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Lassan megerősödik a vásárhelyi unitárius közösség- Tíz évig vezető nélkül 

Egykoron raktáros is volt a lelkész 
Vallási közösségből baráti tár-
sasággá vált a vásárhelyi uni-
tárius gyülekezet, amely egye-
dülálló a megyében. A kezdeti 
anyagi nehézségek után a 150 
fős csoport magára talált, s Kiss 
Mihály, az Erdélyből érkezett 
lelkész vezetésével szép lassan 
felújítják a templomukat. Most 
azt szeretnék elérni, hogy or-
gonájuk ismét megszólalhas-

Csongrád megyében egyedül Vá-
sárhelyen van unitárius közös-
ség. Mindössze 150 fős ez a kis 
gyülekezet. A Vöröskereszt utcá-
ban álló templom, papi lak, vala-
mint egykori iskola által határolt 
kertben hetente összegyűlnek a 
hívek baráti beszélgetésre, elmél-
kedésre. 

A nyolcvanas években tíz esz-
tendeig nem volt lelkésze a kö-
zösségnek. A vallás szülőföldjé-
ről, Erdélyből jött át Kiss Mihály 
lelkész a családjával. 

- Igen szerény anyagi helyzet-
ben volt akkor még a kis közös-
ség. Indulásomkor, 1986-ban öt-
száz forint volt a lelkészi fizeté-
sem. Ezért más munkát is el kel-
lett vállalnom, hogy eltartsam 
három fiamat - mesélte Kiss Mi-
hály. 

A lelkész elsőként a közeli ze-
neiskolát kereste meg, hogy szí-
vesen lenne délutáni nevelő. Az 
akkori rendszer számára azon-
ban a vallás miatt nemkívánatos 
személy volt, így elutasitották. 
Végül a Hód-Mezőgazda Rt.-nél 
tudott elhelyezkedni mint üzem-
anyag-raktáros. 

- A közösség pénzhiánya nem új 
keletű. A harmincas években pél-
dául elődeinknek gazdálkodniuk 
kellett, hogy finanszírozni lehes-
sen a templom működését. Az ál-
lamosításkor viszont elvették 

VALLASTORTENET 
Az egyetlen magyar alapítású 
vallás az unitárius. A refor-
máció eszméit Nyugatról vitte 
Erdélybe Dávid Ferenc. Az 
egykori püspök 1568-ban el-
érte, hogy bevett vallás legyen 
az unitárius is, mint a katoli-
kus, a református vagy az 
evangélikus. Néhány évvel 
később Vásárhelyen, Makón 
és Békésen is megalakul az 
unitárius egyházközösség. A 
dél-alföldi régióban az 
1700-as években megszűn-
nek a közösségek, de 
1879-ben újraindulnak. Ha-
marosan hetven diákkal isko-
lát is alapítanak a vásárhelyi-
ek. Egy helyi gazdag téglagyá-
ros felveszi a vallást, s ado-
mányából 1906-ban felépül a 
ma is álló templom a Vörös-
kereszt utcában. 

Kiss Mihály lelkész nagy álma, hogy újra megszólalhasson az unitárius templom orgonája Fotó: Tésik Attila 

mind a hatvanholdnyi földet, 
amit a mai napig nem kapott visz-
sza az egyház - folytatta a lelkész. 

A templom állapota a hetvenes 
években annyira megromlott, 
hogy kénytelenek voltak eladni 

az orgonasípokat, hogy a pénzből 
felújíthassák az omlófélben lévő 
tetőt. A sípokat azóta sikerült 
visszavásárolni, de arra már nem 
futotta a keretből, hogy be is sze-
reljék az orgonába. így a raktár-

ban pihennek, s istentiszteletek 
alkalmával egy elektromos hang-
szer helyettesíti a szép orgona-
muzsikát. 

Az unitáriusok épületei még az 
ezerfős gyülekezet befogadására 

létesültek. A tizedére apadt kö-
zösség nehezen tudja előterem-
teni a fenntartási költségeket. Az 
önkormányzat is támogatja az 
unitáriusokat: városi segédlettel 
tavaly a templomtornyot javítot-

ták ki, idén pedig a papi lak tető-
szerkezetét hozták rendbe. 

Szép lassan újból erőre kap a 
vásárhelyi unitárius közösség. 
Ma már harmincöt hittanosuk 
van, s a Bethlen Gábor Reformá-
tus Gimnáziumban is tanul ti-
zenkét unitárius diák. A vasár-
napi istentiszteletek idejére meg-
telik a templom. Mivel száz kilo-
méteres körzetben nincs más 
templomuk, így igen sok vidéki 
is eljön ilyenkor. 

Az ájtatosság után a templom-
kertben kis fogadást is tartanak. 
Szendvics és üdítő mellett sok 
mindent meg tudnak beszélni a 
hívek. Néha ez fontosabb is, 
mint a prédikáció. Hiszen ilyen 
esetben személyes kapcsolat ala-
kul ki a lelkésszel. 

K.T. 
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Építse On ¡s a 
Media Markt «ai 

karrierjét! 
Cégünk Európa legnagyobb ós legsikeresebb műszaki cikkeket (TV, videó, hifi, 
fotó, számítástechnika, háztartási gépek, CD stb.) forgalmazó áruházlánca. 
Mindezt bizonyítja több, mint 25000 munkatársunk, és több, mint 300 szakáruhá-
zunk Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Ausztriában, 
Lengyelországban, Magyarországon, Hollandiában, Olaszországban, Belgiumban, 
Svájcban és Portugáliában. 1979 óta fogyasztók millióinak bizalmát nyertük el. 

Sikerünk további növeléséhez szegedi áruházunkba 
keresünk átlagon felül elkötelezett < KÉSZLETNYILVÁNTARTÓT 

Ideális jelöltünk: 
Önállóan és felelősségtudattal dolgozó, flexibilis, csapatmunkát szerető, motivált 
munkatárs. Német- és/vagy angolnyelvtudás előny. Leendő Kollégánknak kihívá-
sokkal teli, érdekes munkát és egy nemzetközi vállalat biztos hátterét nyújtjuk. 

Felkeltettük érdeklődósét? 
Fényképpel ellátott önéletrajzát 
2005. Június 0S4g 
az alábbi címre vagy fax számra várjuk: 

Gublk Marianna 
Media Markt Szeged Kft 
6723 Szeged, Makkosházi krt 29. 
Tel: (06) 62-558-002 
Fax: (06) 62-5584)01 
E-mall: Gubik@media-satum.com 

AhckM/Haikt 
TV • Videó • CD • DVD • HIFI • Computer • Telekommunikáció • Háztartási készülékek • Fotó 
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