 
faluhelyen, ugyanis ezt a napot az aratás kezdőnapjának tartot-
ták. A néphagyomány szerint ezen a napon könnyen „égzen-
géssel" (villámlással, mennydörgéssel) járó zivatar támadhat. 

Hogyan nevezzük a több egymásra rakott kévét? Ha megfej-
ted a rejtvényt, megtudod a választ. írd be a válaszokat vízszin-
tesen az egymás után következő kockákba 

Több marok gabona alkotja 

Nyári munka 

Igavonó állat 

Gyümölcsféle 

Gyapjúból készül 

Marhapásztor 

Y 

Több kalangya alkotja 

Július 
A július régi római neve Quintiiis volt. A romiaknál ugyanis 

az esztendő márciussal kezdődött, s így „július" az ötödik (= 
quinta) hónap volt. Amikor azonban Iulius Caesar Krisztus 
előtt 45-ben végrehajtotta a naptárreformot, akkor az ő tiszte-
letére - mert ő ebben a hónapban született - róla nevezték el 
ezt a hónapot. 

Július S-e, Sarolta napja, ha esőt hoz, a néphit szerint rossz 
lesz a dió- és mogyorótermés. 

1540.július 7-én született János Zsigmond, Erdély első feje-
delme, aki 1569-től lett az unitarizmus követője. 

Július 20-a, Illés napja gyakran hoz zivatart. Ezért „gonosz-
járó napnak" is szokták nevezni. 

Július 25-e, Jakab napja volt hagyományosan a fokhagyma 
kiszedésének napja. Sok helyen úgy tartották, hogy a Jakab-
napra kelt csirkék gyorsan nőnek, és ha ilyenkor felhős az ég, 
havas télre* lehet számítani. 

Augusztus 
Az ókori rómaiaknál a hatodik hónap volt. Ezért a Sexti-

lis névvel illették. A juliánus naptárreform után is sokáig vi-
selte ezt a nevet, mindaddig, amíg Augustus császárnak Krisz-
tus előtt 7-ben az időközben felszaporodott szökőnapok miatt 
ismét nap.tárrendezést kellett végrehajtania. Ekkor „keresztelte 
át" a sextilist a maga nevére, minthogy életének legtöbb szeren-
csés eseménye éppen ebben a hónapban történt. 

Az augusztus szó tulajdonképpen az „augurra", vagyis a 
madárjósra (avigerre) megy vissza, akinek a jóslata szerencsét 
hoz. 

(Felhasznált irodalom: Nagy Erika: Néprajzi és környezetvédelmi 
munkafüzet kisiskolások részére; Supka Géza: Kalandozás a kalen-
dáriumban és más érdekességek', Dr. Xántus János: A természet ka-
lendáriuma) 

A Gyermekoldal nevében kívánunk Nektek kellemes nyara-
lást, jó szórakozást. Isten áldjon! 

Sok szeretettel 
Nagy Gizella és Fekete Levente 
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Híres unitáriusok — 6 
(rejtvény-sorozat) 

Vízszintes: 1. Amerikai építész 
volt, többek között a madisoni uni-
tár ius t emplom és a New York-i 
Guggenheim Múzeum tervezője. 
12. Port ruháról leverő. 13. Halk 
neszt ad a fa a szélben. 14. Illeték. 
15. Keleti súlyegység. 17. Vérfaktor. 
18. Gyerekágyas nő meglátogatása. 
21. Várfalak! 22. Testrész. 23. Vadász-
kutya-fajta. 24. Koreai autómárka. 
25. Katalin, becézve. 27. Bór és ozmium vegyjele. 18. Iljusin, röviden. 29. Régi pénzegy-
ség. 31. Spanyol és norvég autójel. 32. Férfinév. 34. Kerti házikó. 35. Zeusz első halandó 
felesége a görög mitológiában. 37. Formálódó. 

Függőleges: 1. Növényvilág. 2. Skálahang. 3. Vízszint csökkenése. 4. Csillagászati talp-
pont. 5. Tősarj. 6. Olló közepe! 7. Bibliai alak. 8. Belgiumi folyó. 9. Rombol. 10. Wolfram 
és kén vegyjele. 11. Adventi hajnali mise. 16. Ünnepélyesen átad. 19. Haláltusa. 20. ... 
Miklós, Mikszáth Kálmán műve. 22. Veszít a hangerejéből. 25. Fizetett taps. 26.... Welles, 
filmsztár volt. 27. Amerikai író, tudós volt, ő találta fel a vi l lámhárí tót , a Független-
ségi Nyilatkozat társzerzője (1706-1790). 28. Női név. 30. Angol férfinév. 32. Álhal. 
33. Felső végtag. 36. Szibériai folyó. 38. Skálahang. 39. Kínai hosszmérték. 
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Jó tanács 
Fiatal lány panaszkodik az or-

vosnál: 
- Doktor úr, régebb szép sima, 

fehér bőröm volt, most az arcom, 
nyakam tele van piros foltokkal. Mit 
tanácsol? 

- Borotválkozzon naponta... 
- Én, borotválkozzam naponta? 
- ...! (A poén a rejtvényben.) 

Vízszintes: 1. A vicc poénja . 
6. Világosbarna színárnyalat. 10. Kés része. 11. Szikrát állít elő. 13. Ital, argóban. 14. Ilyen 
hamar? 16. A tizenhárom vértanú városa. 17. Menet, forduló a sportban. 18.... Nielsen, 
filmsztár. 20. Menekülés. 22. Megfelelő. 23. Étellel lát el. 25. Lombard folyam. 26. Rímes 
prózában írt vers. 27. Forma. 29. A tea hatóanyaga. 31. Autós csillagtúra. 33. Svéd apró-
pénz. 34. Az első nő. 35. Előidéz. 37. A ráf része! 38. Szóban elmondó. 

Függőleges: 1. Pantomim. 2. Földbe rejtő. 3. 1100 római számmal. 4. Bölöni csapata 
volt. 5. Kártyában így hívják a négy színből álló négy egymás melletti lapot egy kézben. 
6. Deciliter. 7. Az egyik szülő, becézve. 8. Mobiltelefon-kód. 9. Szobatisztító eszköz. 
12. Arra a helyre tud menni. 15. Részvénytársaság. 17. Részlet. 19. Román festő volt 
(Theodor). 21. Igekötő. 24. Európa Kupa. 25. Nagyon kis részecske. 26. Tárgyról kérdezzük 
(két szó). 28. Puskát használ. 30. Táplálkozó. 32.... de France. 35. Szikladarab. 36. Tangens. 

A rejtvényeket Forrai Tibor készítette 

A fenti első keresztrejtvény megfejtését (Híres unitáriusok - 6) a januári számunk-
ban közzétett űrlapba kell bevezetni (vagyis egyelőre nem kell beküldeni szerkesztősé-
günkhöz! Ezek a rejtvények a decemberig tartó nagy pályázat részét képezik.) 

Második rejtvényünk (Jó tanács) megfejtését augusztus 5-éig várjuk Olvasóinktól. A 
helyes megfejtés beküldői között könyvnyereményt sorsolunk ki. 

Áprilisi rejtvényünk megfejtése: Egyszerű: És hol akarod, hogy legyen? Könyvjutal-
mat nyert Mózes Géza székelyudvarhelyi olvasónk. Gratulálunk! 
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