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Készült az Erdélyi Református 
Egyházkerület

 Misztótfalusi Kis Miklós 
 Sajtóközpontjának nyomdájában.

Felel s vezet : Dávid Zoltán
 Olvasószerkeszt : Sztranyiczki Mihály
 M szaki szerkeszt : Bálint Lajos
 Tördelés: Czirmay Ágnes

Fügei fürd zés

A Beszterce megyében fest i környezetben, 
erd kkel körülvett fügei fürd t évente több ez-
ren látogatják. Fedett meleg vizes medence, kinti 
sóstó és medence, édesvizes medencék kicsik-
nek és nagyoknak, sportpályák, valamint iszap-
pakolás és akvapark kínál kellemes id töltést. 

A fürd  közvetlen közelében található Vila 
Nobila vendégház csendes környezetben várja a 
pihenni vágyókat. A 2014-ben megnyílt vendég-
ház 16–20 személy számára biztosít kényelmes 
szállást. Nyári táborozások, gyülekezeti kirándu-
lások vagy magánszemélyek számára egyaránt 
alkalmas. 

Szállást foglalni a 0745-302549-es telefon-
számon, illetve a Facebookon a Cazare B ile 
Figa Vila Nobil  címen lehet. Szeretettel várjuk!

Felhívás a Kárpát-medence magyar kórusaihoz

Tordaszentlászló RMDSZ-szervezete, önkörmányzata, a Tordaszentlászlói Thamó Gyula 
Közm vel dési Egyesület, a református egyházközség, valamint a falu M vel dési Háza, nem-
zeti és m vel déstörténeti nagyjaink, mint:

1. Falunk névadója, Szent László királyunk halálának 920., 2. az Erdélyi Magyar Közm -
vel dési Egyesület, az EMKE megalakulásának 130., 3. a nagy magyar zenetudós, Bartók Béla 
halálának 70. évfordulója tiszteletére;

az RMDSZ  Kolozs megyei elnöksége, a Romániai Magyar Dalosszövetség, 
valamint az Erdélyi Magyar Közm vel dési Egyesület védnökségével 

az idén is megszervezi a hagyományos, immár a 

XXVI. Szent László-napi kórustalálkozót.

Az eseményre 2015. június 27-én, szombaton kerül sor Tordaszentlászlón. Az írásos jelent-
kezést 2015. május 25-ig várjuk a következ  címre: Sz ke Zoltán nyugalmazott lelkipásztor, az 
EMKE helyi elnöke, RO 407505 S v disla – Tordaszentlászló, Sz l  utca 144. sz. jud. Cluj – Ko-
lozs megye. Telefon: +40264/374/120. A külhoniakat és akik egy vagy több napot szeretnének 
itt tölteni, a faluturizmus keretében Þ zet vendégként tudjuk fogadni a következ  e-mail címen: 
boldizsarzeyk@yahoo.com.

A jelentkezési lapon kérjük pontosan közölni a kórus teljes nevét, nemét, címét, létszámát, 
a kórusm vek címét és szerz jét, a karvezet  nevét, s akik el ször vesznek részt a találkozón, 
jelentkezési lapjukhoz csatolják archívumunk számára kórusuk összefoglaló, rövid történetét is.

Felhívjuk a jelentkez k Þ gyelmét, hogy m soruk nem haladhatja meg a 10–15 percet!
A néhai Guttman Mihály zenetanár, a Romániai Magyar Dalosszövetség tiszteletbeli elnöké-

nek végrendelkezése alapján, a közös éneklésre kijelölt kórusm vek a következ k:
1. Vörösmarty Mihály – Egressy Béni: Szózat, amelyet a templomban istentisztelet végén 

énekel a gyülekezet;
2. Berzsenyi Dániel – Kodály Zoltán: Magyarokhoz,
3. Vörösmarty Mihály – Bárdos Lajos: Erkel szózata cím  kórusm veket a Templomkertben, 

Szent László szobra körül éneklik közösen a kórusok, amelyeket a Tordaszentlászlói Fúvósze-
nekar köszönt.

Felkérjük a találkozóra benevez  kórusokat, hogy a M vel dési Házban, a hangverseny ide-
jén, maradjanak benn a teremben, s kölcsönösen hallgassák meg egymást. A közebédre a hang-
verseny után kerül sor, majd ezt követi a karvezet k közös megbeszélése, végül pedig a zárszó.

Jeligénk továbbra is:
NYELVÉBEN ÉS SZOKÁSAIBAN ÉL, 

DALAIBAN ÉS M VÉSZETÉBEN ÉREZ A NEMZET.

A h séges tanító

Emlékezés Bálint Árpádra

Április 8-án csengett a telefon, szomorú 
hír érkezett: 88 éves korában, hosszú szenve-
dés után elhunyt Bálint Árpád 
ma gyargyer monostori nyu-
galmazott tanító, a Kalotaszegi 
Egyházmegye volt f gondnoka, 
Földes Károly-szórványdíjas, 
egyházát és népét h séggel szol-
gáló pótolhatatlan személyiség. 

Élete els  része Székelyföld-
höz köt dik: 1926. július 6-án 
született Pa rajdon, gyermek-
korát Agyagfalván, Þ atalkorát 
Székelykeresztúron töltötte, 
ahol elvégezte a tanítóképz t. 
Ezután Isten az  életútját 1950-
ben a kalotaszegi Magyargyer monostorra ve-
zette, ahol tanítói pályáját elkezdte. Itt élt 65 
éven át családja, gyülekezete és faluközössége 
körében. Csaknem négy évtizedes pedagógiai 
tevékenysége során – nemcsak az iskolában, 
hanem azon kívül is – generációkat nevelt és 
tanított emberségre, az anyanyelv és a szül föld 
szeretetére. „Az embernek egy szül földje van 
és sok kötelessége” – hangoztatta többször ün-
nepi beszédeiben. Mind a kommunizmus nehéz 
esztendeiben, mind az azt követ  id szakban 
helytállt egy olyan magyar közösségben, amely 
annak ellenére, hogy létszámában apadt, mégis 

meg rizte hagyományait, és vigyázni tudott si 
templomára.

Magyargyer monostoron hét lelkipásztor 
szolgálati éveit kísérte végig, többek közt e 
sorok írójáét is. Visszaemlékszem, már a nyol-
cadik évtizedét taposta, amikor egyházi mun-

kámban még tudott segíteni: ha 
kellett, meghallgatott panasza-
imban, vagy néha elmentünk 
együtt kirándulni. Máskor el-
kísért úttalan utakon a Erdé-
lyi-érchegység legeldugottabb 
csücskébe is zsindelykészít  
mestert keresni az si templom 
várfalának újrafedésére. Életvi-
dámságával és humorával nem-
csak nekem, hanem minden itt 
szolgáló lelkipásztornak nehéz 
id kben bátorítója és lelki jó ba-
rátja volt.

Mint a magyargyer monostori gyülekezet 
egykori lelkésze és a néhai Bálint Árpád tanító 
bácsinak „lelki tanítványa”, felidézem azokat a 
szavakat, melyeket „hagyatékként” 2006 máju-
sában, 80 évesen, egy általam készített interjú-
ban elmondott: 

„A Þ atal generációnak lelkére kötném, hogy 
a mai rohanó, globalizációs világban álljanak 
meg naponként egy percre és a sok mulandó 
mellett vessék szemüket a múlhatatlanokra is, 
melyre seink is Þ gyeltek az évszázadok során, 
mely er t adott nekik is a mindennapi küzde-
lemben: vegyétek át addig, amíg van kit l, a 

tudást, a hitet és a szeretetet! Tanuljátok meg 
történelmünket, szép magyar nyelvünket, iro-
dalmunkat, és ez a tudás eligazít ebben az élet-
ben, megmutatja, mi a teend tök megmaradá-
sunk érdekében!”

Most, amikor véget ért a gondnoki, tanítói és 
családf i életút, mindazok számára, akik ismertük 
és szerettük t, szóljon emlékeztet ül Isten Igéje: 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre elté-
tetett nékem az életnek koronája.” (2Tim 4,7–8)

Drága Tanító bácsi, Isten veled, viszontlá-
tásra!

Kun Attila Árpád


