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A háromévestől a tizennégy 
évesig valamennyi gyer-
mek szívesen jár vasárnapi 

foglalkozásokra – összegezte Nagy 
Gizella lelkészfeleség és az egyházi 
iroda munkatársa. Majd bemutatta 
az önkéntescsapat tagjait, akik va-
sárnaponként játékosan tanítják a 
gyerekeket, fejlesztik kézügyessé-
güket, énekelnek, táncolnak velük, 
a jelentős ünnepekre színdarabokat 
tanítanak be nekik, vagy a magyar 
népi hagyományokkal ismertetik 
meg őket. Kovács Júlia, Séra Tünde, 
Szucher Zsuzsa, Gyarmati-Harmath 
Katalin, Kedei Ibolya, Kovásznai 
Hajnal, Balázs-Fülöp Ildikó, Moldo-
ván Emese és Szabó Hajnal Imola 
vállal részt a tevékenységek vezeté-
sében.

Nagy család

A tanoda kreativitást fejlesztő, kö-
zösségformáló, vallásos jellegű ok-
tató-nevelő tevékenységeket nyújt 
az egyházközség legfi atalabbjai-
nak. „A szülők, nagyszülők a csa-
lád gondviseléséért is imádkoznak 
a templomban. Mi is e nagy család 
részei vagyunk, akik a vasárnapi ta-
nodában megpróbálunk úgy együtt 
lenni a felnövekvő gyerekekkel, 
hogy emlékezetes, örömteli pillana-
tokat szerezzünk nekik” – avatott be 
Kovács Júlia óvodapedagógus. 

A tanoda nemcsak a gyerme-
keknek jelent feltöltődést, hasznos 
kikapcsolódást és játszva tanulást, 
de szüleiknek és nagyszüleiknek is 
egy járható, követhető utat mutat, 
hiszen itt az egész család közösség-
re lel, együtt vannak a felnőttek a 
templomban, az istentiszteleten, 
mialatt a gyerekekkel szakképzett 
pedagógusok foglalkoznak. 

„Az istentisztelet lényege a ta-
lálkozás. Találkozás a gondviselő 
Atyával, a bibliai és a mindennapi 
élet tanításaival, példabeszédeivel, 
és természetesen találkozás az egy-

házhívők közösségével, a gyüleke-
zettel. Mindkettő egyaránt fontos, 
az egyik nem lehet meg a másik nél-
kül. Az összetartozást az istentiszte-
let során lehet legjobban megélni” 
– vallja Kovács Júlia. 

A templomból kijövő szülők be-
tekinthetnek kicsinyeik tevékenysé-
gébe, megcsodálhatják a kézimun-
kákat, megkóstolhatják az elkészült 
süteményt, meghallgathatják az 
éneket, amit éppen akkor tanultak. 
„Jó érzés az unitáriusok közé tartoz-
ni, jó a közösség, olyan, mint egy 
család” – jegyzik meg a gyermekeik 
után érkező szülők.

Tevékenységi naptár

Ősszel a Népesítsük be a Földet el-
nevezésű foglalkozással kezdtek. 
Megismerték a teremtéstörténetet, 
földgömböt készítettek, és megbe-
szélték, hogy hol milyen állatok 
élnek. Aztán a halottak napja, a Dá-
vid Ferenc-ünnepély, a Márton-napi 
sokadalom következett – sorolta a 
kalendáriumhoz kötött tevékeny-
ségeket Nagy Gizella. Valamennyi 
tematikus foglalkozás emlékei lát-
hatók: képek, tárgyak, papírból és 
gyapjúból készült alkotások, kará-
csonyfa- és ajtódíszek, mécsesek. 

A karácsonyi ünnepségre, anyák 
napjára Szabó Hajnal Imola énekve-
zér készíti fel a gyermekeket egy-egy 
alkalomhoz illő kis drámajátékkal, 
amit a templomban, az istentisz-
telet után szoktak előadni. Tíz éve 
foglalkozik a kicsikkel. Úgy találta, 
hogy a megszokott verses-énekes 
összeállítás túl kevés, ezért gyere-
keknek írt drámajátékokat keres, 

és a szereplők korához, valamint 
az alkalomhoz igazítva tanítja be 
nekik. Eme tevékenység a szülőktől 
is követel némi áldozatot. Mivel Haj-
nal a templom énekvezére, kántora, 
szombatonként tartja a próbákat. 
Az ünnep közeledtével heti több al-
kalommal is találkoznak, gyakorol-
nak, próbálnak, hogy minél jobban 
sikerüljön az előadás. Azok lépnek 
fel, akik rendszeresen járnak a 
próbákra, arra viszont külön fi gyel-
met fordítanak, hogy a főszereplők 
változzanak, adják át egymásnak 
a lehetőséget. „Szeretnénk, hogy 
minden gyerek egyformán jól érezze 
magát” – magyarázta az énekvezér. 
Hozzátette, azok sem maradnak a 
padokban, akik ritkábban jártak 
a vasárnapi tanodába: ők verssel, 
énekkel lépnek a gyülekezet elé az 
ünnepnapon.

Örömforrás

Kovács Júliát óvodapedagógus-
ként napi szinten gyerekzsivaj és 
tevékeny sürgés-forgás veszi körül. 
„Nagyon örvendek a nyugodt és né-
ha aktív hétvégéknek, a családias, 
bensőséges, csendes perceknek. 
Szombaton és vasárnap készítem elő 
a következő heti óvodai munkaterv-
hez az anyagot. Ám ezzel a felkérés-
sel kimozdulhattam a heti rutinból. 
Ugyanakkor beindította az időbe-
osztó képességem mutatóját abba 
az irányba, hogy nemcsak pedagó-
gusként, hanem anyaként és egy-
ben az egyházközösség tagjaként 
is kivegyem a részemet egy olyan, 
szakmailag nem megterhelő tevé-
kenységből, amit szívesen vállalok. 

Így történt, hogy időt szorítottam a 
lelki feltöltődést nyújtó, egyéni fej-
lődést célzó önkéntes tevékenység-
re is. Ilyenkor együtt lehetek saját 
gyerekeimmel is, láthatom, miként 
nyilvánulnak meg kevésbé ismert 
gyerekek, felnőttek között, és ez 
már elégtétel számomra, hogy gyer-
mekeim vasárnaponként úgy éb-
rednek, hogy tanodába, templomba 
készülnek. 

Munkám és hivatásom révén sze-
retném megosztani eddigi tapasz-
talataimat, ötleteimet, jókedvemet 
azokkal a gyerekekkel is, akiknek 
szüleivel, nagyszüleivel egy közös-
ség tagjai vagyunk, még akkor is, ha 
találkozásaink nem túl gyakoriak, 
vagy ha kevesebb gyerek is van jelen 
egy-egy vasárnap a tanodában. Én 
és társaim, pedagógusok és lelkes 
önkéntesek – szülők, nagyszülők, 
vallásoktatók, kántor, középiskolai 
és egyetemi hallgatók – minden al-
kalommal szeretettel és felkészülve 

várjuk az érkező gyerekeket. Szá-
munkra mindegyik gyerek jelenléte 
fontos és motiváló.”

Ismeretszerzés, gyarapodás

Nagy Gizellától megtudtuk: meg-
ismertették a kicsiket Jézus gyer-
mekkorával. Tanultak arról, hogyan 
éltek abban a korban az emberek, 
mivel játszottak a gyerekek, és mit 
ettek. Ki is próbálták a tanultakat, 
kovásztalan lepényt sütöttek, len-
csefőzeléket készítettek, halat, sa-
látát tálaltak fel, és megvendégelték 
szüleiket, nagyszüleiket.

A továbbiakban a korabeli mun-
kaeszközökkel, szerszámokkal és
mesterségekkel ismerkednek. A
magvető példázata nyomán április 
elején mustármagot, búzát és babot 
vetnek el, majd öntözik, gondozzák 
a növényeket, és megfi gyelik fejlő-
désüket. A tanodai ismeretszerzés 
kiterjed a városban működő feleke-
zetek jelképeinek megismerésére is. 
Végül gyermeknappal mennek va-
kációra a vasárnapi tanodából. 

„Kaptam és adtam, adtam és kap-
tam e szolgálat során: családi együtt-
létet, mosolygós arcokat, köszönetet, 
elégtételt, bátorító szavakat, új ba-
rátokat, családias légkört, és főképp 
lelki gazdagságot. Vasárnaponként 
a tiszteletes úrral együtt, pedagógus 
kollégáimmal és az önkéntesekkel 
mi is szolgáltunk. Köszönjük a lehe-
tőséget. Reményik Sándor szavaival 
élve: aki istentiszteleten szolgál, az 
az ember olyan hangszer, akin Isten 
hegedül” – foglalta össze a vasárnapi 
tanoda, az együttlétek, játékos tanu-
lások lényegét Kovács Júlia.

Adnak és kapnak is
Vasárnapi tanoda a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius gyülekezetben
• Amíg a szülők, nagy-
szülők vasárnaponként 
istentiszteleten vesz-
nek részt, a gyermekek 
számára szakképzett 
pedagógusok vallásos, 
közösségformáló és 
alkotókészség-fejlesztő 
tevékenységeket tartanak 
az unitárius gyülekeze-
tekben. A marosvásárhe-
lyi Bolyai téri unitárius 
egyházközség vasárnapi 
tanodájába nyújtunk bete-
kintést.

Nagy Gizella: „Az egy-
házközösség tevékeny-
ségeiben vállalt közre-
működés a szó szoros 
értelmében vett szol-
gálat – Isten a szolgáló 
személyén keresztül 
kíván valamit adni az 
embereknek.”




