Uzoni Református Egyházközség Hivatalos Honlapja

Református egyházi hírek 2008.05-09.
Szerzõ Administrator
2008. december 29.
Utolsó frissítés 2008. december 29.

Református egyházi hírek

-Május 18-án az Uzon Községi napok alkalmával a Jókai Mór Közmûvelõdési Egyesület Szivárvány kórusa énekelt a
templomban, ekkor került sor az új (Szabadidõ Központ elõtti) székely kapu megáldására, valamint a közös tanácsülés
alkalmával az új címer és zászló megáldásra is.
-Június 22-én az elsõ éves konfirmációi felkészítõn részt vevõk kikérdezésére került sor. -Július 3-7. 1995. július
eleje volt az elsõ alkalom, amikor a Pest megyei Mende község küldöttsége Trefák Istvánné polgármester vezetésével
Uzonba látogatott, ahol a református egyházközség tagjai várták szeretettel. Azóta él ez a különleges kapcsolat s az
évek során az egymást váltogató-látogató csoportokban részt vettek a mendei Hagyományõrzõ Népi együttes tagjai és
az uzoni Szivárvány Nõi Kórus tagjai is. Az idén az uzoniakon volt a sor, hogy ellátogassanak Mendére. Ungvári
Barna-András lelkipásztor vezetésével egy 43 tagú csoport indult el július 3-án hajnalosan, hogy egy kicsit
fáradtan, de a találkozás izgalmával és örömével a késõ délutáni órákban megérkezhessen Mendére, ahol tárt
karokkal várták a vendégfogadók. Az örvendezés és beszélgetés után édes volt az álom, mert másnap,
pénteken A Tápió-vidékkel ismerkedtünk. Farmoson a Matolcsy-kúriában kialakított Vízparti Élet Házát néztük meg,
ahol Természetvédelmi Oktatóközpont is mûködik. A meleg idõben nem maradhatott el a hûsülés sem, így a Tápió vidék
természet adta meleg vizeiben Tápiószentmártonban és Tóalmáson is fürödtünk s megízeltük a vidék egyik legjobb
fagylaltát is a Hisztéria Kávézóban. Este a családi otthonokban telt el, szombaton már a budai hegyek nyújtotta
látványosságokat tekintettük meg. A Norma fától indulva az Erzsébet királyné emlékére építetett János-hegyi
kilátóból gyönyörködtünk Buda és Pest látványában. Innen a Libegõvel &bdquo;lelibegve&rdquo; a csoport a Pál-völgyi és a
Szemlõ-hegyi barlangokat nézte meg. De ezzel még a szombati nap nem ért véget, mert este volt a búcsúvacsora.
Nem csak az egymásnak való örvendezés alkalma volt ez, hanem a kapcsolat megerõsödésének a tanúságtétele is.
Jelképesek voltak az ajándékok is, az uzoniak a Kúriák földje Háromszék címû könyvet ajándékozták, amelyben
benne vannak az uzoni kúriák is, a mendeiek pedig a Magyarságtudományi tanulmányok címû könyvet. Mende közel
ötezerlakosából háromszáz evangélikus, a többség római katolikus. Az idén a római katolikus templomban Szekeres
Mihály plébános által celebrált szent misén vettek részt a vendégek és vendégfogadók. Ungvári Barna-András
uzoni református lelkipásztor az Efézus 5:1-2 versei alapján köszöntötte az egybegyûlteket, hangsúlyozva a
&bdquo;szeretetben járás&rdquo; fontosságát. A Szivárvány Nõi Kórus jelen levõ nyolc tagja verseiével, énekeivel
könnyeket csalogatott mind a saját, mind az &bdquo;együtt érzõ&rdquo; gyülekezet szemeibe. Verset mondott Szabó Margit
iskolaigazgató és Lokodi Anna könyvtáros. Hamar elérkezett az elválás pillanata, nehéz volt a vasárnap esti
búcsúzás, de mindenki ígérte, hogy 2009-ben Uzonban találkozunk.
-Augusztus 8-12-e között a Miskolc-disgyõri
testvérgyülekezet 23 képviselõje látogatott meg. Az idei látogatásuk is erõsítette az összetartozásunkat. Az augusztus 8i esti érkezésük után szombaton a Háromszékkel való ismerkedés következett. Meglátogattuk az Óriáspince-tetõt,
Csernátonban a Haszman Pál Múzeumot, Kézdivásárhelyen a református templomot és a város központját,
Bereckben a Gábor Áron emlékházat, az Ojtozi szorost és Ojtozban a római katolikus templomot, a mellette levõ
világháborús emlékmûvet, az országzászló-tartóként megépített hármashalmot ,az ezeréves határt, Gelencén az
Árpádkori római katolikus templomot, Zabolán a református vártemplomot és a csángó múzeumot(csûrt),
Kovásznán a város központját, Csomakõrösön a református templomot és a Csoma Sándor emlékszobát, Zágonban
a Mikes Mûvelõdési Központot már csak az est fényeiben tekinthettük meg. Vasárnap az ünnepi istentisztelet napja volt,
amikor a helybeli lelkipásztor II. Mózes 14-15 versei alapján hirdette Isten Igéjét, majd köszöntések hangzottak el, a
diósgyõriek ünnepi mûsora után átadták ajándékukat, a Magyarországi Református Egyház címerével hímzett zászlót
, amely már a templom karzatán emlékeztet a testvéri összetartozásra. Délután szekeres ismerkedés következett
Uzonnal, Bikfalvával és a környékkel. Hétfõn Illyefalvát, majd Sepsiszentgyörgyöt látogattuk meg s feledhetetlenek
maradnak a közös-búcsú vacsora pillanatai, amikor hálát adhattunk az újabb találkozásért és kedden reggel úgy
váltunk el, hogy jövõre Miskolc-Diósgyõrben találkozunk.
-Augusztus 25-28 az Ifjúsági Bibliatábor napjai voltak.
Lisznyópatakon. Az idén csak az uzoni fiatalok vettek részt a táborban. A délelõtti áhítatokat és elõadásokat Ungvári
Barna-András lelkipásztor tartotta a nyolcadik, kilencedik parancsolatokról. Két nagyon izgalmas témakört
boncolgattunk a fiatalokkal ,hisz a ne lopj és ne hazudj(ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot) ma is
sok &bdquo;emberi&rdquo; értelmezésre ad okot. A délutáni-esti programokban szerepelt a fiatalok által kiválasztott
bibliai történet pantomim, ének és mai nyelvre átírva való elõadása, a bibliai vetélkedõ, valamint a szabadidõs
programok: sport, ének, tábortûz, erdei séta. -Újzsenge vasárnapján(augusztus 31-én) az elmúlt évben
meggyökereztetett hagyomány folytatására került sor. Az egyházközség ekkor szervezte meg a 10,25 és 50 éve
házasságot kötöttek találkozóját. Emlékeztek azokra is, akik 75 évvel ezelõtt házasodtak össze, annál is inkább, hisz
egy asszony-testvérünk még él közülük. Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett János 21:1-7 alapján. A
házasságkötési fogadalom megújítása után az úrvacsora és a közös fénykép következett, az ünnepség
szeretetvendégséggel zárult. -Június, július és augusztus hónapok folyamán hollandiai testvérgyülekezetünk (Oude
Tonge) több képviselõje látogatott meg. -A javítások során sikerült a kántori lakás már tavaly kijavított két
szobájában az ajtókat teljesen felújíttatni és a padlózatot elkészíttetni. A visszakapott volt református iskolába vizet
vezetettünk, az egyik terembe fürdõszobát-WC-t készítettünk.
-Szeptember 7-én a Református Dalárda szokásos
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évi találkozójára és beszámolójára került sor. Lelkipásztor a Zsoltárok könyve 138:1-8 verseivel köszöntötte az összegyûlt
mintegy harminc dalárdatagot .A Dalárda ünnepélyes körülmények között tartotta meg az elmúlt évi tevékenységérõl szóló
beszámolót. Közösen énekeltek, és &mdash; mint ez már hagyomány &mdash; fehér asztal mellett, jó hangulatban
megbeszélték az illetékesekkel a Dalárda gondjait.
-Szeptember 8-14-e között a Vakációs Gyermek-Bibliahetet
szerveztük meg. Az idei programot legelõször a romániai-erdélyi KOEN(Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért)
Alapítvány munkatársai dolgozták ki.Az eddigieket a hollandiai KOEN-Kinderwerk in Oest Europa Alapítvány
készítette és utána fordították magyarra.Az idei program címe VÉGTELEN UTAZÁS ,utalva Pál apostol
utazásira,melyeken az evangéliumot terjesztette. A Szemtírásból nem tudjuk meg Pál apostol útja végét, az
evangélium terjesztsének útja ma sem ért véget,az ember hitélte-így a gyermekeké is-sohasem befejezett. -Kedd:
Útkeresés ,vagyis Saul megtérésének története.. -Szerda: Veszélyes útszakasz,vagyis Pál Lisztrában. -Csütörtök: Úti
élmények,vagyis Pál élményei Filippiben -Péntek:Elterelt útszakasz,vagyis hajótörés és menekülés. Szombat:Végtelen utazás,tanítványságunk titika,vagyis Jézus missziói parancsa. Nem maradt el a kézmûves
foglalkozás , a játék sem. A vasárnapi,szeptember 14-i istentisztelet után a Bibliahétre járó gyermekek egy része a
gyülekezet és a szülõk egy részének jelenlétében adott számot arról,amit egy hét alatt tanult. A Bibliahét
lebonyolításában oroszlánrészt vállalt Nagy Hajnalka vallástanárnõ is az IKE csoport. A program lebonyolításához
szükségeseket a KOEN Alapítvány,a gyermekek tízóraiját és az ajándékokat hollandiai testvérgyülekezetünk
támogatása biztosította. -Szeptember 15-én a Tatrangi Sándor Iskola évnyítójának egy részét a református
templomban ünnepelte.Igét Ungvári Barna-András lelkipásztor hirdetett az II Timóteus 3:16-17 alapján,imát mondott
Albert Imre római-katolikus plebános s köszöntötte az egybegyûlteket Gurzãu Emilian ortodox vallástanár is.
Ungvári Barna &ndash; András
lelkipásztor
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