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A rogériuszi egyházközség fiatal kórustagjai szolgáltak, nagy elismerést aratva
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Pető Csilla parlamenti képviselő az istentiszteletenSomogyi Lajos, Hegyközpályi polgármesterének köszöntője Csűry István püspöknek adják át az ajándékot

A vasárnap délutáni istentisztelet résztvevőinek egy csoportjaA teljesen felújított kultúrház, a szociális központ otthona Orbán Zoltán helyi református lelkipásztor szól a gyülekezethez

Dérer Ferenc

Megszoktuk már, hogy időn-
ként ünnepi köntösbe öltözik 
Hegyközújlak. Ha visszapil-
lantanánk az elmúlt évek 
ünnepeire, melyeket a tele-
pülésen a református egyház 
keretében szerveztek az el-
múlt 20 év alatt, bizony, volna 
mire emlékezni. Nehéz lenne 
eldönteni, hogy melyik is volt 
a legfelemelkedőbb ünnepség, 
melyet Orbán Zoltán refor-
mátus lelkipásztor irányítá-
sával szerveztek a hegyközi 
településen. A krónikásnak 
is – aki szinte minden rendez-
vényükön részt vett, amit az 
elmúlt két évtizedben szervez-
tek – nehéz eldöntenie, melyik 
is volt Hegyközújlakon a leg-
bensőségesebb rendezvény. A 
hét végén vasárnap egy újabb 
nagyszerű rendezvénynek le-
hettünk szemtanúi, amikor is 
a településen a teljesen felújí-
tott kultúrotthon épületében 
szociális központot avattak. 
Hegy mennyire jó a települé-
sen a református és a római 
katolikus egyház kapcsolata, 
azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a kultúrotthon, 
mely az utóbbiak tulajdoná-
ban van, reformátusok által 
szervezett intézményként fog 
működni. 

Csűry István püspök
Mint ahogy Fodor József 

vikárius fogalmazott: „a 
kultúrotthont közösen 
használhatja a falu 
közössége”.Az intéz-
mény avatásáig a nap 
folyamán azonban sok 
minden történt még, 
melyet röviden próbá-
lunk összefoglalni. 

A hegyközújlaki reformá-
tus egyház presbitériumá-
nak tevékenységében fontos 
szerepet tölt be a testvéregy-
házakkal való állandó kap-
csolat erősítése. Vasárnap 
délelőtt a testvéregyházak 
– Hegyközújlak, Csákvár, 
Szepsi, Váncsod – hívei közös 
istentiszteleten vettek részt, 
melynek keretében dr. Kis 
Boáz, Csákvár (Magyarország) 
református lelkipászotora hir-
dette az igét, majd az úrva-
csoraosztás előtt Gábor Lajos 
Szepsi esperes (Felvidék-Szlo-
vákia) mondott ágendát.A 
délutáni ünnepség keretében, 
mely ugyancsak a református 
templomban zajlott, Csűry 
István, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület 
püspöke hirdette Isten igéjét. 
A püspök igehirdetésének a 
Zsoltárok könyve 46. része 
9–12 közötti részének írásához 
alapozta: „Jöjjetek, lássátok az 
Úr tetteit, aki bámulatos dol-
gokat művel a 
földön (...). A 
Seregek Ura 
velünk van, 

Jákób Istene a mi várunk” – 
szól Isten igéje. Csűry István 
prédikációjában kiemelte azt 
a tényt, hogy a hegyközújlaki 
református gyülekezet „nagy 
dolgot” művelt azzal, hogy 
szociális központot avat, 
melyre oly nagy szükség van 
ebben az időben. „Kell az az 
Úr, aki megépíti az erős vá-
rat, és vigyáz ránk”, mondta 
többek között az igehirdető. 
Az igehirdetés után – de előtte 
is – a Nagyvárad-rogériuszi 
Énekkar, Kozma Gyula kar-
nagy dirigálásában szolgált, 
majd a karnagy orgonajátékát 
hallgathattuk meg. De szolgált 
a nagyváradi egyházközség fi-
atalokból álló kórusa is. 

Parlamenti képviselők
Orbán Zoltán, a Hegyköz- 

újlaki Református Egyházköz-
ség lelkipásztora, a szociális 
központ gyakorlati megálmo-
dója köszöntötte nagy szere-
tettel a jelen lévő egyházi és 
világi meghívottakat, külön 
kiemelve a püspök szolgálatát, 
a jelen lévő paptársakat – köz-
tük a Farkas András római 
katolikus plébánost, Pető Csil-
la és Derzsi Ákos parlamenti 

képviselőket, Somogyi 
Lajost, Hegyközpályi 
polgármesterét – köz-
igazga- tásilag 

Hegyközújlak Pályihoz tar-
tozik – s a többi meghívott 
vendégeket. Majd beszélt ar-
ról, hogyan született meg egy 
balatonszárszegi tartózkodás 
után magyarországi barátai 
biztatására a szociális központ 
megépítésének szükségessége. 
Majd szólt a központ jövőbeli 
elképzelt működéséről, arról, 
hogy reméli, rövid időn belül 
megszerzik az akkreditálást 
is, és akkor már támogatás-
sal is működhet a szociális 
központ. De arról is beszélt, 
hogy a közeljövőben felépül 
Hegyközújlakon a 200–250 
helyiségből álló Szociális Ott-
hon. Arról is beszélt, hogy 
megalakult az Öreg Simeon 

Alapítvány, melynek hivatása 
lesz az otthon működtetése, 
és melynek elnöki tisztét ő 
tölti be. Majd ajándékokat – 
egy-egy festményt –, Titkosi 
Zoltán alkotását nyújtotta át 
azon személyeknek, akik tá-
mogatták a szociális központ 
létrehozását. Az istentisztelet 
után a gyülekezet a Művelődé-
si Házhoz vonult, ahol Fodor 
József vikárius, Orbán Zoltán 
lelkész és Riccardo Leonetti 
olasz vállalkozó vágták el az 
avatószalagot. Ezt követően a 
jelenlévők megtekinthették a 
Kis Stúdió Színház műsorát, 
majd a helybeli fiatalok műso-
rát. A hegyközújlaki vasárna-
pi ünnepség szeretetvendég.

Szociális központot avattak
Újra ünnepelt Hegyközújlak, vasárnap ünnepi református isten-
tiszteletet követően a településen szociális központot avattak.

Varga Vilmos, a Kis Stúdió Színház színművészeKozma Gyula rogériuszi karnagy

Derzsi Ákos veszi át az ajándékot

Csűry István, az igehirdető

Fodor József, Orbán Zoltán, Riccardo Leonetti olasz vállalko-
zó vágták el az avatószalagot 

Dr. Kis Boáz, Csűry István és Orbán Zoltán az istentiszteleten

A Nagyvárad-rogériuszi Énekkar, Kozma Gyula karnagy dirigálásában szolgált


