
M ost új soroza tot indi tunk . Első összeállításunk címe : A Vigilia Szabolcs-Szatmárban. Válasz
tásunk nem véletlenül esett Kelet-Magyarországra. Hazánknak ez a terűlete évszázadokon át rop
pant elmaradott volt , s itt a 'legszembet űn őbbek azok a változások és ellentmo ndások, amelyek az
utóbbi egy -két évtized Ma gyarországát jellemezték. M ásrészt itt olyan partnerekre akadtunk
- mind az egyházban, m ind az állam i vezet ésben ,mind a helyi értelm iség körében - , akik értik és át
érzik törek véseink ősz intes ég ét , s a maguk munkájában a lehető leg töhhet végzik azért , hogy Sza
bolcs sok szempontból még m irulig há trányos helyzete megv áltozz ék. Teszik ez t a legk űl őnfél ébb

eszközökkel : a tanácsi vezető szervezéssel; a pap lelkipászt ori tevékenységének kisz élesit ésével,
békemozgalmi erőfeszitéseivel, melyek itt nem merűlnek ki általánosságokhan és sz álaniokban : az
iró a mrivelődésifórwnok megteremt és ével . kiiziisség alakitás ával, ok os ésfelelős kritikával. Öröm
és megt iszteltetés számunk ra. hogy gondolataiknak teret nyújthatunk.

A szociográfi a alapszabálya . hogy ajellemző társadalmi problém áka vizsg álhato legkisebb egy 
ség keresz tmetszetében is k imutathat ók ; mint a mikroszk áp alá helyezett sziivetben a virus, sejtben
az élet. Eűátogauunk falvakba . városokba , gyárakba. iskolák ba, s megpróbáltunk h ű képet f est eni
a látottakról. M indeniitt segítség ünk re voltak a megyeiek , ősz inte rokonszenvvel és barátsággal fo 
gadtak bennünket . Tanúsítva a lelk ület békéjét. amely alapja a hazai párbeszédnek és a nemzeti
egyetértésnek is. E szám unk kal is az egyén harmóniáját és a társadalmi békességet kiv ánjuk szo l
g álni, a belső békét. am ely nélkül a külső - elképzelhetetlen. S elk épzelhetetlen maga az élet.

Vigilia

A kisvó rdai esperesi kerület immár negyed ik újonnan épült templomát szentelték fel

Záhonybon. Al; első ünnepi sfe ntm isét 1981. novemb er 29-én .mondta el Kádár Lász ló egri érsek .

A hét-nyolcezer lakosú ~z o bofcs i nagy közs ég korsz erű im ahózót Arpódhózi Szent Erzsébetről nevezték el.
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