
Eseménydús nyári és őszi hónapok Szinden 

 
 

A Szindi Unitárius Leányegyházközség 

eseménydús hónapokat hagyott a háta mögött. A 

vendégházként működő paplak féltucatnyi 

rendezvénynek adott otthont, ugyanakkor 

másfajta események is tarkították közösségünk 

életét. Mindezek arról tanúskodnak, hogy a 

törpelétszámú gyülekezetek is többre képesek az 

„üresjáratú” működésnél, ha megvalósítható 

álmokat tűznek ki és megtalálják a célravezető 

lehetőségeket. 

 

Táborok 

 

Az első nyári rendezvény a kolozsvári 

belvárosi és monostori konfirmandusok 

felkészítő és csapatépítő tábora volt, amelyben 

folyó év június 30. és július 4. között tizenöt 

konfirmáló növendék vett részt a lelkészeik 

vezetésével. Az InstruMentor Egyesület július 

8–13. között huszonöt fős tehetségfejlesztő 

zenetábort szervezett kolozsvári iskolás 

gyermekeknek. A kolozsvári Unitárius Óvodáért 

Egyesület a nyár derekán (július 14–19.) ún. 

élménytábort szervezett, amelyben a naponkénti 

átlagos részvételi szám hetvenöt volt. A 

nagysikerű rendezvényről az Unitárius Közlöny 

szeptemberi számában olvashattunk beszámolót 

Óvodás lovagok és hercegnők Szinden címmel.  

A „házi” rendezvényekhez viszonyítva 

sajátos színfoltot jelentett a békásmegyeri Szent 

József Római Katolikus Egyházközség 

sokgyermekes családjainak tábora, amelyre 

július 22–28. között került sor. A résztvevő 

anyaországi felnőttek és gyermekeik „unitárius 

szemüvegen” keresztül ismerkedtek az erdélyi 

történelemmel, nemzetközösségünk állapotával, 

az egyházközi viszonyokkal, no meg a 

környékbeli látnivalókkal. Nemzeti együvé 

tartozásunkat és felekezetközi kapcsolataink 

ápolását a szindi unitárius templomban tartott 

alkalmi istentisztelettel pecsételtük meg.    

Az ősz folyamán vendégül láttuk a 

székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius 

Gimnázium tanári karát és kisegítő 

személyzetét, továbbá különböző kolozsvári 

diákcsoportok több rendben szerveztek 

csapatösszerázó hétvégi kirándulásokat, hogy 

„leküzdjék” a tanévkezdéssel járó beilleszkedési 

vagy újrakezdési „nehézségeket”.  

 

 

 

Kalákák, fejlesztési munkálatok és 

egyházközségi honlap 

 

A közelmúltban Szinden újrahonosult a 

kaláka. A foghíjas állagú paplak elsősorban 

ennek eredményeként, valamint a különböző 

forrású támogatásoknak köszönhetően vált 

alkalmassá a fentiek szerinti rendezvények 

vendégül látására.  

 

Az utóbbi hét évben kibontakozott 

kalákasorozat és fejlesztési munkálatok 

folytatásaként idén a következőket végeztük el: 

az udvart elláttuk hintával és homokozóval; a 

paplak utca felőli homlokzatát teljesen 

felújítottuk, beleértve az ablakok cseréjét is 

(természetesen nem termopán keretekkel!); sor 

került a tető- és oldalcsatornák kicserélésére; az 

utca felől új kerítést állítottunk – a kolozsvári 

Unitárius Óvodáért Egyesület által 

adományozott anyagból, amelynek festésében  

 

tizenhat ifjúsági egylettag, illetve 

segélyszervezeti önkéntes vett részt. A paplak 

eszköztárát könyvespolcokkal, szekrényekkel és 

háztartási gépekkel bővítettük. A 

paplakfejlesztésen kívül rendbe tettük Bors 

Mihály egyházi jótevő sírkertjét, 

megtakaríttattunk hat hektárnyi egyházközségi 

legelőt és gyümölcsfákat ültettünk az utánunk 

jövőknek. A felsorolt munkálatok és 

beszerzések költségeinek fedezését, akárcsak 

bizonyos rendezvények megszervezését 

számottevő mértékben támogatták: a Nemzeti 

Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alap és 

egyes magánszemélyek, akiknek ezúton is 

köszönetünket fejezzük ki, akárcsak a 

mindenkori kalákásoknak! Az egyházközség 

saját bevételi forrásait – a terület alapú 



támogatást és a bérbe adott szántóföldek utáni 

jövedelmet – szintén az előbbi megvalósításokra 

fordítottuk.  

Hosszas előkészítés nyomán végre 

„beüzemeltük” egyházközségünk honlapját 

(www.szind.hu), ami által a fenti eseményekről 

és a gyülekezettel kapcsolatos más 

tudnivalókról tájékoztatjuk az érdeklődőket.  

 

Csoportos keresztelő 

 

Augusztus 3-án örvendetes eseményben 

volt részünk, amikor csoportos keresztelési 

szertartás által betért az egyházunkba egy 

korábban felekezet nélküli család. Az unitárius 

vallással felnőtt korban megismerkedő és azt 

tudatosan vállaló, Zala vármegyei családapa 

három kisgyermekével együtt keresztelkedett 

meg. Általuk a maroknyi gyülekezetünk 

létszáma "egycsapásra" 25%-kal bővült, az 

átlagéletkor pedig 70 évről 59 évre csökkent. 

Isten hozta közénk! 

 

Történelmi ajándék 

 

Tavalyelőtt szeptemberben emlékművet 

állítottunk a II. világháborúban Szind határában 

hősi halált halt negyvenhárom honvéd 

tiszteletére, ugyanakkor faragott–festett fejfát 

emeltünk az ugyanazon a vidéken elesett német, 

orosz, ukrán, román és más nemzetű katonák 

emlékére. Az avatóünnepség díszmeghívottja az 

anyaországi Abonyban élő Magyar Béla volt, 

aki 1944 őszén részt vett a tordai csatában. A 

két évvel ezelőtti részvétele sajnálatunkra 

meghiúsult, azonban nem maradt el véglegesen 

a visszatérése azokra az egykori harcmezőkre, 

ahol 21 évesen nézett volt szembe a halállal. Ez 

év szeptemberében – 69 év után – újra Tordára, 

Királyrétre és Szindre látogatott – az emlékek 

felidézése és az elesett bajtársakra való 

megemlékezés céljából. A 91 éves Béla bácsi 

meghatóan mesélt nekünk a környéken átélt 

eseményekről, az Európát közel 2000 

kilométeren átszelő visszavonulásukról, az 

amerikai, majd francia fogságról, és tartalmas 

életének más tapasztalatairól. (A vele készített 

interjú egyházközségünk honlapján elérhető: 

szind.hu/videok.html.) Szolgáljanak örök 

tanulságul egyszerű és hiteles szavai: Én 

ellenzem a háborút. A béke és a megértés 

mellett vagyok. Amikor bevonultam, 

megfogadtam, hogy emberre nem lövök, amit 

sikerült betartanom. Nem jó a háború!     

 

Szabó László 


