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rﬂan kellett elfogadnunk azt a tényt, hogy a stirL’ire tervezett
program nem valésithato meg maradéktalanul, igy barmennyire
igyekeztiink

is a

regéci vérhoz, ahol ||. Rakoczi Ferenc gyerek—

korét toltotte, a zarés kozeledte miatt mar nem volt idénk a vér
megtekintésére. A kilatas itt is, mint mindenhol, kicsit karpétolt
minket.
Negyedik napunk déleléttjét Sérospatak nevezetességeinek
a felfedezésére széntuk. Léttuk a Reformétus Kollégiumot, a
reformatus templomot, a vértemplomot, de elsc’isorban a varat
akartuk megnézni. Sok idéi telt el, amig végigjértuk a ,,Rékécziak
dicsc')’ kora" nevﬁ kiéllitést és a Véros-tornyot. Bepillanta’st nyer—
tUnk a biblia’s fejedelem, I. Rékoczi Gyorgy és felesége, Lorént‘ffy
Zsuzsanna életébe, uralkodéséba, egyhazunkhoz valé koté’idésUkbe. Itt is az id6 szorl'tésaba kerUltUnk, ezért nagyon siettiink
Szerencsre, ahol mar vartak minket, hogy megnézhessuk a
templomot, ahol 1605. aprilis 17—20. kozott tartotték azt az or—
szaggyﬁlést, amin Bocskai lstvant Magyarorszég fejedelmévé
vélasztotték, és ahol el van temetve Ra'kéczi Zsigmond erdélyi
fejedelem és a felesége. Miutan megnéztijk a szerencsi varat
a Fijzéri vérhoz vettuk utunkat. Itt is a magasba kellett torniink,
hogy bejussunk abba a varba, melyro’l nagy valészint’jséggel élll’thato, hogy mar a tatérddlés elo’tt am, 5 amelyben a mohacsi csatat kovetéien, 1526-27 kozott Perényi Péter koronaor o’riztette a
Magyar Kirélyi Szent Koronét. A vér most is szép, de a benne zajlo fell'in’tas uta’n még szebb képét fogja mutatni az ideérkezo'nek.
Utunk utolsé napja augusztus 20-ra, nemzeti Unnepijnkre
esett. Elso’ megallénk a muhi csata emlékmﬁvénél volt. A nem-
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halal, a puszﬁtés, a vereség, de a felkel6 reménység, a megtijulés,
az U] allamalapitas. Innen Onodra mentCInk. R6viden megemlékeztUnk arrol, hogy 1707. majus 31. és jt’Jnius 22. kozott a varos
kozelében tartotték meg a2 c’modi orsza’ggyt’ilést, amelynek 50—
ran kimondtak a Habsburg-héz trénfosztasa’t. Az Unnepnap tovabbi részét Debrecenben toltottiik. Voltak kozottiink olyanok,
akik még nem voltak a virégkarnevélon, igy nekik még inkébb
feliidl'té' volt a karneva’li forgatag, a viragkocsik, a killonbozé
csoportok Ugyessége, egyedisége. Debreceni Iétogatésunk masodik, kihagyhatatlan célja a Nagytemplom megtekintése volt.
Jo volt megpihenni, elcsendesedni a padokban, kicsit étgondolni,
L'Ijraélni mindazt, amit megéltﬂnk az elmt'ilt napokban. Miutan
Kossuth, ,,a magyarok Mézese” (ahogy 1849. januér 7-én a varoskapu 6re nevezte) széke mellett megélltunk, és egy masik
szabadsagharc emlékét felidéztiik, fejet hajtottunk a templom
mogotti téren a gélyarabok emlékml’jvénél 3 N55, hitUkben megéllé prédikatorok emléke elo'tt. A hires kollégium el6tt elsétélva
a Déry Mazeumba mentiJnk, hogy megcsodélhassuk Munka’csy
Mihaly Krisztus—trilogiéjét. Ujra feltoltekezve végtunk neki 3 hazavezet6 (itnak.
Kicsit féradtan, de 6r6mme| és halaval a sziviinkben értUnk
haza. Sokéig fogjuk még 6rizni emlékeinkben a la’tottakat, a hallottakat. Mindenért lstené legyen a dicséség!
Uszkay Huba lelkipa’sztor

Iepramisszié szolgélatéban

BALATOstARszo

Balaton déli partjén mar sokan ismerik a nemzetkozi Lepramissziét kozelebbrc’il. 2015-ben a nagy érdeklb’désre valc')
tekintettel egy el6adéssorozat indult, amelynek harmadik
allomésa volt most Balatonszarszén. A folyamat akar misszi—
és Iéncnak is nevezhetc’i, és ha a buzgésag megmarad, bizunk
benne, hogy folytata’sa is lesz.
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zeti emlékhelynek a gyészos méltésagét az is fokozta, hogy a
felkelé’ nappal szembe nézve lattuk az emlékmL’ivet, a keresz—
teket. A hattérben vakl'tc’) ragyogés, benne fekete keresztek. A

helyi lelkész, Konc Géll Lészlo meghi’véséra 2019. szept—

ember 15—én tartotta meg képes veti'téssel egybekotétt el6-

adését Riskéné Fazekas Marta, a Lepramisszié magyarorszégi
igazgatoja.
Vero’fényes napsijtésben jottek ossze a hivek, az alkalom

irént érdeklo’do’k. Mig az asszonyok a szeretetvendégség
utolso simita’sait végezték, a templomban Szlukovinyi Kérolyné, Irénke néni elhelyezte dekora’ciénak az an. ,,Iepratakarékat" egy-két régi fa’slival.
A lelkészi koszonto és igehirdetés egyben réhangolédés
volt az eléiada’s téméjéra. Ezutan rovid, zeneiskolai mL’J’sor
k6vetkezett, a lelkész felesége, Konc—Gallné Gass Emese ta—
narno felkészitc’i munkéja altal. Sokan a hallgatéségbél még
soha életukben nem hallottak a Lepramissziérol, a lepra betegségro'l, képeket sem léttak. A2 a korosztély, aki évtizedek
ota faradozik a missziéban, egyre fogy.
,,A teremtett vilég sévérogva vérja az lsten ﬁainak megje|e~
nését..." (Rom 8,19) — hangzott el a2 el6adés elején. A képes
elc’Sadast hallgatva rédébbentijnk, hogy ebben a2 értelem—
ben mit is jelent a2 a 526, hogy ,,séva’rogva”. Beletekinthet—
tank a leprabetegek életébe, gyégyitasi Iehetéségekbe, a
misszio torténete’be, a magyar adoményok célcsoportjéba.
Szlukovinyi Kérolyné, aki 26 éve a balatonfoldvari kistérség
lepramissziés csoport képviselc’ije, néhény percben osszefogIalta a Somogy megyei onkéntes szolgélat munkéjét. Végezetill a 91 éves Kiss Gyulané ica néni meghato szavalata zérta
az eseményt.
Latva azt, hogy a résztvevoket mennyire megérintette a
képes beszémolo, jo reménységiink van arra nézve, hogy az
elb’adéssorozat a kovetkezo’ esztendo’kben is folytatodni fog —
nemcsak a Balaton déli partja’n.
Peinlich Edit 6nkéntes

35

é

:

I'anNx/Nng

snwwaoaag

de

