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Előszó

A

z erdélyi és észak-amerikai unitárius egyházközségeket egybekapcsoló testvéregyház-program új fejezete 2010ben ünnepli húszéves fennállását. E kapcsolatok első fejezete az 1920-as évektől a II. világháborúig nyújtott
kölcsönös előnyöket, a kommunizmus alatt azonban a külvilággal való minden szálat fel kellett függeszteni.
1990-től, sok más egyéb mellett, a testvérkapcsolatok is kivirágoztak. Azóta szüntelen árasztják éltető, erősítő,
gazdagító hatásukat – mindkét irányba. Lelki értelemben mindkét unitárius vallás átalakult: az amerikai gyökereket eresztett
és történelmi távlatokat nyert, az erdélyi szárnyakat remélt, és egymással jól megférő új irányzatokat fogadott be. Anyagi
eredményei kézzel foghatók: ingatlanok épültek, műemlékek javítódtak, gépkocsik lendültek szolgálatba, irodai és személyi
eszköztárak segítették a munkát. Emberi hozadéka pedig a főnyeremény: életre szóló barátságok, szerelmek és házasságok,
tanulmányi ösztöndíjak, megélhetést biztosító segítségek. Köszönet értük mindenkinek, aki részt vállalt belőlük!
E kiadvánnyal a kapcsolatoknak köszönhető erdélyi megvalósításokból kívánunk ízelítőt nyújtani. A kép nyilván
nem teljes, hiszen a megjelenő helyeken a felsoroltakon kívül is sok minden történt, továbbá több egyházközségünk saját
döntésével kimaradt e gyűjteményből. Ennek ellenére a könyv méltó bepillantást nyújt abba a sokszínű erdélyi unitárius
világba, amely e testvérkapcsolatoknak is köszönhetően a változás óta eltelt húsz évben gazdagabbá, nyitottabbá és
haladóbbá lett. Isten áldása legyen e kapcsolatok következő húsz, és többi esztendején!
Kolozsvár, 2010 júliusa
Az Egyházi Képviselő Tanács elnöksége

Foreword

I

n 2010, the partner church relations connecting Unitarian and Universalist congregations in Transylvania and North-America, celebrate 20 years of partnerships. The first network of sister churches between our two worlds goes back to the 1920s,
but after WWII, and under communism, it was impossible to keep in touch with the Western world.
Starting with 1990, the partner church connections grew in amazing ways. And ever since, they continue to spread
their empowering effects – in both directions. In spiritual sense, Unitarianism was changed on both sides of the ocean: the
American spirituality got more rooted into its history, the Transylvanian religion received inputs to open up for new horizons.
The material effects are impressive: new buildings erected, historic monuments repaired, cars running, office and other
infrastructures developed. But the major benefits are the human relations: friendships and collegialities, love affairs and
marriages, scholarships and social assistance are connections for a lifetime. A sincere thank you for all who contributed to
these blessings!
This book is a witness of the many outcomes that grew out of the partnerships. The collection is not complete:
some Transylvanian churches didn’t have a partnership, some chose to be left out of the book. However, it allows a worthy
glance on our diverse Unitarian world that over the 20 years of partnership became richer, more open and more progressive.
May God bless the next decades of the partnerships!
Kolozsvár, July 2010
The Executive Committee of the Church Consistory

Alsófelsőszentmihály

kolozs-tordai egyházkör

Follen Unitarian Church, Lexington, MA

A

kapcsolat 1990-től működik, a kapcsolattartó személy és a testvérbizottság lelke Katalin Spang. Már lelkész-elődöm
idejében is volt egy csoport, amely ellátogatott hozzánk. 1998-ban komoly támogatást nyújtottak a templom külső
javításához.
2003 óta szorosabb lett a kapcsolat; idekerülésem után a testvérgyülekezet anyagi segítségével szereltük fel
a központi fűtést a lelkészlakásban. Rendszeres levélváltásainkban beszámoltam közösségi életünk történéseiről, és sok
mindent megtudtam életükről. 2004-ben tíz napot tölthettünk feleségemmel Lexingtonban. Nagyszerű élmény volt belelátni
az ottani egyházközségi életbe. Lucinda Duncan lelkésznő 2004 pünkösdjén prédikált Szentmihályon, közösen osztottunk
úrvacsorát. Hasznos volt az együtt töltött idő, ők is tapasztalatokat szereztek az itteni életről, megbeszéltük terveinket,
elképzeléseinket, és bennük mindenben támogatókra leltünk.
Legjelentősebb közös eredményünk az ösztöndíjprogram. Ez is már régebb óta működik. Idekerülésem után
bizottságot hoztunk létre, kidolgoztuk a feltételrendszert és megszerveztük a kapcsolatot az adományozók és ösztöndíjazottak
támogatásában. 2010-ben 23 diák részesült ösztöndíjban. Az elmúlt években rendszeresen kaptunk támogatást a Follen
gyülekezettől: orgona-felújításra, vendégszoba-építéshez, a lelkészi lakás felújításához. 2009-ben háromtagú csoport
látogatott tőlük egyházközségünkbe. Együtt közmunkáztak velünk a lelkészlakás tetőzetének javításában. (Dimény József)

T

he partnership was established in 1990. The person who did the most for this program is Katalin Spang. The partnership
has been fruitful for several years, there was a group that visited our congregation, and our minister visited the congregation in Lexington, and in 1998 the American congregation provided substantial funds for the renovation of the church.
During the last years the partnership grew even stronger, with the support of our partners we were able to install
a central heating system in the parish house. The congregation members at Follen Unitarian wished to meet us, so in the
spring of 2004 I spent ten days in their community together with my wife. It was an unforgettable experience to preach in
their church and to get to know the minister, Lucinda Duncan. We invited the minister of the congregation to visit us, and,
at Pentecost 2004, she gave the sermon.
The most important program that has been going on for several years is the scholarships. This program works
perfectly at present, we have had 23 students receiving scholarship this year. In the last years the congregation frequently
received financial aid from our partner church, we renovated our organ, we built a guest room, renovated our parsonage.
Last year a group of three church members visited us from Lexington, who joined our church members in the voluntary work
on the roof of our parsonage. In conclusion: this relationship is successful and strengthens the spiritual life of both communities. (Rev. József Dimény)
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Alsójára

kolozs-tordai egyházkör

Unitarian Universalist Churh of Reading, MA

A

kapcsolat 1991-ben kezdődött dr. Gellérd Judit közvetítésével. Elődöm, Szathmári József lelkész csak levélváltás
útján tarthatta a kapcsolatot az amerikai testvérgyülekezettel.
Jómagam az első levelet 1995 júliusában írtam. 2001-ben látogatott meg minket egy hattagú küldöttség Anne
Mark vezetésével. Akkor 1020 dollárt adományoztak júliusban, majd októberben ismét küldtek 1020-at a papilak fürdőszobájának megépítésére.
Legközelebb 2006-ban látogatott el hozzánk Anne Mark két readingi iskoláslánnyal. Akkor is megajándékozták az
egyházközségünket 1020 dollárral. A lelkész segítésére is évente küldenek adományt.
Mi még nem voltunk az Egyesült Államokban. Rendszeres levelezéssel tartjuk a kapcsolatot. 2006-tól Tim Kutzmark
a lelkész a testvérgyülekezetben. Testvéreinkkel közös témájú istentiszteleteket tartunk, és március utolsó vasárnapján
mindkét egyházközségben megemlékezünk a testvérkapcsolatról. (Szathmáry Incze Kornél)

T

he partnership between the two congregations started in 1991 with the help of the Rev. Dr. Judit Gellérd. My predecessor, the Rev. József Szathmári, kept in touch with the Reading Church through exchanges of letters.
I wrote my first letter to the partner church in July 1995, a few months after my appointment as the new minister
of the Alsójára congregation. In 2001 a group of six members of the Reading Church visited us led by Anne Mark. They
brought a gift of 1020 dollars and in October of the same year they sent us another gift of 1020 dollars for a new bathroom
in the parish house. In 2006 we received the visit of Anne Mark and two schoolgirls of the Reading congregation; again they
brought a donation of 1020 dollars for the benefit of our congregation.
We have not visited our partner church but maintain contact through letters. The Rev. Tim Kutzmark has been
the minister of the Reading Church since 2006. We have services on both sides of the Atlantic with common topics and
a partnership service on the last Sunday of March each year. (Rev. Kornél Szathmáry Incze)
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Csegez

kolozs-tordai egyházkör

First Unitarian Church of Lynchburg, VA

A

gyülekezetek közötti kapcsolat a testvéregyházközségi mozgalom kezdetekor jött létre. A kezdeti, intenzívebb
időszakot, amelyben a két gyülekezet közötti személyes látogatásra is sor kerülhetett, később az alakalmi, de
lynchburgi részről rendszeres üdvözletváltás váltotta fel. A kapcsolat fenntartói Pat és John Bower, illetve Molly és John
McClenon. Időközben több alkalommal is felmerült a lynchburgi kórus erdélyi utazásának ötlete, de különböző okokból erre
nem kerülhetett sor. 2009-ben a kapcsolat felelevenítésének céljából a lynchburgi gyülekezet részéről Paul Boothby lelkész
vezetésével háromtagú küldöttség érkezett Csegezbe. Ekkor egy nagyobb létszámú csoport látogatásának előkészítése is
megtörtént.
A kapcsolat továbbgondolására lynchburgi látogatásom alkalmával, 2010-ben került sor. A Testvéregyházközségi
Bizottsággal való beszélgetések során   a további együttműködés tekintetében a következő lépések megtételére fogalmazódott meg szándék: 1. a gyülekezetek közötti kapcsolat erősítése a látogatások fokozása révén. 2. közös programok
kidolgozása.
Első lépésként 2010-ben a lynchburgi gyülekezet részéről kéttagú küldöttség látogatott Csegezbe. Ezzel egyidőben előkészületek történtek a gyülekezeti kórus látogatásának előkészítésére 2011-ben. Mindkét fél reményteljesen tekint
a jövőbeni együttműködés által nyújtott lehetőségekre. (Bálint Róbert Zoltán)

T

he partnership dates back to the beginnings of the partner church program. The connection was more active at
first, characterized by personal visits; more recently, contact has taken the form of occasional but regular greetingexchanges. The contact persons for Lynchburg are Pat and John Bower, and Molly and John McClenon. The choir of
Lynchburg expressed its intention to visit Transylvania many times but has so far been able to carry through with the plan.
In 2009 a three-member delegation led by the Rev. Paul Boothby arrived in Csegez to analyze the possibilities of the revival
and improvement of the partnership, as well as to prepare for the visit of a larger group.
In 2010 the interim minister of Csegez, the Rev. Róbert Zoltán Bálint visited Lynchburg where meetings took place
about the development of the partnership. In the course of discussions with the partner church committee, the following
intentions regarding further cooperation were expressed: (1) strengthen the connection between the two congregations by
more regular visits and (2) prepare joint programs. As a first step, a two-member delegation will visit Csegez in 2010. Parallel
with this, preparations for a visit by the choir in 2011 have begun. Both parties have high hopes regarding the possibilities
offered by future collaborations. (Rev. Róbert Zoltán Bálint)
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Déva

kolozs-tordai egyházkör

Fox Valley Unitarian Universalist Fellowship, Appleton, WI

A

kapcsolat levélváltásokkal kezdődött, majd az akkori lelkész, Kiss László és családja meglátogatták az appletoni
egyházközséget. Ezután szinte minden évben érkeztek amerikai csoportok az erdélyi egyházközségbe, meg
ismerhették az itteniek életét, mindennapjait. Évente jöttek kisebb-nagyobb támogatások, amelyeket általános egyházközségi
kiadásokra és lelkészi kiszállások fedezésére fordítottunk. Megfogalmazódott a közös igény: templom építése a dévai
egyházközségnek.
2001-ben lettem a dévai egyházközség lelkésze. Feleségemmel, Ildikóval együtt mi is látogatást tettünk az amerikai
testvéregyházközségben. Hamarosan világossá vált, hogy ingatlant kell vásárolni Déván, amelyet a helyi és egyházi
igényeknek megfelelően átalakíthatunk. A házat az appletoni egyházközség és az Erdélyi Unitárius Egyház vásárolta
meg a költségeken egyenlő arányban osztozva. 2008-ban, erdélyi egyházunk fennállásának 440. évfordulóján a megépült
templomrészt felszenteltük. Az appletoni egyházközség azonban önkéntesek révén a konkrét építési munkákban is kivette
részét. Közben egy személygépkocsi vásárlásának költségeit is állták, amely a mindenkori dévai lelkész rendelkezésére áll.
E kapcsolat legjelentősebb hozadéka mégis a szereteten alapuló barátság! Mély, időtálló barátságok lobbantak fel,
amelyek az élet megpróbáló pillanataiban biztos támpontot jelentenek! (Koppándi-Benczédi Zoltán)

T

he partnership started with letters, followed by a visit of the late Rev. László Kiss and his family to the Appleton congregation. Subsequently, congregants from Appleton visited Déva.  At the time the congregation of Déva did not have
a church building of its own. Ongoing donations provided support for congregational needs, and a joint plan to provide a
church building for the Déva congregation was set up. Recently, the Rev. Zoltán Koppándi-B. and his wife visited our American partners. A building was acquired with volunteer work and generous financial support of the Appleton community, which
raised half of the funds. The building was inaugurated in 2003 and the sanctuary was dedicated on the 440th anniversary of
Unitarianism in Transylvania. The Appleton congregation also provided funds for the acquisition of a car.
Quoting the minister from Appleton, “... how fortunate we were to connect with you, a congregation that is situated
on the historically most important location. We had the most powerful experiences when we joined the pilgrimage to the
fortress in Déva. To stand on the place where the most important historical figure of Unitarianism died was a staggering
experience. All who were there at the pilgrimage and all who heard at home about the visit to the cell of Ferenc Dávid understood how deep our Unitarian roots are!”
And yet the most important gift of our partnership is friendship based on love, mutual support and respect: personal
bonds that provide strong support even in times of need and affliction. (Rev. Zoltán Koppándi-Benczédi)
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Kolozs

kolozs-tordai egyházkör

Unitarian Universalist Congregation of Gwinnett, Lawrenceville, GA;
Second Meeting House Society UU in Nantucket, MA;
Unitarian Universalist Society of Martha’s Vineyard, MA

A

kolozsi egyházközség amerikai testvérkapcsolatai tíz éves késéssel indultak, mert az 1990-es években az egyházközségnek csak későre lett rendes lelkésze. Az egyik kapcsolat Lőrinczi Lajos lelkész idejében lendült fel, a másik
kettő kibontakoztatása Farkas Dénes nevéhez fűződik. A Georgia állambeli fiatal gyülekezet Atlanta csendes külvárosában
nő egyre életképesebb közösséggé. A massachusettsi történelmi közösségek egyidősek az első amerikai telepesekkel, és
a part mellett látványosan fekvő, azóta turisztikai hírességgé lett szigeteken helyezkednek el.
Farkas Dénes lelkész a 2000-es évek közepén, Gyerő Dávid lelkész 2010-ben tett amerikai látogatást. Egyesült
államokbeli részről egy házaspár kétszeri ideutazását leszámítva nem történt látogatás. A kapcsolatok viszonylag
laza formájú, meglehetősen rendszertelen érintkezésben merültek ki, a lelki és anyagi segítség azonban egyértelmű.
Hozzájárulásukból a papilakra gázt vezettek, központi fűtést szereltek és csatornát újítottak, a tornyot lefestették, a templom
ablakait pedig kicserélték. (Gyerő Dávid)

T

he partnerships of the Kolozs Unitarians were launched with a 10-year delay, mainly because during most of the
1990s the congregation didn’t have a settled minister. One of the partnerships was boosted under the ministry of
Lajos Lorinczi, the other two were launched by the next minister, Denes Farkas. The relatively young congregation in the
Atlanta suburbs is a growing and energetic community. The historic churches in Massachusetts are located on two scenic
islands along the East coast, which today are popular tourist attractions.
Rev. Farkas visited the partner churches in the middle of the 2000s, the new minister, David Gyero, visited there
in 2010. There were no trips to Transylvania on behalf of the US churches, except for two trips of a dedicated couple from
GA: Diane and Ed Knights. For most of the time, the relationships consisted of loose and irregular communication. However,
its spiritual and material results are appreciated. Partner church contributions went to the installation of the natural gas and
mounting of central heating at the parsonage, as well as painting the tower and changing the old windows on the church
building.  (Rev. Dávid Gyerő)
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Kolozsvár–Belváros

kolozs–tordai egyházkör

King’s Chapel in Boston, MA

M

indkét egyházközség „történeti” sajátossága – és egyben különlegessége –, hogy az első unitárius gyüle
kezetekként tartjuk számon. Az első kapcsolatfelvétel még 1922-ben történt, de a történelem alakulása nem
tette lehetővé, hogy el is mélyüljön a viszony. 1993-ban érkeztek az első küldöttek Peter és Vicky Coccoluto, levelet,
bibliákat és pénzbeli adományt hoztak, amely a rég javításra váró templom dokumentációjának elkészítésében segített.
A gyülekezet lelkésze, Carl Scovel és felesége 1997-ben meglátogatta a gyülekezetet, ezt követően a templom és az
egyházközség Brassai u. 6 szám alatti épületének javítására kaptunk adományt.
A következő év tavaszán Bálint Benczédi Ferenc lelkész és felesége Bostonba látogatott. Scovel nyugalomba
vonulása után két évig szünetelt a kapcsolat, majd az új lelkész, Earl K. Holt megválasztásával újra fellendült. 2006-ban
két házaspár, Denton és Katherine Crews, illetve Peter és Vicky Coccoluto egy hetet töltöttek gyülekezetünkben. Earl K.
Holt 2006 októberében látogatott meg, ő végezte az istentiszteleti szolgálatot. Egy kisebb csoport a Habitat for Humanity
munkálataiba bekapcsolódva (Peter Sexton úr vezetésével) 2008-ban tíz napot töltött nálunk.
Sajnos a kapcsolattartásban újból beállt a szünet. Earl K. Holt lelkész 2009 júniusában eltávozott a gyülekezetből.
A Coccoluto házaspár lelkesen próbálja életben tartani a kapcsolatot. (Rácz Norbert)

I

n the aftermath of the events of 1989, the congregations connected and joined the partner church program. Each
holds a unique place in Unitarian history as the very first congregation of its respective tradition. The first contact came
in 1922, but events impeded the development of the link until 1993 when Peter and Vicky Coccoluto from King’s Chapel
arrived carrying a letter, bibles and a donation which supported the documentation for the long-awaited renovation of the
church. The Rev. Carl Scovel and his wife visited in 1997 and gathered data regarding our religious-ethical life and needs.
A donation for the renovation of the church and the Brassai Street building followed. The next spring, the Rev. Ferenc Bálint
Benczédi and his wife visited Boston. A two-year silence followed the retirement of Rev. Scovel but the congregations reconnected after the Rev. Earl K. Holt’s election as minister. In September 2006 Denton Crews and his wife Katherine, along with
the Coccolutos, spent a week with us and plans for building a sustainable relationship were developed. Rev. Holt delivered a
sermon in our church in October 2006. The seed for the first joint project, turning the attic into a guest room and apartment,
was sown in July 2008 when the two couples mentioned earlier, Rev. Holt, and a group came to Kolozsvár as Habitat for
Humanity volunteers. In 2009 Rev. Holt left King’s Chapel and First Church Kolozsvár underwent a change of ministers as
well. The Coccolutos are striving to keep the connection vital during this period of transition. (Rev. Norbert Rácz)
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Kolozsvár, Irisz–telep

kolozs–tordai egyházkör

First Church in Boston, MA

R

hys Williams lelkész idejében egy csoport látogatott meg minket Bostonból, akkor még Benedek Sándor volt nálunk
a lelkész. Az évek folyamán intenzíven folyt a levelezés, és tengerentúli testvéreink rendszeresen küldtek pénzbeli
adományokat. Mindkét egyházközségben egyidőben történt lelkészváltás: nálunk Benedek Sándor nyugdíjba vonulása után
jómagam lettem a lelkész, Bostonban Rhys Williamset Stephen Kendrick követte. Az új lelkészek meglátogatták egymást és
további kapcsolatfejlesztések lehetőségét keresik. (Mezei Csaba)

O

ur American partner is First Church, Boston. In the beginning, in Rev. Rhys Williams’ time, a group of congregants
from First Church visited us. The minister of our church at the time was the Rev. Sándor Benedek. During the years
this partnership continued on the level of letter exchanges and our partners from Boston regularly sent money to help us
financially.  The ministers in both congregations retired at about the same time.  Following the long-term ministry of Rev.
Williams, the Rev. Stephen Kendrick was chosen for the position, while the Rev. Csaba Mezei took over Rev. Benedek’s
ministry in Kolozsvár. The two new ministers established contact and visits have been made. Today the two ministers are
looking at possibilities to further the partnership.  (Rev. Csaba Mezei)

19

Kolozsvár–Monostor

kolozs–tordai egyházkör

First Unitarian Universalist Society of San Francisco, CA

A

testvérkapcsolat hatalmas lelkesedéssel indult már a ’90-es évek elején. Lelkes animátorai amerikai testvéreink és
dr. Gellérd Judit voltak. Benedek Ágoston korábbi lelkész már a kapcsolat kezdetén bemutatta egyházközségünk
tervét a templomépítésről, amelyet a sanfranciscóiak nagy lelkesedéssel támogattak. Kölcsönös látogatások és közös
apróbb projektek következtek, de a templomépítés terve a kolozsvári viszonyok miatt egyre inkább háttérbe szorult.
A kapcsolat újabb intenzitást élt meg Kovács Sándor lelkészsége idején, különösen amikor a lelkész és felesége tanulmányi
évet töltött Berkeley-ben.
1999-től magam lettem a gyülekezet lelkésze. Azóta is folyamatos a kapcsolat. Időnként közös programokat
szervezünk – pl. diákok tanulmányi támogatása, ifjúsági programok, közös istentiszteletek. Amerikai részről néha anyagi
támogatás érkezik, erdélyi részről jelképes ajándékok jellemzik ezt a kapcsolatot. A templomépítés – ma már be kell látnunk –
csak szép álom marad. Testvérgyülekezetünk anyagilag hozzájárul a templombérléshez, és nagy várakozással néz a monostori unitárius gyülekezet sorsa elé.
2007-ben feleségemmel együtt látogatást tettem San Franciscóban. Még ugyanabban az évben a sanfranciscói
gyülekezet kórusa látogatott Kolozsvárra és Erdély több településére. Mindkét látogatás a kapcsolat elmélyülését
eredményezte. De 2010-ben is várjuk a testvérgyülekezetünk kórusának újabb látogatását. (Rüsz Fogarasi Tibor)

T

he partnership was initiated energetically by the Rev. Dr. Judit Gellérd and our brethren in the US. The Rev. Ágoston
Benedek presented plans for a church building to our partners who embraced the idea enthusiastically. Mutual visits
and small shared projects followed, but construction plans were abandoned because of current realities in Kolozsvár. The
partnership became particularly active when the subsequent minister, the Rev. Sándor Kovács, visited San Francisco several times while studying at Berkeley. During their year in America, Rev. Kovács and his wife stayed with Faith Janson of
the San Francisco congregation. The Rev. Tibor Rüsz Fogarasi became minister of Third Church Kolozsvár in 1999. Since
then, we have set up student scholarships, youth programs, and joint services with the San Francisco Church. Our American
partners support us financially and we express our gratitude with handmade gifts. They help greatly with the cost of church
rental and hope for a solution to the construction plans. However, we are coming to realize that having our own church
building is an unrealizable dream.  In 2007 Rev. Rüsz Fogarasi and his wife Enikő visited San Francisco, and the UU choir
of San Francisco traveled to Romania, giving a boost to our partnership.
We, Third Church Kolozsvár, look forward to receiving our partners this summer and hope the visit will revive our
connection and enrich us spiritually. (Rev. Tibor Rüsz Fogarasi)
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Komjátszeg

kolozs–tordai egyházkör

The Peoples UU Cedar Rapids, IO

A

Cedar Rapids-i egyházközségbe Jeremy Brigham lelkész meghívására látogattam 1990-ben. Beszélgetéseink
rendjén Brigham felajánlotta a két egyházközség testvérkapcsolatának létrehozását. Még ugyanazon évben
levélkapcsolat kezdődött a két gyülekezet között.
Brigham nemsokára elköszönt egyházközségétől. Utána több éven át cserélődtek a lelkészek, ami kapcsolat
tartásunkat némileg megnehezítette. A kilencvenes évek végén Roy Watkins révén a kapcsolatok újra felelevenedtek.
2000/2001-ben a templomkertünk kerítését megújítottuk és faragott kaput készítettünk, később megtörtént
a templom általános javítása – testvéregyházközségünk segítségével. Aztán 2005 és 2007 között a Peoples Church két
alkalommal is jelentős összeggel támogatta erőfeszítéseinket.
A legnagyobb élményt és a legjelentősebb értéket azonban a személyes találkozások jelentették. Felejthetetlen
élmény volt számomra a meleg testvéri fogadtatás.
2007-ben Roy Watkins és felesége vezetésével heten jöttek el és ünnepelték velünk együtt templomunk felújítását.
Egyhetes látogatásuk ideje alatt egy a gyülekezetünk híveivel közösen eltöltött nagyszerű komjátszegi falulátogatás és
beszélgetés hozott közelebb egymáshoz. (Andrási György)

I

met the Rev. Jeremy Brigham of the Cedar Rapids congregation in December 1989 while in the US. He recalled our
earlier meeting in Kolozsvár and invited me to visit his congregation, which I did the following spring. Rev. Brigham
suggested establishing a connection between the two congregations that I was happy to accept. On my return home, an
exchange of letters took place: we wrote about our congregation, our history and everyday life in the village community.
Soon Rev. Brigham left Cedar Rapids, and ministers came and went for several years, making contact difficult. At the end
of the 90’s, our relationship revived thanks to Roy Watkins and his wife, the new chairs of the Cedar Rapids partner phurch
committee, which sent considerable sums to help build a fence and carved gate for the church and supported us financially
when the church needed renovation and new furnishings.
The greatest pleasure and most valuable experiences for me are mutual visits and personal meetings. In 2006
I spent a weekend in Cedar Rapids while visiting US relatives. In 2007 we invited our US partners to take part in a village
day and festive service honoring the renovation of our 150-year-old church. Led by Roy Watkins and his wife, seven came
and spent a week with us, spending time with our congregants and bringing all of us closer. We are grateful to our partner
congregation for their support, for spending time with us, and hope this relationship, born out of our common Unitarian beliefs and views, will be a lasting one! (Rev. György Andrási)
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Kövend

kolozs–tordai egyházkör

First Universalist Church of Denver, CO

A

kapcsolat kezdete 1989. augusztus 4-éhez köthető. Nem is annyira anyagiakban – persze ez sem elhanyagolható! –,
inkább lelkiekben szövődött ez a viszony, testvériség a szó szoros értelmében. 1991-től kezdődően minden
esztendőben egy vagy több amerikai barátunk látogatta meg gyülekezetünket – és persze minden alkalommal anyagi
támogatásban is részesítettek.
Köszönettel tartozunk elsősorban dr. Stephen Papának, hogy az irántunk való gondoskodást úgy ültette el hívei
lelkébe, hogy az erdélyi kapcsolattartás a lelkész-változtatások után is fennmaradt. A későbbiek folyamán Ruth Gibson és Kirk
Loadman-Copeland lelkészek nemcsak otthoni buzdításaikkal, hanem személyes látogatásaikkal is ezt erősítették meg.
1994-ben a Josephine Henkel egyházközségi taggal folytatott megbeszélés nyomán jött létre a Scholarship
Alapítvány, amelynek célja a továbbtanulni akaró gyermekek segítése. De a templomon, lelkészi lakáson, a tanácstermen
végzendő javításokhoz is hozzájárultak a denveriek.
Mindent összegezve a húsz évi testvérkapcsolat gyümölcsöző volt. Hálásak vagyunk azoknak, akik ebben
tevékenyen részt vettek és minden igyekezetükkel azon voltak, hogy ne csak szalmaláng legyen, hanem hagyománnyá
erősödő, élő baráti viszony. (Székely Miklós)

T

he first contact was made August 4, 1989, but the partnership began after the political changes of the following
December. The nature of the partnership was not constituted solely in terms of greatly appreciated material support,
but spiritually as we forged a relationship of true brotherhood. Members of the Denver Church have visited us every year
since 1991, carrying substantial contributions. Thanks go to the Rev. Dr. Stephen Papa for planting the seeds of brotherly
connection in such a way that even with subsequent ministerial changes, the commitment to the Transylvanian brothers and
sisters has not faded. Both the Rev. Ruth Gibson and later the Rev. Kirk Loadman-Copeland not only sustained the partnership but visited Kövend as well. In 1994, after a meeting with Josephine Henkel, we agreed that our first joint project should
encourage the university education of our youth; a Scholarship Foundation in support of talented students was established.
We also received help with renovations of the church building, the parish house and the community meeting house. We sent
letters of appreciation after every donation and received our American visitors with gratefulness and love.
After 20 years of partnership, the relationship is truly fruitful. We are thankful to all those in both congregations who
work hard to maintain the connection. We, the leadership of the Kövend Church, send our partner church minister and congregants our best wishes; may God’s love stay with us and bless our shared work and achievements! (Rev. Miklós Székely)
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Lupény

kolozs–tordai egyházkör

Unitarian Society of Hartford, CT
First UU Society of Burlington, VT

A

12 éve megalapozott kapcsolat első fontos lépése az egykori lupényi lelkész, az azóta elhunyt Kiss László és
felesége amerikai látogatása volt. Az ott eltöltött napok, a közös istentiszteletek elindították azt a folyamatot, amely
napjainkig is tart. Számos olyan konkrét eredményről számolhatunk be, amelyek e testvérkapcsolatnak köszönhetőek.
Az amerikai testvérek két alkalommal látogattak el Erdélybe, de ezek a látogatások mély nyomokat hagytak
lelkükben. Amerikai barátainktól évente érkezik anyagi támogatás, amely a lupényi egyházközség építési, karbantartási
munkálatait segíti. Állandó mellénk-állásuk nélkül nem sikerült volna terveinket megvalósítani. Elég csak a lupényi templom
megvásárlását, illetve átalakítási munkálatait, a lupényi paplak külső és belső felújítását, a nőszövetségi munka anyagi
támogatását említenünk. Ezek mind meghaladták volna egyházközségünk anyagi lehetőségeit. Úgy érzem, a magunk
rendjén sokat nyújtottunk azoknak, akik valamiképpen bekapcsolódtak a testvéregyházközségi mozgalomba. Persze még
sokat kell tennünk ennek érdekében, még mindig van hely a többnek, jobbnak. Mélyíteni kell a hívek közti kommunikációt,
ugyanakkor a közös programoknak új töltetet kell adnunk. Abban reménykedünk, hogy idei látogatásuk új lendületet ad a
testvéri kapcsolatnak.
Az eltelt esztendőkben a burlingtoni kapcsolatra csak hálaadással tudunk visszatekinteni, jó azt érezni, hogy
értünk is élnek és munkálkodnak. Reméljük, ez az érzés kölcsönös. A hartfordi viszony egyelőre felfüggesztés alatt van.
(Koppándi-Benczédi Zoltán)

T

he partnership started twelve years ago through letters and emails. The late Rev. László Kiss and his wife’s visit to the
Burlington Church started a process of connecting two communities that continues to this day. Congregants from the
American partner church have visited Transylvania two times so far and these visits were transformational experiences:
the visitors were able to get closely acquainted with the lives, mentality and faith of the local people. Both congregations feel
that there are Unitarians on both sides of the globe who belong together and are praying for each other.
The yearly material support from the Burlington Church helped with the costs of constructions and renovations in
the Lupény congregation. It is enough to mention just the acquisition of the church building in Lupény, the full renovation
of the parish house, and the support for our Women’s Association. All these were beyond the financial possibilities of our
congregation.
We feel we were able to give something to all who are part of the connection, and that there is always more we
can do. The relationship between the members of the two congregations can be strengthened, and we need to give meaning to all the programs we share with our partners. We hope that our visit this year will give a new boost to our partnership.
We can only think with gratitude of the years that passed, and we hope our Burlington partners feel the same way. As about
the partnership with Hartford, that is currently suspended. Thank you for this opportunity and for your friendship!
(Rev. Zoltán Koppándi-Benczédi)
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Magyarszovát

kolozs–tordai egyházkör

Bellingham Unitarian Fellowship, WA

I

de-kerülésemkor, 1993 márciusában, sem az előző lelkész özvegye, sem a hívek nem tudták a testvéregyházközség
nevét, címét. Beiktatásom alkalmával viszont jelen volt Gellérd Judit – vagyis Zizi –, akinek jóvoltából 1993 decemberében
beindult a 2001. évi terrortámadasig (!) nagyon termékeny és gyümölcsöző kapcsolat. 1994 és 2001 között minden nagyobb
építkezés, beruházás nagyrészt a bellinghamiek hozzájárulásaiból történt.
1994-ben megtörtént a harangozói ház teljes felújítása, a templom külső javítása, a három egyházi épület
gázfűtésének bevezetése. 1995-ben ugyancsak testvéreink adományából vásároltunk anyagot a templomi szőttesek
elkészítésére és megjavíttattuk a haranglábat. 1996-ban az orgona teljes felújítása mellett cserépkályhát rakattunk a lelkészi
lakásban. (Sajnos 500 $-t arra kellett költenünk, hogy bírságot fizessünk, amiért – a polgármester indítványára – kivágták
a visszakapott területünkön nőtt fákat). ’97–’98-ban kerítéseket építettünk és nekifogtunk a volt kántori lakás felújításához
(2004-ben fejeztük be). 1999-ben teljesen amerikai testvéreink jóvoltából készült el Molnár Miklós síremléke.
A testvérgyülekezettől három alkalommal járt küldöttség nálunk. Sajnos a 2001-es terrortámadást követően a
kapcsolat elég egyoldalúvá vált. Jómagam öt-hat fényképes beszámolót küldtem, amelyekre két-három évente érkezett
hűvös hangú válasz.
Összegzésként: 1994 és 2001 között egyházközségünk nagyobb beruházásai szinte kivétel nélkül a bellinghami
testvérgyülekezet adományainak köszönhetően teljesedtek ki. (Balázs Tamás)

W

hen I begun my ministry in 1993, there was no institutional memory of the partnership. At my installation, however,
participated Judit Gellerd, aka Zizi, who helped us have a new start in the relationship. Between 1994 and 2001,
our partners in Bellingham contributed to every major investment of our church.
In 1994, we restored the bell ringer’s house and the sanctuary, and we mounted the natural gas to our buildings.
In 1995, we repaired the bell tower, and purchased materials for the church handicrafts. In 1996, we completely fixed the organ, and installed a stove in the parsonage. In 1997-1998, we built fences, and started to restore the cantor’s house (which
we finished in 2004). In 1999, we built a grave memorial for Molnár Miklós.
Our partner church members visited us in Magyarszovat three times. Sadly, following the 2001 terrorist attacks, the
relationship became quite unilateral, and I received rare answers to my picture reports.
To summarize: our major investments over 1994-2001 were complete thanks to the contributions of our partner
church in Bellingham. (Rev. Tamás Balázs)
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Mészkő

kolozs–tordai egyházkör

Boise Unitarian Universalist Fellowship, ID

A

Mészkői Unitárius Egyházközség és a Boise UU Fellowship közötti kapcsolat immár 16 esztendeje működik.
Az elmúlt évtized a rendszeres kapcsolattartás tekintetében mozgalmasnak nevezhető.  A kapcsolatot a több
szinten szövődött barátság, együttműködés jellemzi. Mindkét fél törekszik arra, hogy a kapcsolat fenntartásába minél több
személy bekapcsolódjék és elsősorban a gyülekezetközi kapcsolatra, illetve a hívek közötti személyes kapcsolattartásra
fektesse a hangsúlyt.
A két gyülekezet közötti találkozások évenkénti rendszerességgel ismétlődnek. Ez annak köszönhető, hogy a boise-i
gyülekezet testvéregyházközségi bizottsága céljául tűzte ki, hogy évente látogassa az erdélyieket. De hagyományossá
váltak a közös vezetőségi gyűlések is. Arra is történtek próbálkozások, hogy a mészkői egyházközség hívei is látogatást
tehessenek Boise-ban, ez azonban eddig csak a lelkésznek és családtagjainak sikerült – egy tanulmányút során.
A kapcsolat össszetettségét fokozza Balázs Enikő (a néhai mészkői lelkész, Balázs Ferenc lánya) részvétele
a közös programokban. Ennek köszönhetően jött létre 2006-ban a Balázs Ferenc Hagyatékmegőrző Terv, amelynek célja a
Balázs Ferenc által hátrahagyott tárgyi és szellemi örökség ápolása és továbbadása a két gyülekezet tagjainak részvételével.
Négyéves története során a program számos eredményt mutathat fel a felek együttműködésének köszönhetően.
(Bálint Róbert Zoltán)

T

he partnership between the Unitarian Church of Mészkő and the UU Fellowship of Boise is more than 16 years old.
The last decade has been marked by an active exchange of communication, and characterized by friendship and collaboration on a number of levels. Both parties try to involve new members in this partnership and emphasize the importance
of congregation to congregation connections, as well as the exchange of communication between individual members of
the two congregations. The friendly collaboration between the two ministers has a stimulating effect on this partnership.
We receive annual visits from our partner church during which the guests join members of our church in a variety
of activities. It has become a tradition to organize meetings where the American pilgrims and the members of the congregation share their problems.  There have been several attempts to invite members of our congregation to visit Boise, but only
the ministers and their families have visited our partners so far, while studying in the US. The participation of Enikő Balázs,
daughter of former minister Ferenc Balázs, in the shared plans and programs, makes the partnership even richer. The Ferenc Balázs Legacy Plan was founded in 2006 with the aim of preserving and passing on the heritage and legacy of Ferenc
Balázs. Thanks to the partner church collaboration this four-year-old program boosts many results and achievements.
(Rev. Róbert Zoltán Bálint)
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Nagyenyed

kolozs–tordai egyházkör

First Unitarian of Louisville, KY

A

kapcsolatot 1990-től tartjuk. Akkor a gyülekezet lelkésze Richard Beal volt, akinek köszönhetően szép anyagi és
erkölcsi támogatást kapott gyülekezetünk. Ő maga és egyházközségének népes csoportja többször is megláto
gatott, felmérték helyzetünket, szükségleteinket. Egyházközségünk részéről jómagam és egy gyülekezeti tag egy hónapon
keresztül voltunk vendégeik, 1995 húsvétja és pünkösdje között.
A testvéreinktől kapott anyagi támogatás révén szépen építkezhettünk, és fejleszthettük egyházközségünk életét.
1992-ben bevezettük a gázfűtést templomunkba és a lelkészi lakásba. Gázkonvektorokat vásároltunk a tanács
terembe, irodába, a papilakba. 1990 és 1996 között felépítettük az Enyedi György püspökünkről elnevezett tanácstermün
ket és a nagy püspök halálának 400. évfordulója emlékére kopjafát állítottunk a templomkertünkbe. 1996/1997-ben templo
munkat és a lelkészi lakást kívül-belül újrasvakoltuk és -festettük. 2004-ben új kerítést építettünk telkünk körül. 2008-ban
újraköveztük az udvart és a templom körüli járdát. 2009-ben szigeteltük az épületeinket a fundamentumtól egészen
a földszintig és a toronyra és templomtetőre új ereszcsatornát szereltettünk.
Nagylelkű adományaikkal, szolidaritásukkal amerikai testvéreink mindezekből a munkálatokból lelkileg és anya
gilag egyaránt kivették részüket. Reméljük, hogy az új lelkésznővel és a gyülekezettel továbbra is jó és gyümölcsöző kap
csolatot fogunk tartani. (Sándor Botond)

W

e have been in contact since 1990, back then the minister of the Louisville congregation was Richard Beal who
made it possible to build a partnership towards the moral and financial benefit of our communities. He himself
together with many church members form Louisville visited our congregation several times. They got to know our congregation’s situation, our needs and plans. I too had the chance to stay for a month in the partner community, together with one
of our church members, in spring of 1995 between Easter and Pentecost. We took part in the church services, I preached
in their Sunday service, we shared lots of information about our Unitarian community in Transylvania. We were able to
renovate our church buildings and to acquire important additions to our church’s belongings from the generous donations
that we received from Louisville.
In 1992 we were able to install gas heating in our sanctuary and the parsonage. Between 1994 and 1997 we did
the same with our meeting hall and our offices. Between 1990 and 1996 we built our new meeting hall named after Unitarian
bishop György Enyedi, and we inaugurated a „kopjafa” in our church garden in his remembrance who died 400 years ago. In
1996 and 1997 we did a complete renovation of the parish house and the church building and in 2004 we rebuilt the fences
around the church and parish house. In 2008 new pavement was placed in the church yard and on the walkways, and in
2009 we were able to put new insulation on our building walls and foundation.
These were our major accomplishments that we are grateful for to our American sisters and brothers. We hope to
have a strong and succesful relationship with the congregation and their new minister as well. (Rev. Botond Sándor)
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Nagyvárad

kolozs–tordai egyházkör

Unitarian Universalist of Huntington, NY

A

z eddigi látogatások és vendégfogadások testvérkapcsolatunkat új alapokra helyezték. Ennek meg is voltak a ta
pasztalható gyümölcsei – részben a lelkiség ápolásában, részben pedig az anyagi támogatásban.
A nőszövetségi tevékenységnek fontos részét alkotja az a komoly munka, amelyet a hölgyek kézimunkák
készítésére fordítottak, hogy a késztermékeket az amerikai testvéreknek küldhessék el, illetve a látogatás alkalmával,
kiállítás keretében bemutassák nekik. Egy igen gyönyörű varrottast, amely a nőszövetségi tagok külön-külön munkájának
egységét testesíti meg, ajándékként elküldtünk amerikai testvéreinknek, „Szeptember 11-e emlékére készítette a nagyváradi
Unitárius Nőszövetség” utalással.
A testvéregyházközségi kapcsolat a 2005. esztendőben elérkezett egy olyan magaslatra, amely meghaladta
minden elképzelésünket. Elsősorban azért, mert lelkiekben sikerült beállnunk egy olyan hullámhosszra, amelyre nemcsak
az amerikai testvéreknek volt szükségük, hanem nekünk is. Ezen értem elsősorban a kapcsolattartás kiszélesítését, hogy
ne csak a lelkész tartson fenn levelezési kapcsolatot az óceánon túli testvérekkel, hanem az egyházközségi tagok is.
A testvérgyülekezettől kapott támogatási összegeknek, adományoknak köszönhetően, több építkezési tervünk
teljesült be: gyülekezeti illemhely készült el az udvaron, meg tudtuk kezdeni a tetőtér beépítését és komolyan előrehaladtunk
az emeleten a két szobából, illetve mellékhelyiségekből álló lakrész építésében. (Buzogány-Csoma István)

T

he visits between the two congregations have forged good relations between the members of the churches. The spi
ritual and material gifts are both fruits of this relationship.
The members of the Women’s Association started making varied embroideries. Some of those were sent to Huntington, others were presented to visitors during the exhibition organized in the Benjámin Simó Gallery. Our women also
made a special embroidery in the memory of the events of 9/11/2001 and sent it as a gift for the partner church. From 2005,
contact through emails, letters and greetings has increased not only on the part of the minister, but from our congregants
as well. Thanks to the financial donation of our friends from Huntington, we built a restroom for our congregants and started
work on the attic and a two-room space to be equipped with bathrooms. (Rev. István Buzogány-Csoma)
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Petrozsény

kolozs–tordai egyházkör

Horizon UU Fellowship in Dallas, TX
Live Oak UU Congregation in Goleta, CA

A

kapcsolat még 1989-ban kezdett csírázni, tényleges és aktív formáját 1990-ben nyerte el. A gyülekezet lelkésze
Dennis Hamilton.
Léta Sándor lelkész 1994 december közepe és 1995 január közepe között egy hónapot a gyülekezetben töltött
a lelkészi házaspár meghívására, az iskolai szünet alatt, amikor a Starr King teológián tanult. Hamilton és felesége
1996 májusában viszonozták a látogatást; a lelkész akkor egy hónapot töltött Petrozsényben és Erdély más unitárius
gyülekezeteiben, meglátogatva azokat, találkozva más unitárius lelkészekkel és hívekkel. A lelkész felesége, Mary Kay
Hamilton az eltávozás előtt egy héttel csatlakozott férjéhez.
1997-ben a testvérgyülekezet adományából szolgálati autót vásároltak.
1998-ban Dennis Hamilton ismét az egyházközségbe látogatott fiával, Siddharta Hamiltonnal együtt.
2000-ben a testvérkapcsolat 10. évfordulójára kilenc testvérgyülekezeti tag látogatott el Petrozsénybe.
Az ünnepségen jelen volt dr. Szabó Árpád püspök is. Ezután a kilenc testvér-gyülekezeti tagnak erdélyi körutat szerveztek.
2004 áprilisában – Bálint Róbert Zoltán lelkészsége idején – Carol Johns látogatta meg az egyházközséget.
Az évek folyamán a testvérgyülekezettől különböző adományok érkeztek: összesen 8 800 dollár.
A második amerikai testvérgyülekezetünk a kaliforniai Live Oak UUC Golita. A kapcsolatot a petrozsényi lelkész
amerikai tartózkodása alkalmával alapozták meg 1995-ben, amikor az ottani lelkésznő meghívására meglátogatta a
gyülekezetet. (Kardos József)

C

ommunication between the two congregations started as early as 1989, but the real and formal partner church connection was signed in 1990. The minister of the partner congregation is the Rev. Dennis Hamilton. The Rev. Sándor
Léta, at the invitation of the minister and his family, spent a month in Dallas during his studies at the Starr King School for
Ministry, from December 1994 to January 1995. Rev. Hamilton and his wife came to Transylvania in May 1996. During their
stay, they visited several Unitarian congregations, met with ministers and lay members.
In 1997 the congregation of Petrozsény bought a car, thanks to the donations of their partners.  In 1998 Rev. Hamilton visited Transylvania again, this time with his son, Siddharta Hamilton. In 2000, on the 10th anniversary of the partner
church program, a group of nine people from Dallas visited Petrozsény. Bishop Árpád Szabó was also present at the event.
In April 2004, during the ministry of Rev. Bálint Róbert, the congregation received the visit of Carol Johns.
In the past twenty years, the congregation of Petrozsény has received several donations, in the total amount of
8800 dollars. The second partner of the Petrozsény congregation is Live Oak UUC, Golita, CA. That connection began in
1995, when our former minister was in the United States. (Rev. József Kardos)

28

Sinfalva

kolozs–tordai egyházkör

Morristown Unitarian Fellowship, NJ

K

apcsolatunk 1993-ban indult. Először az akkori lelkész, Paul Ratzlaff írt, ismertetve egyházközségét, erre rövidesen
magam is a gyülekezetemet bemutató levéllel válaszoltam. Aztán az összekötő szerepét dr. Kiss Gábor vette át, aki
azóta is sokat dolgozik kapcsolatunk gyümölcsöztetése érdekében.
Tizenhét év alatt sokszor váltottunk levelet. Testvéreink – legtöbbször Kiss Gábor vezetésével – ez idő alatt nyolc
alkalommal látogattak meg. 2006-ban az új lelkésznő, Alison Beth Miller is eljött barátjával. Látogatásra minket is hívtak,
de eddig még nem sikerült elmennünk hozzájuk.
Anyagi támogatásuk ez idáig több mint 6000 dollárt és közel 12 000 lejt tesz ki, ami igazi, testvéri önzetlenségről
tanúskodik. E támogatásoknak köszönhetően is tudtuk javítani, karbantartani épületeinket, segítséget jelentettek ifjainknak
tanulmányaikban, s az utóbbi időben a lelkészi és énekvezéri fizetések kiegészítését is szolgálják. Mindezeket igyekeztünk
szerény tehetségünk szerint meghálálni: amerikai és erdélyi címeres zászlót hímeztünk nekik, kézimunkákkal ajándékoztuk
meg őket.
Bízvást elmondhatjuk, hogy ez a kapcsolat többekké tett, gazdagított mindannyiunkat – elsősorban lelkiekben.
Ápolni fogjuk a testvérkapcsolatot az elkövetkezendőkben is. (Pálfi Dénes)

T

he partnership began in 1993, with the exchange of a few letters. The Rev. Paul Ratzlaff was the first to write, telling us about his church. I answered his letter and presented it to our congregation. After the first correspondences,
Dr. Gábor Kiss became the liaison person, working hard to make this relation fruitful.
During the past sixteen years we have exchanged several letters and emails. Our partners have visited us eight
times guided by Dr. Gábor Kiss. In 2006 we received the visit of the new minister, the Rev. Alison Beth Miller. The Morristown
congregation, over the years, has helped us with more than 6000 dollars and 12000 RON. Thanks to their contributions,
we were able to repair and maintain our buildings, to give scholarships to our youth, and to complement the wages of the
minister and the organist. The material support also facilitated our attendance at a number of church events. In return,
we embroidered the flags of the USA and Transylvania, and also gave them handmade gifts.  
It is such a pleasure to welcome our partners as our guests. It feels good to pray with them during the services,
to talk to them at the meetings organized in their honor, and to show them the significant sites that surround us: the village of
Torockó, the Torda gorge, Ferenc Balázs’s church and grave in Mészkő. The partner church connection has made us richer
spiritually, and we hope it will continue with the same enthusiasm and dedication. (Rev. Dénes Pálfi)
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Torda

kolozs–tordai egyházkör

First Parish Church in Weston, MA

A

kapcsolat 1990-ben vette kezdetét: a westoni UU gyülekezet lelkészei levélben közölték, hogy  tartós hittestvéri
kapcsolatba szeretnének kerülni a tordai unitáriusokkal. 1992-ben Lawrence és Frederick Coburn azzal a szán
dékkal érkeztek, hogy megerősítsék a  kapcsolatot. A közös cél a 200 éves tordai templom felújításában és az évforduló
megünneplésében adva volt. Az ünnepségre 1993 augusztusának végén került sor. 1999/2000-ben valóra válhatott a két
gyülekezet hosszútávú célja: a tordai templom teljes felújítása. 2000. május 21-én a milleniumi ünnepségek keretében
újjászentelték a tordai templomot.
A kapcsolatot lelkesen ápolta Kiss László lelkész is, aki 2005 októberében családjával maga is látogatást tett Westonban.
Kiss László tragikus halála után 2006-tól a kapcsolat fenntartását és további erősítését magam is szívügyemnek tartom.
2007-ben Cheryl Stookey és Chris Nelson, később Lawrence és Gabriella Coburn jött el Tordára. Útjuk nyomán
westoni hittestvéreink 10 000 dollárt adományoztak a lelkészi lakás verandájának teljes felújítására. 2008-ban 16 westoni
hittestvérünk társaságában avattuk fel és adtuk át rendeltetésének a felújított előszobát. Ez az együttlét olyan hatással volt
a testvérgyülekezet tagjaira, hogy hazatérve megalakították a testvéregyházközségi bizottságot, amelynek elnökévé Mary
Meninót választották.
2009. októberében feleségemmel együtt látogatást tettem Westonban. További közös céljaink vannak, és e célok
együttes beteljesítése közös sikerélményt fog nyújtani. (Józsa István Lajos)

I

n November 1990 the minister of the Weston congregation sent a letter announcing their wish for a long-term relationship based on our common faith. The initiative was greeted with great joy, and in September 1992 Frederick and
Lawrence Coburn visited Torda. Our first joint project, to renovate the church building by the 200th anniversary of the Torda
Church, was achieved thanks to our partners’ generous donation and celebrated in August 1993. Our next project was the
complete restoration of the Torda Church. The church was re-consecrated and a marble marker unveiled during millennial
festivities in May 2000.
The partnership was nurtured by the late Rev. László Kiss who welcomed several pilgrim groups, telling them of
the Edict of Torda in his excellent English. He visited Weston with his family in 2005. From September 2006, contact has
been maintained by the Rev. István Lajos Józsa. Cheryl Stookey, Chris Nelson, and Lawrence and Gabriella Coburn visited
Torda to set up a joint plan to renovate the porch and roof of the parish house, with funding from our partners. 16 members
of the Weston congregation witnessed the 2008 inauguration of the renovated porch. Upon their return home, they formed
a partner church committee chaired by Mary Menino. Rev. Józsa and his wife visited Weston in 2009.
The importance of the partnership lies in our common goals and the satisfaction their achievement provides.
We can learn much from each other’s faith, life and work. May God’s blessing be with our US partner and on our relationship!
(Rev. István Lajos Józsa)
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Bordos

marosi egyházkör

Muttontown Unitarian Universalist Fellowship, NY

A

testvérkapcsolat 1990 tavaszán kezdődött, amikor a Muttontown Unitarian and Universalist Fellowshipből érkezett
az első levél Sam Berlinertől, a MUUF elnökétől. A MUUF a Long Islandon található, New York államban, s talán
a legkisebb amerikai unitárius gyülekezet, 25 lélekkel. Sam Berliner húsz éven keresztül volt hűséges és becsületes
gondnoka gyülekezetének. Én magam 1994-ben két napra meglátogattam a gyülekezetet, szolgálatot is végeztem.
Bordoson nem járt viszont senki még a MUUF tagjai közül, és pénzadomány sem érkezett. Mivel ebben az esztendőben
lesz a bordosi templom felszentelésének 100. évfordulója, ez alkalomból meghívtuk Sam Berlinert egyházközségünkbe.
(Kovács Sándor)

O

ur friendship started in the spring of 1990, when Sam Berliner, the president of the Muttontown Unitarian and Universalist Fellowship wrote us a letter. MUUF is based in Long Island, state of New York and it just might be the smallest
American unitarian congregation with merely 25 members. Sam Berliner spent 20 years being the faithful and righteous
president of his congregation. In 1994 I visited the congregation for two days, and also held a service. Bordos has not had
the chance to host anyone from MUUF, and there have been no donations made by our American friends. We would like
to invite Sam Berliner to our congregation to celebrate with us the anniversary of 100 years since the consecration of our
church.
(Rev. Sándor Kovács)
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Bözöd

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Jacksonwille, FL

A

testvéregyházközségi kapcsolat 1991-ben kezdődött. Kezdetben kölcsönös levélváltás keretében csupán egymás
megismerése volt a cél. Az évek múlásával a kapcsolat egyre gyengült, majd 2000-ben teljesen elhalt.
1999-ben az egyházközséghez érkezett amerikai pénzadományból a kántori lakás külső felújítási munkálatait
végeztük el.
Áttörés következett be a két egyházközség kapcsolatát illetően 2007-ben, amikor meglátogatott minket Zsembe
rowsky Márta, a jacksonwille-i gyülekezet tagja, aki a kapcsolat újra-felvételét tűzte ki célul. Elmondta: küldetésének érzi
a hídépítő szerepét. E látogatást követően sikerült a kapcsolatot újraindítani.
2008-ban Zsemberowsky Márta visszatért egyházközségünkbe, ahol a testvérgyülekezet által adományozott
pénzből segédeszközöket vásároltunk, és elkezdődött az angol nyelv tanítása gyerekeknek és felnőtteknek.
2009-ben, a két egyházközség közötti kapcsolat kiemelkedő mozzanataként, a bözödi egyházközséget megláto
gatta a testvérgyülekezet 13 fős küldöttsége, akik három napot töltöttek nálunk. Amerikai testvéreink ekkor újabb pénz
adománnyal leptek meg, amely által a templom fűtési gondjait orvosolhattuk. Egy kandallót vásároltunk a templomba, amely
elviselhetőbbé teszi a téli istentiszteletek idején a templom hőmérsékletét.
Reméljük, hogy a felelevenedett kapcsolat gyümölcsöző lesz mindkét fél számára az elkövetkező időben.
(Fazakas Lajos Levente)

O

ur partnership began in 1991. At first, our only aim was to get to know each other by means of correspondence.
Throughout the years, the ties between us got looser and in 2000 all communication eventually ceased.
With the donation given to us in 1999, the congregation financed the external renovation of the chorister’s house.
The breakthrough in the relationship between the two congregations occurred in 2007, with the visit of Márta
Zsemberowsky, a member of the Jacksonwille congregation, who wanted to re-establish contact with us. She confessed
that she considered her role as a bridge of communication as being her mission. Subsequently to this visit we managed to
re-establish contact with UUC Jacksonwille.
In 2008, Márta Zsemberowsky returned to our congregation and with the kind donation of our partners we bought
the necessary material so that the English courses for children and adults could start.
In 2009 a group of 13 persons from Jacksonwille paid a 3-day visit to Bözöd. Our American friends suprized us with
yet another donation, and with this money we managed to solve the heating problems of our church. We purchased a heater,
so that the temperature inside the church is more pleasant during the harsh winter months.
We hope that this revived partnership will be fruitful on both sides. (Rev. Lajos Levente Fazakas)
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Csokfalva

marosi egyházkör

Eliot Unitarian Chapel in St. Louis, MO

A

kapcsolatot 1990-ben hoztuk létre. Az első látogatást amerikai testvéreink 1997-ben tették. Elsőként sikerült egy
mobiltelefonos elektronikai „postai” rendszert megvalósítanunk. Beindítottunk egy kölcsönalapot, amely nagy
segítséget biztosít a csokfalvi híveknek. Az elmúlt 12 évben hét család igényelt segítséget ebből az alapból.
A következő akciónk a diákok tanulmányi segélyezése volt. Mára öt diák részesül évente 200 dolláros segélyben.
Ami az épületeket illeti: testvéreink elsősorban az 1798-ban épült műemléktemplom renoválásában segítettek.
A torony teljes felújítását nekik köszönhetjük. 1847-ben épült, de soha nem renovált orgonánkat a testvérgyülekezet segít
ségével sikerült felújítani, elektromotorral felszerelni, a hiányzó sípokat pótolni.
Feleségemmel együtt öt erdélyi helységben végzünk szolgálatokat. Mindenik gyülekezetnek van testvérkapcsolata, így
közösen indítottunk gyűjtést szolgálati autó vásárlására. A St. Louis-i testvérgyülekezet az összköltség 30%-ával járult hozzá.
2004-ben három fiatal részt vehetett a Skóciában megszervezett IARF konferencián. A következő évben ők szer
vezték meg a konferenciát Szovátán, ahová St. Louisból két érdeklődőt is sikerült vendégül látni.
2007-ben és 2009-ben egy-egy kisebb csoport látogatott hozzánk.
A következő években újrabetonoztuk a lelkészi lakás és gyülekezeti ház kapubejáratát és az udvart. A csokfalvi
unitáriusok adták a munkát, az amerikai testvérek az anyagi fedezetet. (Lázár Levente)

T

his partnership started in 1990. The first visit was in 1997, when a group from St. Louis visited Csokfalva.
The first project we made concerned communication. Csokfalva had no internet connection, so we set up an online
communication via cell phone.
We also started a loan fund which gives little but very important help to the members from Csokfalva.
The next project was the scholarship for talented students. We started with one student, today we help 5 students
each receiving 200 USD/year.
The next step focused on the buildings in Csokfalva especially the 200 year old church, built in 1798. With their
help we renovated the church tower.
My wife, Erika Demeter, and me serve in 5 different congregations. All these congregations have partners in the
USA. Together with them we started a fundraising for buying a car. St. Louis contributed with 30% of the total cost.
The organ, built in 1847, had no front whistle pipes, but with the help of our partners from St. Louis we managed to
replace it and build in an electric bellows. This was the first time when our organ was renovated since it was built.
A few years earlier our church bought a 100-year-old rustic house near the church. The intention of the last visit
was to contribute to the renovation of this old building and start a village memorial museum. This old building has very unstable foundations. So we plan to reinforce the foundation. Also, we plan to continue the minister’s house renovation with
the roof, where we have to change the tiles.
Together we have plans, we have hope and we have a future. (Rev. Levente Lázár)
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Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu

marosi egyházkör

Mt Diablo UU Church, CA

A

z első levélváltás 1990-ben történt, a nyitó látogatás 1997-ben. Akkor határoztuk el az évekkel azelőtt istentiszteleti
célokra vásárolt imaterem felújítását. A látogatás évében sikerült megvásárolni 1000 darab téglát a Bözödújfaluban
elárasztott templom emlékére felépítendő templom javára.
1998-ban a testvérgyülekezet támogatásával javítási és újjáépítési munkálatokat végeztünk az imatermen.
1999-ben sikerült hozzáfogni az emléktemplom építéséhez. A testvérgyülekezet nagylelkűen magára vállalta
a padok, a karzat és a szószék fafaragványainak költségeit, illetve a bejárati ajtó és a harang elkészíttetését.
2004-ben a templomszentelés keretében együtt ünnepelhettünk testvérgyülekezetünk képviselőivel.
Ugyanabban az évben az erdőszentgyörgyi testvérgyülekezet is részt vett az öt testvéregyházközségben
szervezett gyűjtésben, a szolgálati autó vásárlása érdekében (lásd Csokfalva beszámolóját; a Mt Diablo-iak 15%-os
arányban támogattak).
A rákövetkező öt évben a lelkészi fizetés kiegészítésében voltak segítségünkre. (Lázár Levente)

T

he first letter exchange happened in the beginning of the 1990’s. The guests visited us for the first time in1997. Then
we decided to fix and renovate the prayer house bought a few years before for our regular services. In the same year
we bought 1000 pieces of bricks for the new church if it was to be built commemorating the flooded church in Bozodujfalu.
1998 – Renovation and reconstruction works on the prayer house – financed by our partners.
1999 – Finally we started the new church which was finished and inaugurated in 2004. We received funds from our
partners for woodcarvings on the benches, on the pulpit and in the balcony, entrance door and the bell.
In 2004 at the inauguration ceremony they visited us and we celebrated together.
In the same year our partners took part in the service car project organized by the five partner congregations.  
Mt. Diablo supported us with 15% of the total costs of the car.
Over the last 5 years they paid a salary stipend. Thank you the support. (Rev. Levente Lázár)
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Jobbágyfalva

marosi egyházkör

First Parish Brewster, MA

A

jobbágyfalvi gyülekezettel a Cape Code félszigeten levő Brewster UUC az elsők között lépett testvérkapcsolatba
1989 után. 2010. augusztus 28-án ezt a kapcsolatot ünnepeljük. Sandra Nicols az ünnepséget követően két
hónapig lesz a gyülekezet vendége, részt vesz a gyerekkiránduláson, majd gyermekeinknek angol nyelvet és énekeket tanít,
de tervei közt szerepel, hogy elkészíti az egyházközségi tagok digitális arcképcsarnokát, hogy ez is segítse a személyes
kapcsolatokat a gyülekezeti tagok közt.
A testvérkapcsolat Szén Sándor lelkész szolgálata idejében indult a John és Betsey Skeirick nyugalmazott
lelkészekkel való kapcsolat révén, Jim Robison lelkészsége idején. Időközben a Brewster egyházközségben lelkészválasztások voltak, ami a kapcsolat fenntartását is nehezítette. Amerikai segítséggel (is) gyülekezeti otthont építünk a volt
felekezeti iskola helyére, amelynek angol neve Storm’s haven („Kikötő a viharban”). Egyik szobáját John és Betsey Skeirick
emlékére neveztük el. A templom nagyharangja szintén testvérgyülekezeti adománynak köszönhető. (Sándor Szilárd)

T

he congregation from Jobbágyfalva was one of the first with which the Brewster congregation, located on the Cape
Cod peninsula, established contact after 1989. On August 28th 2010 we will be celebrating the anniversary of this
long-lasting friendship. After the celebration, our congregation will be happy to host Sandra Nicols for another two months.
She will participate in the trip organized for the children and will teach English language courses and songs to them. Furthermore, she plans to create the digital gallery of the photos of the members of our congregation, so as to make the partnership
grow even stronger.
The partnership was initiated during the service of Sándor Szén, through his friendship to the retired ministers John
and Betsey Skeirick, during the ministry of Jim Robinson. During the years there have been several changes of ministers in
the congregation of Brewster, which posed an impediment to the communication. With the help of our friends from America
(and not only them) we managed to build a congregation center in the place of the former school and we named it Storm’s
Haven. We named one of the rooms John and Betsey Skeirick, as a sign of appreciation and respect towards them. Similarly, the donations of our American friends helped us to purchase the large bell of the church. (Rev. Szilárd Sándor)
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Magyarzsákod

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Chattanooga, TN
Unitarian Church of Rockville, MD

A

testvérkapcsolat 1990 tavaszával indult Chattanooga egyházközség lelkésze, Jack Young leveleivel. Miután ő egy
házközséget váltott, a UC of Rockville lelkészeként jelentkezett, és sikerült egy szép, eredményes, a mai napig
tartó kapcsolatot kiépíteni az ottani és a zsákodi egyházközség között.
1992/1993-ban a rockville-i egyházközségből jelentősebb összeg érkezett a zsákodi templom tatarozására. Így
sikerült a templomot kívül-belül újravakolni és meszelni, kicserélni a régi padlót. Jelentős pénzadomány érkezett még
1996-ban, amikor is a temető bekerítésére költötte a zsákodi gyülekezet az adományozott összegett.  
1994-ban látogatást tettem Rockville-ban, majd 1995-ben Fred Beckner érkezett a zsákodi egyházközségbe,
és két hetet töltött a zsákodi gyülekezetben.
A testvérkapcsolat egyik legnagyobb áldása az ösztöndíjprogram, amelynek keretében zsákodi ifjak tanulhatnak
az unitárius gimnáziumban, táborokban vehetnek részt. Jelenleg két diák részesül ösztöndíjban. (Kovács Sándor)

T

he partnership started in the spring of 1990, with the letters of the minister of the Chattanooga congregation, Jack
Young. After he moved to another congregation, he re-established contact with us as the minister of the UC Rockville.
Ever since that moment we have had a close and long-lasting friendship with our American friends.
In 1992/1993 we received a substantial donation from the Rockville congregation; this amount was used to renovate the church in Zsákod. With this welcomed and much needed financial support we managed to paint the church inside
and out and to replace the old flooring. Another substantial donation was made in 1996, a donation that was spent on constructing a fence around the cemetery.
1994 was the year I visited Rockville, and then, in the next year, Fred Beckner came to the Zsákod congregation
and spent 2 weeks.
One of the greatest blessings of this partnership is the scholarship programme, with the help of which youngsters
from Zsákod are able to learn in the Unitarian Highschool and take part in various trips. At the moment we have two pupils
that benefit from this scholarship. (Rev. Sándor Kovács)
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Marosvásárhely, Bolyai tér

marosi egyházkör

Winchester Unitarian Society, MA
North Parish of North Andover, MA

A

marosvásárhelyi gyülekezet abban a szerencsés helyzetben volt, hogy már 1990-ben kapcsolatot teremthetett
egy amerikai unitárius gyülekezettel. (Arline Sutherland lelkésznő volt Winchesterből). Aztán testvérgyülekezeti
kapcsolat alakult ki a schenectady-i gyülekezettel is, amely 2006-tól a kövesdombi egyházközség testvérgyülekezete lett.
A kapcsolat tovább erősödött, amikor egyházközségünkben több hónapot töltött Erik Kesting North Andoverből.
A kölcsönös látogatások erősítették a testvérgyülekezeti életet. A winchesteri gyülekezet kapcsolattartói – immár
két évtizede – John és Maggie Russel, akik nemcsak a látogatásokat szervezték, hanem az ösztöndíjrendszer kialakításában
is részt vállaltak. Több, szociálisan rászorult egyetemista kapott támogatást.
Egyházközségünk évente kap anyagi segítséget (ezt 1999-től 2006-ig a kövesdombi templom építésére fordítottuk).
Az egyik legnagyobb sikerű találkozónk 2007-ben volt: egy lelkes winchesteri csoport meglátogatta egyházközségünket.
Az erdélyi kirándulások mellett Nyárádszentlászlón tábort szerveztünk 13 amerikai és 22 erdélyi ifjú és felnőtt számára.
A következő évben majdnem ugyanaz az erdélyi csapat (16-an) Winchesterbe látogatott. Mivel a gyülekezetnek akkor
még nem volt állandó lelkésze, a látogatást Karen Erikson, Maggie és John Russel szervezte meg. 2010 júliusában a win
chesteriek látogatnak el újból hozzánk, ezúttal 23-an. 2011-ben a North Andover-i testvérgyülekezet látogatóit várjuk.
(Nagy László)

T

he congregation from Marosvásárhely was lucky enough to have established a contact with an American Unitarian congregation as early as 1990 (through Arline Sutherland, the minister from Winchester). Subsequently another
partnership was born with the Schenectady congregation, that in 2006 became the partner congregation of Kövesdomb.
The bond grew even stronger during the months that Erik Kesting from North Andover spent in our congregation.
The mutual visits enhanced the spiritual connection between the two congregations. For the last twenty years our
contact persons in Winchester have been John and Maggie Russel. Not only did they organize the visits, they also took
an active part in initiating the scholarship programme. Several university students in need benefited from this scholarship.
Our congregation receives donations on a yearly basis (between 1999 and 2006 we used this money to build
the church in Kövesdomb). One of the most memorable visits took place in 2007, when a group from Winchester paid us
a visit. Apart from the trips in Transylvania, we organized a camp in Nyárádszentlászló for 13 American and 22 Transylvanian youngsters and adults. In the next year almost the whole Transylvanian group (16 persons) visited Winchester. Since
the congregation in Winchester had had no constant minister at that point, the visit was organized by Karen Erikson and
Maggie and John Russel. In July 2010 another group of 23 persons from Winchester will be visiting us. In 2011 we will be
hosting our friends from the North Andover congregation. (Rev. László Nagy)
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Marosvásárhely–Kövesdomb

marosi egyházkör

First Unitarian Society of Schenectady, NY

A

Marosi Unitárius Egyházkör legfiatalabb egyházközségeként csupán négy esztendeje önállósultunk, testvér
kapcsolatunk a schenectady-i testvérgyülekezettel mégis hét éves múltra tekint vissza – köszönhetően a Bolyai
téri egyházközség lelkésze és Gyerő Dávid tanácsos közbenjárásának, akiknek sikerült testvérgyülekezeti kapcsolatot
létesíteni a schenectady-iekkel. (Akkori lelkészük, Russ Savage azelőtt Homoródalmás amerikai testvérgyülekezetében
szolgált, járt Erdélyben és megszerette az erdélyi unitáriusokat.)
2003-ban látogatott először egy küldöttség Marosvásárhelyre Russ Savage vezetésével. A kapcsolat rendszeres
levelezésen keresztül működött a továbbiakban, majd templomszentelésünk alkalmával egy négyfős küldöttség (Dan és
Katy Leonard, Nancy Peterson, valamint az akkor már nyugalomba vonult Russ Savage) látogatott meg bennünket. 1660
dollár ajándékot hoztak magukkal, amiből templomunk nagyobbik harangját öntettük meg. Javaslatukra nőszövetségünk
asszonyai énekeskönyveikre terítőket varrtak, amelyeket Schenectadyben eladtak és az összegyűlt összeget szintén
elküldték egyházközségünknek. 2010 elején 1200 dollárnyi adományukat fordíthattuk vendégszobáink elkészítésére.
A testvérgyülekezet új lelkésze 2006 óta Priscilla Richter. A kapcsolatot rendszeres levelezés útján ápoljuk. Minden
évben leveleket váltunk a testvérgyülekezeti bizottság tagjaival.
2010 júniusában egyházközségünket újból meglátogatta Nancy Peterson a szomszédos albany-i egyházközség
kórusával együtt. (Kecskés Csaba)

A

s one of the youngest congregations in Maros county we have been autonomous merely for 4 years, and still the
partnership with the congregation in Schenectady is 7 years old – thanks to the help of the minister of the congregation in Bolyai tér and the councilor Dávid Gyerő, who managed to establish contact with the Schenectady congregation.
(The minister of the congregation at that time, Russ Savage, had been the minister of the partner congregation of Homoródalmás, had been to Transylvania and had took a liking to Transylvanian Unitarians).
The first visit our American friends paid us took place in 2003, organized by Russ Savage. Subsequently, we kept
in touch by correspondence, and when our church was consecrated, a group of four persons came to celebrate with us (Dan
and Katy Leonard, Nancy Peterson and Russ Savage, who had already retired). They brought a donation of $1660, with
which we purchased the big bell for our church. At their proposal, the members of our women’s association sewed covers
for the songbooks of our American friends, covers which were sold in Schenectady and the money was sent to us. At the
beginning of 2010 we received another donation of $1200 that was used to finish our guest rooms.
Since 2006, our partner congregation has had a new minister, Priscilla Richter. We keep in touch by constant correspondence. Each year we write letters to the members of our partner church committee.
In June 2010 our congregation was visited by Nancy Peterson and the choir of the neighboring congregation in
Albany. (Rev. Csaba Kecskés)

38

Nyárádgálfalva

marosi egyházkör

All Souls Unitarian Universalist Church of Kansas City, MO

A

testvérgyülekezeti kapcsolat 1990-ben létesült, partnereink első erdélyi látogatására 1991-ben került sor.
1993-ban Török Elek lelkész és családja a testvérgyülekezet meghívására három hétig az amerikai unitárusok
vendégszeretetének örvendhetett.
1994-ben a tesvérgyülekezet 5500 dollárt adományozott a nyárádgálfavi gyülekezetnek, gyűjtésből, részvények
eladásából, kölcsönből, hogy a mezőgazdaság fellendülésében reménykedő gyülekezetet hozzásegítse egy trakor és
egyéb mezőgazdasági felszerelések vásárlásához. A traktor utáni jövedelemből a következő években utánfutót és boronát
is vásároltak. De kaptunk céladományokat orgonajavításra s a lelkészi lakás karbantartására is.
1995-ben és 1996-ban a gyülekezetben több hónapon át ingyenes angolórákat tartott három testvéregyházközségi
tag. A kansasiak évente segítették pénzadománnyal a gyülekezetet és a lelkészi családot – mind a mai napig.
A húsz év leforgása alatt a Kansas City-i testvérgyülekezet kisebb-nagyobb csoportjai látogattak hozzánk. Ezen
túl viszont testvéreinkkel leginkább elektronikus levelezés formájában tartjuk a kapcsolatot, elsősorban a kapcsolattartásért
felelős családdal, Ellie és Dick Dawsonnal, akik 2010 nyarán újra ellátogattak hozzánk. (Barabás Zsolt)

T

he Unitarian church in Nyárádgálfalva maintains a long-lasting partnership with the All Souls Unitarian Universalis
Church in Kansas City. This partnership is 20 years old and was established in 1990. Our partners payed us a visit
in 1991, and in 1993 Rev. Elek Török and his family visited our partners in the US, spending three weeks there. In 1994,
our partner church sent us $5500, so the congregation was able to buy a tractor and other agricultural equipment. Apart
from this, we also received donations for repairing the church organ, as well as for housing expenses for the parish house.
In 1995 and 1996, members of the Kansas City congregation organized English language courses for several months. Our
US partner has been sending financial help for minister support every year.
In the last twenty years members of the Kansas congregation have regularly visited us, both in small and large
groups. These visits have proven to be an excellent opportunity for making our partnership stronger. Ellie and Dick Dawson
will visit our church again this summer.
We thank all members of the Kansas City congregation who in twenty years of selfless love have helped our congregation with spiritual and material contributions. (Rev. Zsolt Barabás)
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Nyárádszentlászló

marosi egyházkör

St. John’s Unitarian Universalist Church of Cincinnati, OH

A

kapcsolattartó Tom Darner. Az egyházközségünket több alkalommal is meglátogaták a cincinnati gyülekezet tagjai.
1994-ben T. Darner és felesége, Mary meglátogata a szentlászlói egyházközséget.
1998-ban Darner vezetésével egy nyolctagú csoport érkezett hozzánk, 2001-ben pedig egy negyventagú kórus
csodálatos élményben részesítette az egyházközséget.
2005-ben a cincinnati egyházközség lelkésze Frank Carpenter, Mary és Tom Darner, valamint Emily Hodges
látogott meg bennünket.
A szentlászlói egyházközség részéről jómagam és feleségem, valamint a tolmácsoló Kiss Csilla 2000-ben a test
vérgyülekezet meghívására meglátogattuk a cincinnatiakat.
2009-ben amerikai utunk alkalmával ismét találkozhattunk a tesvérgyülekezet tagjaival. Kapcsolattartásunk
legáltalánosabb módja mégis a rendszeres levelezés.
A testvérgyülekezet persze nemcsak erkölcsi, hanem anyagi segítséget is juttatott az egyházközségünknek.
1994-ben Cincinnatiból érkezett segítséggel tudtuk felépíteni a gyűléstermet. Amerikai testvéreink emellett minden
évben küldtek összegeket egyházközségünknek épületjavítási célokra, valamint 2008-tól minden hetven évet betöltött
egyháztagunk részére biztosítanak – az ún. „kenyér-program” keretében – egy-egy kenyeret hetente. (Kiss Mihály)

O

ur contact person is Tom Darner. The Nyárádszentlászló congregation has had the pleasure to host the members of
the Cincinnati congregation several times. In 1994 Tom Darner and his wife, Mary, paid a visit to the congregation
in Nyárádszentlászló.
In 1998, with the guidance of Tom Darner, a group of eight persons came to visit us. Then, in 2001 a 40-member
choir made an unforgettable impression on our congregation. In 2005 the minister of the Cincinnati congregation, Frank
Carpenter, as well as Mary and Tom Darner and Emily Hodges paid us another visit.
I visited the Cincinnati congregation in 2000 along with my wife and our interpreter, Csilla Kiss. During our visit
to the US in 2009 we met once again the members of the Cincinnati congregation. Still, the regular way we keep in touch
is by constant correspondence.
Our partner congregation offered us not only spiritual, but also financial help. In 1994, with the donation from
Cincinnati we managed to build a meeting room. Apart from this, our American friends have sent us donations each year
for renovation purposes. Moreover, they initiated a program starting with 2008, on the basis of which each elderly over 70
receives a loaf of bread once a week. (Rev. Mihály Kiss)
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Nyárádszentmárton–Csíkfalva/Iszló/Búzaháza

marosi egyházkör

Eliot Unitarian Chapel in Kirkwood, MO
UU Fellowship of Raleigh, NC
Northern Hills Fellowship in Cincinnati, OH

M

indhárom, nagy múltra vissztekintő testvéregyházközségi kapcsolat jól működik. Az egyik kiemlekedő jelentőségű program, amely a testvérgyülekezeti kapcsolatnak köszönhetően működik, a diákok ösztöndíjprog
ramja. Ugyanakkor rendszeresen segítik az időseket (ennek keretében az idősek minden héten egy-egy kenyérben
részesülnek; volt időszak, amikor több mint kilencven személy kapott kenyeret). A testvéregyházközségek indítottak –
úttörő jelleggel – egy hitelező projektet, ez viszont nem járt sikerrel. A megtakarított pénzösszeget ezért egy elektromos
harangozórendszerre fordítottuk. Nemrég tett Egyesült Államok-beli látogatásom is megerősítette az erdélyi és amerikai
unitáriusok testvérkapcsolatát, és ez a barátság, úgy tűnik, egyre áldásosabbá válik. (Varga M. Sándor)

A

ll three partnerships are going well. The relationships go back for many years. One very important program is the
scholarship for the students. Also, there is a social fund for the elderly form the congregation, who receive one
bread every week. At one point there were over ninety old persons benefiting from this program. The partner churches
started a pilot program of giving loans to members of the congregation, but this did not work out. So with some money saved,
an electric bell ringing system was installed. Varga M. Sándor recently visited the US brothers and sisters, and the bond
between the American and home congregations is growing stronger. (Rev. Sándor M. Varga)
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Nyárádszereda

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Halifax, Canada
First Parish Church in Duxbury, MA

A

nyárádszeredai gyülekezet testvérgyülekezete kezdetekben a Halifax UUC volt. Ezt a kapcsolatot számon tartja
ugyan a Testvérgyülekezeti Tanács, de sajnos időközben megszűnt. A nyárádszeredai hívek, akik az 1990-es
években személyesen is találkozhattak a Halifax UUC ide látogató unitáriusaival, még reménykednek, hogy sikerül a kap
csolatot felmelegíteni.
2003 nyarán a Cape Cod félszigeten található Duxbury UUC gyülekezetből látogattak el Nyárádszeredába. Azóta
e kapcsolat személyes találkozásokban, rendszeres e-mail-kapcsolatban, valamint az épülő templom támogatásában
nyilvánul meg leginkább.
2004-ben feleségemmel ellátogattam Duxburybe, majd 2009-ben két nyárádszeredai unitáriussal közösen
tettünk látogatást a tesvérgyülekezethez. 2010-ben Duxburyből látogatónk érkezik a kapcsolatok további ápolása céljából.  
Reménykedünk abban, hogy a diáksegélyprogram személyes kapcsolatok révén intenzívebbé válik, és a közösségek
építése érdekében is együttes programokat valósíthatunk meg. (Sándor Szilárd)

I

nitially, the partner congregation of the Nyárádszereda congregation was the UUC of Halifax. Unfortunately this partnership ceased to exist as years passed by. The members of the Nyárádszereda congregation, who met the members of
the UUC Halifax congregation during their visit in the 1990s still hope that this partnership can be revived.
In the summer of 2003, a group from Duxbury, located on the Cape Cod peninsula, paid us a visit. We have kept in
touch ever since by visits and regular e-mailing. Our American friends are helping us with the construction of our church as well.
In 2004 I visited Duxbury with my wife, and then again in 2009 with another two members of the Nyárádszereda
congregation. In 2010 we will host a member of the Duxbury congregation in order to strenghten our relationship. We hope
that the scholarship programme will become even more efficient thanks to these visits and that we will initiate joint projects
for the spiritual development of our congregations. (Rev. Szilárd Sándor)
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Nyomát

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Lexington, KY

A

Nyomáti Unitárius Egyházközség és a Lexingtoni Unitárius Univerzalista Egyházközség között kialakult kapcsolat
hétéves múltra tekint vissza. Ez a hét év „a bőség hét esztendejének” is tekinthető, mivel az emberi kapcsolatok és
közös hitünk megélésének alkalmai egy nagyon gazdag, áldásos időszakra vallanak. A közös kirándulások, istentiszteletek,
szertartások, a kialakult barátságok, az amerikai ösztöndíj-program elindítása a nyomáti kisdiákok részére, az együtt
szervezett közmunkák, mind-mind nagy mértéken befolyásolták mindkét egyházközség életét. A nyomátiak tanulhattak
nyitottságot, mosolyt, derűt és életakarást amerikai testvéreiktől, óceánon túli barátaink pedig megérezhették egy szinte
800 éves templom szentségét, és egy több mint 450 éves unitárius egyház szellemi erejét. A mi, erdélyiek és az amerikai
unitáriusok barátságát, sorsunk tudatos összekötését áldás kíséri. (Jakabházi Béla Botond)

T

he partnership between the Unitarian Church in Nyomát and the Unitarian Universalist Church of Lexington goes
back 7 years. These years can be considered as the seven years of plenty, rich in deep human relations and the joy
of living together our common faith. Our joint trips, religious services, ceremonies, the friendships formed, the scholarship
program for the pupils from Nyomát and the work that we have done together have all greatly influenced the life of both congregations.  The people form Nyomát had the chance to appreciate and learn the value of openness, smiling, serenity and
the will to live from the partners from Lexington, and our friends from the other side of the ocean had the chance to feel the
holiness and blessing of an almost 800 year old sanctuary, and the spiritual power of a 450 year old Unitarian community.
The partnership between the Transylvanian and American Unitarians, who developed a strong and long-lasting friendship
has been full of blessings from the beginning. (Rev. Béla Botond Jakabházi)
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Rava

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Annapolis, MD

A

z annapolisi unitárius egyházközség 1994-től tart fenn testvérgyülekezeti kapcsolatot Ravával. Négy zarándok
csoport látogatta meg eddig Ravát. 2004-ben meglátogatta őket a gyülekezet kórusa, néhányuk családoknál volt
elszállásolva, és vasárnap felléptek az istentisztelet keretében. 2006-ban egy hat fős csoport egy hetet töltött Ravában,
és segédkezett a paplak felújításában. 2008-ban egy csapat tizenéves látogatta meg őket. Három egyéni látogatás történt,
és a ravai lelkész egy alkalommal meglátogatott minket Annapolisban. 2010 nyarán újabb testvérgyülekezeti látogatásra
kerül sor.
A partnerség kapcsolatokat jelent. Tanuljuk egymás kultúráját, közös élményekben részesülünk, és a közös hit
alapján barátságokat kötünk. Évente gazdagítjuk erdélyi unitárius ismerőseink körét. Közös hitelveink alapján igyekszünk
jobban megérteni a testvérgyülekezet kulturális és nyelvi sajátosságait, hagyományait, és szeretnénk, ha ők is hason
lóképpen megismerhetnének minket. Erre a legjobb eszközeink a hosszú távú kapcsolattartás, kölcsönös látogatások és
közös programok.
Az internethasználat széleskörű elterjedésével könnyebbnek tűnik a szoros kapcsolattartás, egyszerűbb a hírek
és képek megosztása is. Lehetőségeink szerint anyagi támogatást nyújtunk olyan ötletek megvalósításához, amelyekre más
honnan nem sikerült alapot szerezni, mint például elektronikus harangozó-felszerelés megvásárlása. (Varró-Bodoczi Barna)

T

he Unitarian Universalist Church of Annapolis, Maryland, has been a partner of the Unitarian Church of Rava since
1994.  Four groups of UUCA pilgrims have visited Rava. In 2004 our choir visited the US, they sang at a Sunday service.  
In 2006, a group of 6 spent a week in Rava, helping painting in the parish house. A group of teens visited us in 2008. There
have been 3 persons visiting Rava and one minister from Rava has visited our partners in Annapolis. In the summer of 2010
UUCA members will be paying a visit to our partner church. This will be an intergenerational group of pilgrims, ages 13 to 78.  
Partnerships are about connections. We learn about each other’s culture, share enjoyable moments and make
friends as we share our faith.  Each year we add to our circle of Unitarian friends in Transylvania. Based upon our common
religious principles and ideals, we seek a better understanding of our partner’s culture, language and customs and wish
them to have a better understanding of our customs and culture. We do this best by supporting long distance communication, visits from and to Transylvania, and by developing and implementing joint projects and programs. With the increase in
internet use, we find it easier to maintain a close contact, sharing news and photos. When possible, we provide financial aid
for unfunded projects as an electronic bell ringer and electronic keyboard. (Rev. Barna Varró-Bodoczi)
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Szabéd

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Charlotte, NC

A

Charlotte-i Unitárius Univerzalista Egyházközséggel való kapcsolatot elődöm, Kecskés Lajos lelkész idejében vette fel az
egyházközség. A testvérgyülekezet szinte minden esztendőben pénzbeli segítséggel támogatta egyházközségünket, amit
az egyházközség keblitanácsa a legjobb belátása szerint hasznosított.
1999-ben a testvérgyülekezeti kapcsolattartónak, Kathleen Carpenternek és a gyülekezet lelkészének, dr. Doug Reisnernek
újra bemutatkozó levelet írtam. 2001-ben 1300 dollárt kaptunk, ezt az összeget teljes egészében a lelkészi lakás belső javítására
használtuk. 2002-ben 2170 dollár adomány érkezett Charlotte-ból: ebből 700-at Csécs Márton Lőrinc diák kapott tanulmányi
ösztöndíjként, a templomfedélzet javítására 1000 dollárt szántunk. 2003-ban meglátogatott a testvérgyülekezet egyik ifjú tagja, Tabitha
Walker. Ezévi, 1500 dolláros adományukból egy régi, de sürgős munkát kezdhettünk el: a templomunkra teljesen új tetőzet került.
A portikusokat felújítottuk.
2005-ben hivatalos küldöttség érkezett a testvérgyülekezettől (Kathleen és Karen Carpenter, Judith Ghoneim). Ekkor
életre szóló élményben is részünk lehetett: az addig megkereszteletlen J. Ghoneim úgy döntött, hogy az unitarizmus szülőföldjén
keresztelkedik meg.
2006-ban a Nyikó mentére szervezett közmunka alkalmával látogatott meg Susan és Ashley Cox. Adományukat a templom
külső javítására használtunk fel.
2009-ben a testvérgyülekezet anyagi támogatásával elkezdhettük a lelkészi lakás javítását. (Jenei Sándor Levente)

T

he partnership between the Unitarian church in Szabéd and the Unitarian Universalist Church in Charlotte, North Carolina was initiated by the former minister of the Szabéd congregation, Lajos Kecskés. 1999 was the year in which minister Lajos Kecskés, after 30
years of service, went on pension. Starting with October 1st 1999 I have tried to continue the work of my predecessor.
During the years we have managed to do the following: In 1999 we worked on re-establishing the relationship with the UUC
in Charlotte. I wrote a letter of introduction to the contact person of the partner church, Kathleen Carpenter, and to the minister of the
congregation, Dr. Doug Reisner. In 2001 we received an amount of $1300, that we used to repair the parish house: we replaced water
pipes and gas lines, made the bathroom functional etc. In 2002 we received $2170. Out of this amount 700 went to Márton Lőrinc Csécs
as a scholarship, 1000 to repairings of the church roof, 300 were used as a supplement to the salary of the minister and 170 were spent
on winter heating. In 2004 we received an amount of $1500. Out of this sum of money the minister received $200 as supplement, the
rest was used by the congregation. In the same year, thanks to the help of our American partners, we managed to fulfill one of our oldes
wishes and solved an urgent problem: our church received a brand new roof and the portico was renovated.
In May 2005 we welcomed the official visit of our partner church. We finally met our kind contact person, Kathleen Carpenter,
and her daughter, Karen, as well as Judith Ghoneim. They brought with them an amount of 21.500.000 Lei and $1670 for our the external
renovation of our church. This visit also included very touching moments, that culminated in the baptism of Judith Ghoneim.
Between July 14th and 16th, Susan Cox and her daughter, Ashley, visited and helped us repair the damages caused by the
flood on the Nyikó river. They offered us $1373, that were used for the external renovation of the church.
In 2009 we began renovating the parish house with to the help of our partners. (Rev. Sándor Levente Jenei)
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Szentgerice

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Congregation of Fairfax, VA

A

szentgericei és fairfaxi gyülekezet az elsők között talált egymásra, nem utolsósorban a Csongvay Attila és Lázár
Csaba között kialakult barátságnak köszönhetően. A két gyülekezet kapcsolatában az elsők között valósult meg
a cserelátogatás: a lelkészházaspár amerikai látogatását 1992-ben követte 40 fairfaxi erdélyi látogatása. Csongvay Attila
1993-ban bekövetkezett halála után egy időre megtorpant a testvérkapcsolat.
Orvosi rendelőt építeni Csongvay Attila emlékére – ez volt az amerikai gyülekezet kérése. Első lépésként 1996
májusában bejegyeztettük a Tiboldi Alapítványt, amely egy koncesszióval 99 évre kapott területen megkezdte a rendelő és
szolgálati lakás építését. Az építkezés mentén asszonyaink elkezdték az intenzív kézimunkázást, amelynek „gyümölcseit”
az Államokban értékesítették – elsősorban K. Rosalinak köszönhetően. Az eladott kézimunkák árának fele az építési alapba
kerül. De talán még a fentinél is fontosabb a több mint 3500 napnyi kaláka.
A testvérgyülekezeti kapcsolat következő áldása az első erdélyi falugondnoki szolgálat megszervezése. Ma több
mint 30 falugondnoki szolgálat működik, 2007-ben bejegyeztettük a Romániai Falugondnokságok Szövetségét.
Amerikai céladományokból 25–30 diák kap ösztöndíjat, de úgy érzem, feltétlenül új alapokra kellene helyezni ezt
a programot. (Balázs Sándor)

T

he congregations in Szentgerice and Fairfax got in touch quite early, also due to the friendship between our minister,
Attila Csongvay and Csaba Lázár. Visiting each other was also among the first of such experiences: our ministers’
couple travelled to the US in 1992, 40 members from Fairfax returning the visit the same year.
When Attila Csongvay died in 1993, the partner church folks came up with a plan to remember him: to build a medical station in our village. First, we registered the Tiboldi Foundation which started to build the building of the station, and
a service flat, on a land rented for 99 years. This was the time when our women’s group started an intense handicraft work,
the pieces of folk art being sold in the US. Half of the proceedings went to the building fund. Also, a very important contribution was the volunteer work of the church members, totaling over 3,500 days of labor.
A next benefit of the partnership was the creation of the first village caretaker office in Transylvania. Today, we have
over 30 of such offices in the country, while in 2007 we created the national association of these offices.
Also, we receive about 25-30 scholarships for our students from partner church resources, but it is time to reconsider the format of this program. (Rev. Sándor Balázs)
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Szentháromság

marosi egyházkör

Mount Vernon Unitarian Church in Alexandria, VA

A

kapcsolat még Lázár Levente itteni szolgálati idejében alakult, elsősorban a falu megsegítését célozta meg,
alkalmazva a kölcsönös megismerés elvét. Néhány évvel később fontos szerepet kapott a diákok megsegítése,
ez a program azóta is működik. A testvérkapcsolat képviselői kétévente Szentháromságra látogatnak és a személyes
találkozás alkalmával szokott sor kerülni a közös tervek megvitatására és a lehetőségek mérlegelésére. Fontosnak tartom
kiemelni, hogy a diákprogram nemcsak az unitárius gyermekeket szólítja meg, hanem a falu minden fiatalját, aki nem
Szentháromságon tanul. Napjainkra a diáksegély mintegy évi 25 000 dollár, ugyanakkor a gyülekezet szociális programjaira
is jelentős pénzösszegeket kapunk. Az egyházközség nagyjából évi 3000 dollárt kap általános javítási, működési,
gyülekezetépítő és szociális tevékenységekre.
Az amerikai segélyből gyülekezeti ház is épült. Terveink között szerepel az amerikai testvérgyülekezet ifjainak
fogadása, valamint a diáksegély és más pénzbeli segélyek átszervezése. Úgy tűnik, a hatalmas pénzbeli segítségek mellett
a gyülekezet áldozatvállalása, a közmunka gyakorlása és a saját lehetőségeink feltérképezése és kihasználása lankadt.  
Reményeink szerint a kapcsolat a jövőben tovább erősödik, a diákprogram mellé szeretnénk segítséget
nyújtani itthon maradt fiataljainknak, valamint bevonni tevékenységünkbe azokat, akik a közelmúltban diáksegélyben
részesültek. (Hegedűs Tivadar)

T

he partnership was started during the ministry of Levente Lazar, and primarily aimed to be of help for the entire village. A few years later, the scholarship program was developed, which is working ever since. Representatives of the
partner church visit our village every two years, and the personal exchanges are a good time to discuss over the plans,
as well as weigh the possibilities. It is important to mention that the scholarships are available not only to the Unitarian children, but to every child in Szentháromság. Today, the scholarship fund totals $25,000 every year, but significant additional
contribution is made towards the social projects of our congregation. We also receive about $3,000 every year to cover the
ongoing operations and general reparations. Contributions towards the building of a community center were also received.
Our joint plans for the future include a trip for US youth to Transylvania, as well as re-organizing the scholarships and other
donations. It seems that receiving important financial support diminished the sacrifices of our congregants, reduced the
volunteer works, and slowed the exploration of our inner possibilities. For the future, next to the scholarships, we are hoping
to provide some help for our young people who stay in the village, as well as to involve in our church activities those who
had received scholarships in the past. (Rev. Tivadar Hegedűs)
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Szováta

marosi egyházkör

Unitarian Universalist Congregation of Marin, CA

E

testvérkapcsolat 1998-ban indult, miután az azelőtti kapcsolat teljes bizonyossággal kihűlt. Ugyanabban az évben
egy amerikai család látogatott hozzánk, akikkel sikerült közös jövőben gondolkozni. Ennek egyetlen és legfontosabb
célpontja a szovátai unitárius templom építése volt. Sajnos még abban az évben testvérgyülekezetünk lelkésznője – aki
nagyon aktív és bizakodó volt e testvérkapcsolat jövőjét illetően – váratlanul eltávozott az élők sorából. A rákövetkező
időszakban a kapcsolattartás a levelezésre korlátozódott. Testvérgyülekezetünkből két alkalommal látogattak hozzánk.
Évente kisebb összegeket küldenek, amelyeket szükségleteinknek megfelelően hasznosíthatunk. Többnyire az
épülő templomra, majd karácsonyi csomagok készítésére, diáksegélyre és fizetés-kiegészítésre használjuk fel.
A marini testvérgyülekezet is kivette részét az öt testvérgyülekezet mellett a közös cél megvalósításában –
a szolgálati autó projektben (lásd Csokfalvánál) –, 20%-os arányban járultak hozzá a vásárláshoz.
2009-ben megajándékoztak egy hordozható számítógéppel, amelyet az egyházközségi adminisztrációban, majd
a vasárnapi iskolában is használni fogunk. (Lázár Levente)

O

ur relationship started in 1998, when our first relation with another partner did not work out. Also in the same year
we had a family visit from our new partners. Then we discussed our future which concerned the much needed issue
of a new church building.  
In the same year, the minister from Marin, who was very active and conscientious in our partnership passed away.
For the next few years our relation was limited to writing letters. Since then they visited us twice. We write regularly, and
keep in touch via Skype.
We receive yearly a little amount of funds to use in whichever way we want. We used it for the church building – which
was mostly a symbolic part of it, for Christmas presents, for scholarship to help one student, and as salary supplement.
Also our partners from Marin took part in our 5 partners project – the service car. UUC of Marin contributed with
20% of the total cost.
In 2009 we also received a used DELL laptop which is used in our church office administration in Szováta; we are
planning to use it in the Sunday school too. (Rev. Levente Lázár)
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Ádámos

küküllői egyházkör

First Universalist Society in Franklin, MA

A

kapcsolat 1998-ban jött létre, amikor Mezei Csaba akkori ádámosi lelkész amerikai tanulmányúton volt. Még ebben
az évben meglátogatott minket Ann Willever vallástanár a fiával. 2002 tavaszán Carol Rosine lelkésznő járt nálunk,
majd 2004-ben egy négytagú csoport: Carol Rosine, Pat Slovacek, Harriet Fischer és David Kassay. A két egyházközség
között ennyi személyes találkozás volt.
Ann Willever 1998-as látogatása során pénzadományt hozott a valláserkölcsi nevelést szolgáló terem új bútorzatára,
de amerikai testvéreink tanfelszerelést is küldtek. 2002-ben, érkezésem előtt az egyházközség papilakot javított. Franklini
testvéreink mindenekelőtt a fürdőszoba felújítására – de más munkákra is – mintegy 1300 dollárt küldtek. 2010-ben újabb
pénzadományt, 250 dollárt kapott egyházközségünk templomjavításra.
Solymosi Zsolt vallástanár közvetítése révén egy ádámosi fiatalember, Miklós István az Unitárius Kollégium
diákjaként ösztöndíjban részesült egy franklini családtól.
Mi, a szerényebb anyagi háttérrel rendelkező erdélyiek varrottasainkkal ajándékoztuk meg tengeren túli testvé
reinket. Ittlétük alkalmával személyesen adtuk át munkáinkat, máskor az Egyesült Államokba utazó erdélyiek révén küldtünk
40 énekeskönyv-borítót. Ez utóbbiakat nőszövetségünk tagjai készítették. (Fülöp D. Alpár)

T

he partnership was born in 1998, when our minister Csaba Mezei spent a year in the US as a scholar. That year,
religious educator Ann Willever visited us with her son, bringing financial support to refurbish the RE spaces, and
also, carrying RE materials. US minister Carol Rosine paid a visit in 2002, while in 2004, a group of 4 came over: Carol
Rosine, Pat Slovacek, Harriet Fischer and David Kassay. Around 2002, our church was repairing our parsonage, when our
partners in Franklin sent around $1,300 for a new bathroom. In 2010, another financial contribution came for the purpose
of the sanctuary restoration, $250. Religious education minister Zsolt Solymosi of Kolozsvar helped to set up a scholarship
from Franklin sources for a young man in our village, Miklós István. We Transylvanians sent handicrafts to our sisters and
brothers over the ocean, including 40 pieces of hymnal covers, made by the members of our women’s association.
(Rev. Alpár D. Fülöp)
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Bethlenszentmiklós

küküllői egyházkör

Foothils Unitarian Church in Fort Collins, CO

A

testvérkapcsolat kezdete 1990-re tehető, eleinte csak alkalmi levelezések formájában. Fejlődés nemigen volt
1998-ig, amikor meglátogattam a Fort Collins-i egyházközséget.
Fokozatosan erősödött, szélesedett a kapcsolat. 2002-ben Leonard és Cherry Sokolosky egyháztagok látogattak
meg bennünket. 2007-ben nyolc vendéget fogadtunk, 2009-ben Richard Gumina tért vissza közülük. Ő vette át a kapcsolat
ápolását Robert Viscounttól, aki három éven keresztül végezte a kapcsolattartást. Az ő erőfeszítésének köszönhetően
nemcsak látogatásokra, hanem egy ösztöndíjrendszer kiépítésére is sor került, amely az egyházközség középiskolás
gyermekeit támogatta.
2010-ben Richard Gumina látogatását várjuk. (Veress Ferenc)

T

he partnership was started in 1990, by writing letters to each other. The first major change into good was the effect
of a visit to the US by Transylvanian minister Veress Ferenc, in 1998. Since, the relationship is stronger and wider.
In 2002, Leonard and Cherry Sokolosky visited our congregation, in 2007 a group of eight sisters and brothers came on
a visit, in 2009 Richard Gumina returned again. He took over the coordination of the partnership from Robert Viscount – he
was in charge there for three years. Robert’s efforts are now blessing many of our students with US scholarships. In 2010,
we hope to have Richard come visit us again. (Rev. Ferenc Veress)
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Désfalva

küküllői egyházkör

The First Church in Belmont, MA

A

húsz évet felölelő testvérkapcsolat nagyon jó, mindkét fél megértette ennek fontosságát, értelmét és hasznát.
A kezdeti levelezést, tapogatózó ismerkedést a kölcsönös látogatások sora követte. Fogadtuk eddigi lelkészeiket,
akik szószéki szolgálattal erősítették a bizalmat. Több alkalommal itt volt a testvérkapcsolat talán legbuzgóbb tagja, Hans
de Muinck Kejzer, akinek tiszteletére és nagyszerű munkája emlékére kopjafát állítottunk templomunk kertjében. A désfalvi
egyházközség lelkészét több alkalommal fogadták, de nagyszerű élményekben volt részük a désfalviaknak is Belmontban
és Boston környékén.
Évente anyagi támogatásban részesítették a désfalvi egyházközséget, hogy tanácstermünket, lelkészi lakásunkat,
de főleg templomunkat javítsuk, felújítsuk. Évente nyolc-tizenkét magyarul tanuló középiskolás és főiskolás diákot
tanulmányi segélyben részesítettek. A rászorulók karácsonykor, húsvétkor élelmiszer-csomagot kapnak jóvoltukból. Angol
nyelvtanfolyamot és számítógép-kezelési tanfolyamot támogattak. Könyvekkel, sport-felszerelésekkel ajándékoztak meg
bennünket.
Húsz év kapcsolatának eredménye – röviden: vallásos életünk fellendülése, anyagiakban és szellemiekben való
gazdagodásunk, hitünk erősítése, mind-mind a testvérkapcsolatnak is köszönhető. Reméljük, hogy 2010 augusztusában
újra együtt ünnepelhetünk a désfalvi teplomban. (Szentgyörgyi Sándor)

T

he partnership, being 20 years old now, is very good. Both parties understood its importance and benefits. First there
were the letters sent, and then came the visits, in both directions. The Belmont ministers preached from our pulpit,
and perhaps the most active volunteer, Hans de Muinck Keizer, visited us several times; his memory is immortal now thanks
to a carved totem column. Also, the minister and some members from Desfalva spent great days in Belmont and Boston.
Every year, we received some financial support, to repair our social hall, parsonage and especially the sanctuary. Every
year, 8 to 12 students received scholarships. Those in need were helped with food packages around the holidays. Our
partner church had sponsored an English language course in the village, as well as a computer management course.
We received books and sports equipments. To summarize it: our community life was boosted, our spiritual and material
conditions were enriched, and our faith was strengthened. We hope to celebrate again together in August 2010, in Desfalva.
(Rev. Sándor Szentgyörgyi)
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Dicsőszentmárton

küküllői egyházkör

Cedar Lane Unitarian Universalist Church in Bethesda, MD

A

testvérkapcsolat hivatalosan 1996-ban jött létre Fazakas Endre lelkész idejében, de az azt megelőző évben már
levélváltás történt és látogatást is tettek nálunk. Azóta a testvérkapcsolat zökkenőmentesen működik, fokozatosan
fejlődik, ami a mindkét részről való lelkiismeretes kapcsolattartás, a gyakori látogatások és a heti rendszerességű levelezés
eredménye.
A legfontosabb program, amely támogatásuk által 2002-től folyamatosan működik, az egyetemista diáktámogatás; ennek
keretében mostanáig 39 fiatal részesült szép összegű támogatásban. Ezen kívül anyagi pártolásuk által lehetővé vált a hatékonyabb
szociális tevékenység, amely különösen az öregek támogatásában nyilvánult meg, továbbá a vallásórák színvonalának emelése
is didaktikai segédeszközök beszerzése révén. Ugyancsak anyagi hozzájárulásukkal angol nyelvtanfolyam is működött 2007-ig.
2006-ban kopjafát készíttettünk és küldtünk a testvérkapcsolat 10. évfordulójának megörökítésére, és 2008-ban
ugyanilyent állítottunk templomkertünkben, közös ünnepi istentisztelet keretében avatva fel.
Az eddigi támogatások teljes összege 95 955 dollár, amelyből 76 299 dollár diáktámogatás volt.
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy testvéregyházközségi kapcsolatunk eredményes múltra tekint vissza. Hisszük,
hogy hasonló folytatása lesz továbbra is. (Nagy Endre)

O

ur partner congregation is the Cedar Lane Unitarian Universalist Church in Bethesda, Maryland. The partnership started
officially in 1996, when the minister in Dicsőszentmárton was the Rev. Endre Fazakas. A year earlier in 1995 the first
contact was made through a letter from the Cedar Lane congregation in which they were letting the Transylvanian congregation
know that through the Partner Church Council program they wish to start a partnership with Dicsőszentmárton. The partnership
between the two communities has been working well ever since, and it has been growing and developing through the continuous contacts through letters, emails and frequent visits from both sides. Electronic correspondence is quite frequent with weekly
emails from both congregations.
The most important program, that is working with the continuous support of the Cedar Lane congregation since 2002 is
the scholarship fund that is provided for university and college students from the Transylvanian congregation. Within this program
through the years 39 students were granted significant scholarship funds. Besides the scholarship program the donations from the
Cedar Lane community made it possible for the Dicsőszentmárton congregation to increase their social action programs that now
attend to the needs of the congregations older members, the level of religious education also improved thanks to new materials
arriving from our partners. There was an English language course program that worked until 2007 with the support of the Cedar
Lane congregation.
In 2006 on the occasion of celebrating ten years of partnership we donated a „kopjafa” a traditional carved wooden
pole to the Cedar Lane community and in 2008 we also inaugurated a similar one in our church garden at a church service where
members of both communities were present.
In conclusion: our partnership has a successful and rich past and we are trusting that it will continue with similar results
in the future. (Rev. Endre Nagy)
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Fehéregyháza

küküllői egyházkör

Unitarian Universalist Congregation fo Princeton, NJ

P

artnerviszonyunk talán a legkésőbbi kapcsolatfelvételek közé tartozik. 1998. május 3-án a princetoni gyülekezet
csoportja tájékozódó jelleggel Fehéregyházára érkezett.
Hazájukba visszatérve a testvérkapcsolat felvételéről döntöttek. Azóta ennek a kapcsolatnak számos eredményét
sorolhatjuk fel. A kölcsönös látogatás és az erkölcsi támogatás mellett megemlítjük a Millenniumi templom építésének
kiemelkedő támogatását, az elektromos orgonát, a kutat, a közösségi ház 95%-os finanszírozását. De nem utolsósorban
azt a példaértékű jóindulatot, amellyel amerikai barátaink ehhez a testvérkapcsolathoz viszonyulnak.
Kiemelkedő vezetői voltak e kapcsolatnak Ethel Mae Theriault (két hétig angol nyelvre tanította az érdeklődő
gyermekeket  2001-ben), továbbá Nancy Keene és Carl Haag. Újabban pedig Sally Easter, Ruth Tonlinson és sokan mások.
(Benedek Jakab)

O

ur partnership is one of the last partnerships established. In 1998 on the 3rd of May a group from Princeton visited
Feheregyhaza. After they arrived home they decided to establish a relation. Since then we have achieved numerous
results. Besides the mutual visits and moral support we can also mention the construction of the Millenium church, the electric organ, the well, the 95% financial support for the community house. Last but not least we might mention the exemplar
benevolence with which our American brethren tried to approach this relationship.
The outstanding guides of this relationship were Ethel Mae Theriault (in 2001 she tought English for children) and
also Nancy Keene and Carl Haag. Recently Sally Easter and Ruth Tonlinson and many other (Rev. Jakab Benedek)

53

Harangláb

küküllői egyházkör

First Parish Church, UU, Bridgewater, MA

A

kapcsolat elég nehezen indult, valahogy mégis egymásra találtunk. A kezdeti gyakoribb levélváltás, ismerkedés,
tájékozódás csakhamar meghozta gyümölcsét.
Bridgewaterből egy népesebb csoport jelezte, hogy szeretne haranglábiakkal és a vidék unitáriusaival találkozni.
Örömmel vártuk a találkozás pillanatát. Két kisbusznyi kedves vendégünk az ismerkedés, templomunk és egyházközségünk
bemutatása után a haranglábi gyülekezeti tagoknál kapott szállást. Alig néhány nap elég volt, hogy mindenki jól érezze
magát. A kapcsolattartó és a csoport vezetője Janes H. Bohamas volt.
Désfalva testvérgyülekezete, a belmonti egyházközség négy tagja is meglátogatta a haranglábiakat, részt véve
egy őszi hálaadási istentiszteleten.
De mi magunk is meglátogattuk a testvérgyülekezetet Belmontban való tartózkodásunk alkalmával, kilencen egy
kellemes napot töltve el ott.
A testvérkapcsolat más vetülete: három haranglábi diák két évig anyagi támogatásban részesült. A gyülekezet is
részesült támogatásban, amelyet a templom és lelkészi lakás felújítására fordítottunk.
A kezdetben lendületes kapcsolat fokozatosan hanyatlani kezdett, mára jószerével a levelezés is elmaradt.
Mi viszont hálásak vagyunk barátainkért, barátainknak. Mindent megköszönve reménykedünk a kapcsolat újraelevene
désében. (Szentgyörgyi Sándor)

T

he relationship had a slow start, but eventually, we got to reach each other fine. First, we wrote letters and introduced
ourselves. Then, a larger group from Bridgewater indicated their interest for a visit. So our new friends, lead by Janes
H. Bohamas, arriving on two vans, were hosted by the members of our congregation. When we visited Belmont, we also
spent a nice day with our sisters and brothers in Bridgewater. Other benefits of the partnership include scholarships given to
three students for two years, and contributions towards the restoration of the church and parsonage. Lately, the relationship
seems to be declining, we hardly even write to each other. However, we are grateful for our partners, and to our partners.
We are hoping to see the partnership revitalized again. (Rev. Sándor Szentgyörgyi)
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Küküllődombó

küküllői egyházkör

Unitarian Church in Charleston, SC

A

z évek folyamán   jó kapcsolat alakult ki a két fél között. Nagyon jól működött a diáktámogatási program.
Az amerikai fél képviselői több alkalommal is látogatást tettek itt, Erdélyben. Nagyon lelkes támogatója volt ennek
a kapcsolatnak a charlestoni Horvay Benjamin gyülekezeti tag és felesége. Ők 2007-ben elköltöztek a gyülekezetből, és a
kapcsolattartás egy ideig teljesen szünetelt. Később volt egy újraindítási próbálkozás, de egészen rövid ideig tartott. Most
a kapcsolat megszűnőben van, mert az amerikai fél részéről nincs ki átvegye a kapcsolattartást. (Péterfi Sándor)

D

uring the years, a good relationship has developed between the partners. The scholarship program for students
has worked greatly. The Americans came to Transylvania many times. Congregant Benjamin Horvay with his wife
from the Charleston church was an enthusiastic supporter of this relationship. As they moved from the congregation in 2007
the relationship interrupted for a while. Afterwards there was a trial to restart this relationship, but it kept just for a short-time.
Now the relationship is coming to an end because on the American side there is no one who would take over the connectionkeeping. (Rev. Sándor Péterfi)
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Magyarsáros

küküllői egyházkör

First Unitarian Church of Victoria, BC, Canada

A

magyarsárosi gyülekezetnek 1994-ig a newporti egyházközséggel volt kapcsolata, de ez csakhamar megszűnt.
Utána a kanadai Victoria lett a testvérgyülekezet, amellyel kölcsönös levelezéssel tartották a kapcsolatot. Onnan
több alkalommal látogatták meg és anyagi támogatásban is részesítették a magyarsárosiakat. Az utóbbi egy-két évben
a kapcsolat gyengülni látszott. Most a kanadai fél ismét érdeklődést mutat a kapcsolat iránt. Egyesült Államok-beli
testvérgyülekezetünk nincsen.
A testvéregyházközségi kapcsolatról csak 2002-től találtam feljegyzést, akkor nagyobb csoport látogatott el
Magyarsárosra, és augusztus 6-án 980 eurót adományoztak. Szeptember 6-án még küldtek 940 eurót és 50 dollárt. 2003
februárjában küldtek 600 dollárt és év végére 800 dollárt. 2003-ban még megjelenik a kimutatásokban (régi pénzben) 130
millió lej, és tulajdonképpen így  sikerült az egyházközségnek karácsonyi csomagokat vásárolni a gyerekek számára és
megvásárolni a templomkert alatti telket vendégház építése céljából, amiből sajnos csak a tervrajz és az építési engedély
valósult meg, a tulajdonképpeni építéshez  pénz hiányában nem lehetett hozzáfogni, mert közben elkezdték a templom
általános javítását is. (Bálint Imre)

M

agyarsaros had been in relationship with the congregation of Newport until 1994. This connection stopped then.
Afterwards we found a new partner church in Victoria, Canada, with which they have been keeping the relationship through mutual mailing. They have come to Magyarsaros for several times and helped financially too. In the last years
the relationship weakened. Now they show interest again in this relationship. Magyarsaros has no American partner church.
About the partner church relationship I found notes only since 2002, when a larger group visited Magyarsaros
and on 6th of August donated 980 Euro. Later, on 6th of September they still sent 940 Euro and 50 USD. In February 2003
they sent 600 USD, and for the end of the year 800 USD. At the end of 2003, 130.000.000 LEI appears and that’s how the
congregation could make Christmas gifts for the kids, and could buy a property as a building plot, in the neighborhood of the
church. They were planning to build a guest house there, but they could only make a blueprint and ask for its authorization.
As the congregation also started a general repairing of the church building, they ran out of money, and now everything is
stopped, all works are suspended. (Rev. Imre Bálint)
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Medgyes

küküllői egyházkör

UU Fellowship of Los Gatos, CA
Unitarian Church of Evanston, IL

A

medgyesi unitárius egyházközség a Los Gatos-i és az evanstoni gyülekezetekkel tartott kapcsolatot. A Los Gatos-i
gyülekezettel a kapcsolat 1991-ben kezdődött, az evanstoni gyülekezettel 1997-ben.
Az 1993–1997 között végzett toronyépítési és egyéb felújitási munkálatok megvalósításához mindkét gyülekezet
jelentősen hozzájárult.
1998-ban az árvíz elöntötte a lelkészi lakást. 1999-ben az egyházközség ezért egy kétszobás tömbházlakást
vásárolt. Az új lelkészi lakás felújitási költségeinek fedezésére az evanstoni gyülekezet anyagi támogatást küldött.
1998–2009 között az evanstoni gyülekezet évente adományt küldött a templom   és lelkészi lakásban végzett
felújitási, karbantartási munkálatok elvégzésére.
Az iskolaprogram keretében évente segítettek magyar nyelven tanuló diákokat. Ugyancsak évente szerveztek
gyűjtést a lelkészi család részére. Két alkalommal segítettek irodai felszerelés – elsősorban számítógépek – vásárlásában.
2007-ben szükségessé vált a  gázvezetékek teljes felújítása és egy új templomi kályha felszerelése. A kiadásokat teljes
egészében az evanstoni gyülekezet vállalta.
Egyházközségünket 1995-ben dr. Edgar Crane (Los Gatos) látogatta meg, aki részt vett a konfirmációi ünnepélyen.
2003-ban Barbara Pescan, az evanstoni gyülekezet lelkésznője jött el hozzánk. A Los Gatos-i gyülekezettel a kapcsolat
2005-ben, az evanstoni gyülekezettel pedig  2009-ben megszűnt. (Cseh Dénes)

T

he Unitarian congregation from Medgyes had two partner churches in the USA: the Los Gatos and the Evanston
congregations. The partner church relationship with Los Gatos started in 1991, with Evanston in 1997. Both congregations helped between 1993 and 1997 when the church tower was built and the church, the parsonage were restored. In
1998 the parsonage was flooded. In 1999 the congregation bought a two bedroom apartment. For the renovation of the new
parish house the Evanston church sent financial aid.  Between 1998 and 2009 the Evanston congregation sent financial aid
annually for the restoration and maintaining of the church and parish house. Within the school-programme they sent annual
financial aid for those students who study in Hungarian language. They also saved money for the minister’s family annually.
Two times they sent money for office tools, computers. In 2007 the church needed to restore the whole gas piping system
and to set up a new heating system. The Evanston church claimed all the expenses.
In 1995 Dr. Edgar Crane from Los Gatos church visited the congregation, and took part in their confirmation ceremony.
In 2003 Barbara Pescan the minister of Evanston church visited the congregation.
The partner church relationship with the Los Gatos congregation was interrupted in 2005, and the one with the
Evanston congregation in 2009. We thank both congregations for the financial aid, and we wish God’s blessings on their life
and work. (Rev. Dénes Cseh)
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Pipe–Szásznádas

küküllői egyházkör

First Parish in Wayland, MA
Unitarian Universalist Church of Rockford, IL

T

udomásom szerint a két egyházközség testvérkapcsolata 1995-ben kezdődött. A pipei egyházközség testvére
Wayland – Ken Sawyer lelkész lelkes munkájának köszönhetően a kapcsolat ma is fennáll. A kapcsolattartás
elektronikus levelezés által történik.
A szásznádasi egyházközség testvére Rockford. David Weissbard lelkész, Margaret Curttright valamint Duane
Wilke munkájának köszönhetően jelenleg is jó, erős, virágzó kapcsolatról beszélhetünk. Mindkét testvérgyülekezet anyagi
támogatásban részesítette a pipe-szásznádasi egyházközséget. A testvérgyülekezeteknek köszönhető a templomokban
és a szásznádasi lelkészi lakásban végzett felújítási, bővítési, karbantartási munkálatok finanszírozása. Amerikai barátaink
fürdőszobával és csempekályhákkal gazdagították a lelkészi lakást, könyvekkel az egyházközség könyvtárát. Évente
gyűjtést szerveztek a lelkészi család részére, hozzájárultak a gyülekezet anyagi gondjainak megoldásához is.
Reméljük, hogy 2010-ben együtt ünnepelhetünk! (Jenei László Csaba)

A

s far as I know the partnership between the churches began in 1995.
The partner church of Pipe is The First Parish in Wayland MA. Thanks to the soulful works of Rev. Ken Sawyer
the partnership is still alive and it is maintained via email.
The partner church of Szásznádas is The Unitarian Universalist Church of Rockofrd Il. Thanks to Rev. David
Weissbard, Margaret Curttright and Duane Wilke, we can talk about a good, strong and prosperous relationship between
the churches. Both partner churches sent financial support to the churches from Pipe and Szásznádas. Thanks to the congregations from Wayland and Rockford we were able to renovate inside the church of Pipe and Nádas, to renovate, maintain
and extend the parsonage from Nadas.  They enriched the parsonage with a bathroom and wall tile stoves. They enriched
the parish library with books. Saving up annually was organized for the ministerial family and with the financial support they
contributed to solving the material problems.
We are grateful for the spiritual and financial support and we hope that we may celebrate together in 2010!
(Rev. László Csaba Jenei)
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Segesvár

küküllői egyházkör

Unitarian Universalist Church of Arlington, VA

T

udomásunk szerint a legelső kapcsolatfelvételek közé tartozik a Segesvár–Arlington testvérkapcsolat. A nagyon lelkes
George Kim Beach lelkésznek és feleségének, Barbara asszonynak köszönhetően kezdettől elindult a segesvári
gyülekezet támogatása. A kölcsönös látogatások során kapcsolatunk egyre erősödött.
Kiemelkedő szerepe volt a Chetwind házaspárnak (Eric és Fran), akik többször is meglátogattak. Anyagi
támogatásuk eredményének tudjuk be a fürdőszoba teljes átalakítását, a központi fűtés beszerelését a lelkészi lakásba,
a nőszövetségi konyha kialakítását „simple gift”-ként, hőszigetelő ablakok szerelését a templomra, a lelkészi lakásra, elek
tromos orgona használatba állítását a templomban.
2007-ben támogatásukkal első alkalommal vallástábort szerveztünk a segesvári és fehéregyházi, vallásórára járó
gyerekek részére. Jelenleg az arlingtoni gyülekezet lelkésze, Michael McGee a kapcsolattartónk. Úgy tűnik – és nagy
sajnálatunkra szolgál –, hogy e nagyszerű kapcsolat újabban lazulni kezdett. (Benedek Jakab)

T

his is one of the first created partnerships between an American and Transylvanian congregation. From the beginnings - led by minister George Kim Beach and his wife Barbara - the Arlington congregation started to support
financially the congregation of Segesvár. During the exchange visits this relationship became much stronger. Eric and Fran
Chetwind had an outstanding role because the couple visited Segesvár several times.
The results of their financial support are: transformation/reconstruction of the bathroom, the installation of the central heating system (parish house), the “simple gift” – creation of the kitchen for the Woman Alliance, new windows for the
church and parish house, electric organ, “religion camp” for the children (financial support, one week, 2007).
At this moment the representative/networker is Michael McGee, the minister of the Arlington congregation. Unfortunately this great relationship seems to be  declining. (Rev. Jakab Benedek)
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Szőkefalva

küküllői egyházkör

First Unitarian Universalist Society of Albany, NY

T

udomásom szerint a szőkefalvi egyházközség és a FUUSA között 1990/1991-ben alakult ki a kapcsolat. A két
évtized alatt nagyon sok minden történt mindkét oldalon. 1997-ben Nagy László lelkész vezetésével egy öttagú
csoport látogatott Albanyba, majd 2006-ban egy újabb csapat tett látogatást Kovács Sándor vezetésével. Természetesen
Szőkefalvára is jöttek látogatóba: először 1998-ban, amikor egy kilenctagú csoport érkezett a gyülekezetbe, de több más
alkalom is volt, például Peggy Slocum látogatása 2003-ban.
Szőkefalván angol nyelvtanítási programokat szerveztek. 1995-ben Peggy Slocum négy és fél hónapig tanított
angolt, 2001-ben pedig – pár hétig – Bob Mayer és neje. Az egyházközségnek angol nyelvkönyveket is küldtek.
Az Albany-i gyülekezet nagylelkűségéből több alkalommal is érkezett Szőkefalvára anyagi támogatás. Meg
említendő például, hogy a testvérgyülekezet segítségével sikerült kiépíteni a lelkészi lakás udvarán keresztülvezető
kanalizálást, amely lehetővé tette a pince kiszárítását. Szintén segítségükkel sikerült a szőkefalvi gyülekezetnek a tanács
termet újjáépíteni, a vendégszobát felújítani, egy új vízszivattyút vásárolni, valamint 2003-ban egy számítógépet venni
és a világhálós kapcsolatot megteremteni. Majd ezt követően, 2008/2009-ben sikerült a gyülekezetnek a lelkészi lakást
is megújítani – szintén a testvéregyházközség segítségével. (Kiss Sándor Loránd)

A

s far as I know, the partnership between the congregations of Szőkefalva and FUUSA was born between 1990 and
1991. During these 20 years many things happened on both sides. There were trips made by both parts: in 1997
a group of five people visited the FUUSA congregation led by Rev. László Nagy, and other group made a trip there in 2006 led
by Rev. Kovács Sándor. Of course, there were trips taken to Szőkefalva too: the first one in 1998, when a group of 9 people
visited the congregation, but there were many other occasions too, for example Peggy Slocum visited the congregation in 2003.
There were English teaching programs organized in Szőkefalva. First Peggy Slocum spent four and a half month
teaching English in 1995, but in 2001 Bob Mayer and his wife spent a few weeks in Szőkefalva teaching English. The congregation also received a few English learning books from the partner church for teaching purposes.
There were also great financial supports during these two years from the generosity of the partner church of
Albany. With the help of the people from Albany, the congregation of Szőkefalva managed to build the underground canal
in 1999 and this way to dry out the basement of the parsonage. With their support the congregation was able to rebuild the
meeting room, to repair the American guest room, to buy a new water pump, to buy a computer and establish the internet
connection in 2003. But they also managed to repair the parish with their help and support between 2008 and 2009. For all
this help and support the congregation of Szőkefalva is very grateful, and they all wish all the best for their beloved partner
church members, brothers and sisters from Albany. (Rev. Sándor Loránd Kiss)
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Alsóboldogfalva

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Church in Westport, CT

A

z elmúlt húsz év alatt a westporti testvérgyülekezet anyagi támogatásával az alábbi megvalósításokat értük el
egyházközségünkben:
1998-ban gyermekeink csomagot kaptak. 1999-ben a templomtorony és a templomépület külső javításához
kaptunk anyagi támogatást. 2000-ben amerikai testvéreink a melléképület bővítéséhez és kútépítéshez járultak hozzá.
2001-ben a westporti gyülekezet segítségével felújítottuk az orgonát. 2002/2003-ban gyermekeink karácsonyi csomagjához
pénzbeli segítséget adtak. 2003-ban az első falutalálkozó alkalmából a templom belső javításához és a  templomi padok
újrafestéséhez ismét nagylelkű támogatást kaptunk. 2004-ben a westportiak két számítógéppel és egy fénymásolóval
ajándékozták meg egyházközségünket. Ugyanebben az évben a lelkész házaspár tizennégy napi amerikai látogatását
fizették. 2005-ben beindult az iskolai program, amely által minden iskolás és egyetemista pénzbeli támogatásban részesül
a westporti testvérgyülekezettől. Ez a támogatási rendszer napjainkban is működik. 2006-ban a lelkészi lakás központi
fűtésének elkészítéséhez pénzbeli támogatást kaptunk testvérgyülekezetünktől. 2009-ben tíz gyülekezeti tag tíznapi
amerikai látogatását tették lehetővé. (Bíró Mihály)

I

n the past 20 years with the support of our partnerchurch we have achieved the following:
In 1998 our children received packages. In 1999 we received financial support for the outside part of the church building and for the renovation of the tower. In 2000 with the help of our American brethren we were able to enlarge the outbuilding and we built the well too. In 2001 with the help of the Wesport congregation we renewed our organ. In 2002-2003 they
supported the children’s Christmas packages. In 2003, with the occasion of the first village meeting they sponsored the
inside church renovation and bench painting. In 2004 they offered two computers and a copy machine to the congregation.
In the same year they invited the minister and his wife in the U.S. for 14 days. In 2005 the scholarship programme begun,
each pupil and student receives scholarship from the Westport congregation. In 2006 they financed the central heating
system of the parish house. In 2009 the partner church committee members covered the expenses for 10 members of our
congregation for a visit to the US. (Rev. Mihály Bíró)
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Bencéd

székelykeresztúri egyházkör

Nora Unitarian Universalist Church in Hanska, MN

A

két egyházközség között 1997-ben indult a kapcsolat. Dr. Sarah Oelberg, a hanskai egyházközség lelkésznője
férjével együtt több alkalommal is meglátogatta a bencédi egyházközséget. Segítséget nyújtottak az 1993-ban
befejezett toronyépítéshez, 2002-ben nagy összeggel segítették egyházközségünket a két új harang vásárlásakor.
2005-ben nyújtott támogatásuk a teljesen megújuló lelkészi lakás költségeit segítette.
Bencéd 2006-tól önálló egyházközséggé alakult. 2009-ben Páll Krisztina, a Bencéd Ittre Alapítvány elnöke
meglátogatta a hanskai egyházközséget és lelkészét, Dana Reynoldsot. Találkozásuk óta a kapcsolat erősödik a két
egyházközség között. Heti rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot velük, egyháztagokkal és az új lelkésszel, Lisa Doeggel.
A bencédi havilap, a Bencédi Zarándok angolul is megjelenik a testvéregyház honlapján, továbbá az amerikaiak hírlapjának
fontosabb hírei magyarul a Bencédi Zarándokban.
2009-ben Mark és Brenda Wiger érkezett a testvéregyházközségből gyülekezetünkbe. Kellemes napokat töltöttünk
együtt. Ez alkalommal templomunkban ifjaink, gyermekeink műsorral köszöntötték a vendégeket, és az istentiszteletet
követően szeretetvendégség keretében elbeszélgettünk velük.
Ez alkalommal barátaink megtekintették a teljesen felújítandó felsőbencédi templomot is, amelynek javítására már
gyűjtést szerveztek a testvérgyülekezetben. Hazatértük után nem sokkal megérkezett nagyvonalú támogatásuk is.
(Makkai Ilkei Ildikó)

T

he relationship between the two congregations began in 1997. Dr.  Sarah Oelberg, the minister of the Hanska congregation, visited the Benced congregation many times with her husband. They offered their help in building the tower
which was finished in 1993 and in 2002 with a great amount of money they helped in buying the two new church bells.  
In 2005 their material support helped the renovation of the parsonage.  
Since 2006 Benced is an independent congregation. In 2009 Pall Krisztina, the chair of the Benced Ittre Foundation, visited the congregation of Hanska and its minister, Dana Reynolds. Since their meeting the relationship between
the two congregations has improved. We keep in touch with them and their new minister Lisa Doeggel on a regular basis.
The magazine, Bencedi Zarandok appears in English on their website, and the most important news in the magazine of the
Americans appears  in the Hungarian Bencedi Zarandok news-sheet too.
In 2009 Mark and Brenda Wiger arrived to our congregation. We spent a nice time with them.On this occasion the
youth of our church celebrated the event and after that we gathered and had a pleasant discussion.
With this occasion our friends had the opportunity to visit the newly renovated upper-Benced church for which the
partner church has started the foundraising. The financial support came shortly after they have arrived home.
(Rev. Ildikó Makkai Ilkei)
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Bözödkőrispatak

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Universalist Fellowship of Corvalis, OR

A

merikai testvéreink tíz éve támogatják a diákokat ösztöndíjjal, évi 2400 dollárral.
Négy éve 300 dollárt küldtek a templomablakok javítására.
Kölcsönös látogatások is voltak az évek során. A kapcsolatot levelezés révén és személyes látogatásokkal tartjuk
életben. (Szász-Cserey Katalin)

T

hey have been sending funds for the scholarship programme, 2.400 dollars each year in the past 10 years.
Four years ago they sent 300 dollars for the renovation of the church windows.
There were mutual visits during these years. The connection is kept by e-mail and personal visits.
(Rev. Katalin Szász-Cserey)
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Csehétfalva

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Fellowship fo Kelowna, BC, Canada

M

ár 1990-ben jó testvérkapcsolat alakult ki közöttünk. Kezdetben hagyományos levelezéssel, 2000-től heti e-mail-es
formában tartjuk a kapcsolatot. Az anyagi támogatás mellett nagyon fontos a lelki kapcsolat.
1993-ban idelátogatott Barbara Bowmar, az akkori kapcsolattartó. 1996-ban a templomjavítás során segítettek.
1999-ben új lelkészként jómagam vettem fel a testvérekkel a kapcsolatot. Átalakítottuk a paplak keleti részét, vendégszobát és
irodát építettünk, újrafödtük a nyári házat és a paplak lépcsőfeljáróját. 2000-ben beindítottuk az e-mail-es és telefonos rendszert,
amelynek fenntartását testvéreink máig támogatják. Megszűnt a falu addigi elzártsága. 2001-ben gyülekezetünkbe látogatott
Wendy McNiven lelkésznő és családja. Abban az évben csatornát szereltünk a templomra, a lelkészi lakásra és a nyári házra,
felújítottuk a konyhát és a fürdőt. 2002-ben új födelet készítettünk a szeretetotthon fölé, mennyezetét újravakoltuk. 2004-ben
új automata pumpát szereltünk a régi szabadeséses-tartályos helyett, a templomba kályhát készíttettünk. 2005-ben Wendy
McNiven megvált a kelownai gyülekezettől. Féltünk, hogy távozása gyengítheti a kapcsolatot, de Louise McKenzie továbbvitte a
munkát. 2006-ban kívülről megjavítottuk a templomot, elkészítettük az új toronyfeljáró lépcsőt, a lelkészi lakásba központi fűtést
szereltünk. 2007-ben meglátogatott Audrey Pekrul gyülekezeti tag és férje. 2009-ben belülről javítottuk meg a templomot, ehhez
szintén hozzájárult a testvérgyülekezet. (Lőrinczi Lajos)

A

good relationship was established early, in 1990. At the beginning we maintained our relationship by regular correspondence. Now since 2000 we have been changing emails weekly. Besides the financial support, the spiritual relationship
was very important too.
In 1993 Barbara Bowmar, the contact person of that time, visited us. The minister couple from Szombatfalva managed to
meet with the board of the Kelowna Congregation in Seattle as they couldn’t get the visa to Canada. In 1996 the Kelowna Congregation supported the renovation of the church building in Csehétfalva.
In 1999 the new minister of Csehétfalva, Lőrinczi Lajos continued keeping the relationship. In this year we achieved a lot
with the material support of the Kelowna Congregation. In 2000 with the help of the Kelowna Congregation we bought a computer
and a cell phone and we installed a phone and internet system. The maintenance of this system is still supported financialy by our
partner church. Through this system the seclusion of the village ended.
In 2001 our church was visited by Rev. Wendy McNiven, the minister of Kelowna Church. She came with her husband and
with their two daughters. They spent a week here strengthening and deepening the good connection and friendship between us.
In that year we installed a drain on the church building, the parish house and the summer house. We painted the parish house and
renewed the kitchen and the bathroom.
In 2002 we made a new roof above the fellowship room and renovated its ceiling. In 2004 we bought a new automatic
water pump instead of the old one. We bought a stove to the church building. In 2005 we painted the whole parish house. In this
year Rev. Wendy McNiven left the Congregation of Kelowna and got a new job. She was the person who did a lot for our partnership. We were afraid that her leaving would weaken our relationship but, thanks God, this didn’t happened. Louise McKenzie took
on her job. In 2006 we renovated the outside part of the church building. We made a new stair to the tower. Central heating was
installed in the parish house. In 2007 Audrey Pekrul and her housband visited us.
In 2009 we renovated the inside part of the church building, and our partner church helped in this, too. (Rev. Lajos Lőrinczi)
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Csekefalva–Rugonfalva

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Parish in Hopedale, MA
First Church UU in Leominster, MA

A

kapcsolat 1999-ben kezdődött, amikor a régi testvérgyülekezeti viszony a rockporti gyülekezettel megszűnt.  
A kapcsolat első mozgatója Richard Drinon lelkész volt, akinek nagyon különleges kapcsolata volt Csekefalvával,
egészen 2008-ban bekövetkezett haláláig. A kapcsolat lelke az Ann Gary – Tim House házaspár. A kapcsolat kezdettől
nagyon intenzív, baráti, személyes és a két gyülekezetet megmozgató volt.
A legnagyobb közös program a parókia új részének építése és a régi rész renoválása, a tanácsterem kialakítása
volt, mely 2002 és 2007 között valósult meg. Nagyszerű energiákat mozgósított ez a program mindkét gyülekezetben:
közösen dolgozni, adakozni egy célért s végül látni a munka eredményét.
2001-től minden diáknak ösztöndíjat biztosítottak, besegítettek a nyári kézműves tábor költségeibe, karácsonyi
csomagokat támogattak és sok más közösségi programunkat felkarolták.
A kapcsolattartás formái a levelezés, az imádság-küldés, a közös testvérgyülekezeti napok, kölcsönös látogatások.
E sokrétű kapcsolat gyümölcsöző mindkét unitárius közösségre nézve.
Rugonfalva leányegyházközségünk testvérgyülekezete a First Church UU Leominster, MA. Ma levelezés útján
tartjuk a kapcsolatot, és meg is látogattam őket 2009 februárjában. (Moldován Szeredai Noémi)

T

he partnership started in 1999 when the former partnership with Rockport UU stopped.
The first contact person for this partnership was Rev. Richard Drinon who had a very special connection with the
parish of Csekefalva until his sudden death in 2008. The other two people, who are the souls of this partnership, are Ann
Gary and Tim House. The partnership has been very intensive, personal and touching for booth congregations from the
very beginning.
The biggest common project, between 2002 and 2007, was building the new part of the parish house and the renovation of the old part making a parish hall. Both congregations have worked together with energy, donated money for a well
known purpose, then they enjoyed the result of it. Beginning from 2001 Hopedale UU has given scholarship for students,
contributed to the expenses of the children summer camp, for the Christmas packages and many other community projects.
The ways of connection are by mail, prayer sharing, common partner church Sundays, mutual visits. This many-sided partnership is fruitful for both congregations.
The partner church of our church fellowship Rugonfalva is First Church UU Leominster, MA. We keep in touch by
corespodence and I visited the congregation in February 2009.
May God’s blessing be with these partnerships. (Rev. Noémi Moldován-Szeredai)
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Énlaka

székelykeresztúri egyházkör

All Souls Unitarian Church in Tulsa, OK

K

ezdetben az orlandói unitárius egzházközség volt a testvérgyülekezetünk. Ez küldte a segélyt Énlakának. A kapcsolat
megszűnte után a tulsai közösség mint testvérgyülekezet gondoskodik rólunk. A küldött segély végösszege 6980
dollár. Ennek nagy részét a templom javítására fordítottuk. (Dancs Lajos)

I

n the beginning our partner was the Orlando Unitarian congregation. They have sent support to Enlaka. After the partnership ended, the congregation from Tulsa took care of us.  The last amount of the money we received is 6980 dollars,
wich we have used mainly for the renovation of the church building.
May God be with this partnership! (Rev. Lajos Dancs)
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Fiatfalva

székelykeresztúri egyházkör

River Road Unitarian Church, Bethesda, MD

A

kapcsolatfelvétel hivatalos időpontja: 1992. február 7.
1993 augusztusában megtörtént az első látogatás Bethesdából az akkori lelkész, William Murry vezetésével. Hosszú
éveken keresztül Dwight Cramer volt a kapcsolattartó, jelenleg Janet Fernandez. A további „kulcsemberek”: Scott Alexander
lelkész, Carol és Bob Waser – és nagyon sokan mások. Kapcsolatunk tartalmi részét a sokrétű közös programok jelentik.
Az amerikai gyűjtés nyomán elküldött pénzből 1996-ban vásároltunk egy traktort hármas ekével együtt. Sikertörténetnek
is nevezhetnénk, hisz 14 év óta nagyszerűen működik, fenntartja önmagát, jövedelméből tárcsát és kukoricavető gépet tudtunk
vásárolni, valamint támogatjuk gyülekezetünk kisebb programjait.
Az ösztöndíjprogram célja: támogatni és tudatosítani a tanulás fontosságát. Évente pénzösszeggel támogatják a tanuló diákságot.
2001-ben avattuk fel a testvéreink támogatásával elkészített Bethesda–Fiatfalva Szeretetotthont. Jelenleg a gyülekezeti
ház átalakításában és felújításában vállalnak jelentős támogatást.
A bethesdaiak ugyanakkor az infrastruktúra javítási-karbatartási munkálatait is támogatják. Számítógép, nyomtató,
CD-lejátszó vásárlását, a földgáz bevezetésének, gázkazán megvásárlásának, központi fűtés elkészítésének, templom javí
tásának, a lelkészi lakás tetőtéri szigetelésének támogatását említjük.
E gazdag kapcsolat megerősít abban, hogy az isteni megismerés és emberi tökéletesedés keresésének útján mindig
tudunk barátokra, hittestvérekre találni. (Bartha Alpár)

O

ur partner church is the River Road Unitarian Church, Maryland. The official date of the beginning of the partnership is the
7th February 1992.
The first visitors from Bethesda, led by Rev. William Murry, came to Fiatfalva in August 1993. Dwight Cramer was the
contact person for many years. At the moment Janet Fernandez makes this work, who is helped by Rev. Scott Alexander, Carol
and Bob Waser, and many others.
Our relationship consists of many common and diverse programmes.
1. The tractor program. The tractor with the plough was bought in 1996 with the money sent for this reason. This programme
has been a great success, because the tractor has been working for 14 years. It maintains itself and from its income we could buy a
dial and a corn sowing-machine. Moreover with this money we can sponsor several smaller programs of our community.
2. Scholarship programme. The goal of the programme is to sponsor the students and make them aware of the importance of education. Each year our students are sponsored financially by River Road Unitarian Church.
3.  Fellowship Hall and the Community House programme. The Bethesda–Fiatfalfalva Felowship Hall was made with the
financial help of the partner church. It was inaugurated in 2001. At the present time the River Road Unitarian Church is significantly
sponsoring the extension and renwal of the Community House.
4. Infrastructure, renovations and maintenances sponsoring programme. At this point I would like to mention that the
computer, the printer and the CD player, the gas boiler were bought with the financial help of our partner church. The natural gas
was brought in, the central heating was made, the church was renovated and the roof of the parish house was isolated with the
sponsorship of the River Road Unitarian Church.
This precious relationship consolidates me that in our way of seeking divine cognition and human perfection we can always
find friends and brethrens. This gives meaning to our lives, raises us up and opens the gates for the next generation. (Rev. Alpár Bartha)
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Firtosmartonos

székelykeresztúri egyházkör

First Unitarian Church in Omaha, ME

O

mahai testvéreink 2005-ben tettek nagyobb látogatást, tizenkét személy jött el gyülekezetünkbe.
2006-ban a falutalálkozón itt volt Janett és Cheryll, ebben az évben indult be az ösztöndíjprogram. Ennek keretében
2006-ban kilenc, 2007-ben kilenc, 2008-ban öt, 2009-ben ismét öt gyereket támogattak. Erre a célra minden évben 2 400
dollárt küldtek. Ezen kívül templomjavításra is küldtek pénzt 2006-ban.
Minden negyedévben további 330 dollárt küldenek, 220-at a gyülekezetnek, 110-et a lelkészi családnak.
(Szász-Cserey Katalin)

T

he first visit of our partner church was in 2005. 12 people visited our congregation. In 2006 Janett and Cheryll were
present at our homecoming, in the same year we started the scholarship project.  Several children received grants
from this project (9 children in 2006, 9 in 2007, 5 in 2008 and 2009. Financing this project they sent $2400 every year.
In 2006 we received money for our church restoration.
Quarterly, we are receiving from our partner church 330 dollars (220 for the church, 110 for the minister).
(Rev. Katalin Szász-Cserey)
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Firtosváralja

székelykeresztúri egyházkör

Free Unitarian Church in Blaine, WA
Cascade U Fellowship, East Wenatchee, WA

E

kapcsolatok kialakulása 1993-ban kezdődött, amikor amerikai testvéreink levélben szólítottak meg. A váraljaiak
válasza után életre kelt kapcsolatunk, amely a kölcsönös szeretetre és segítségnyújtásra épült.
Az évek során testvéreink rendszeres anyagi támogatásban részesítették egyházközségünket. Adományaikat
épületeink javítására, karbantartására, iskolásaink segítésére, a lelkész fizetésének kiegészítésére fordítottuk. Bizony,
minden esetben hatalmas segítség volt támogatásuk, amelyet különböző módon mi is igyekeztünk viszonozni. Többször
is helyi jellegzetességű apró ajándékokkal, kultúránkat, hagyományainkat idéző kézimunkákkal, varrottasokkal próbáltuk
megörvendeztetni őket. Nagyobb, értékesebb ajándékunk egy kopjafa volt, amelyet 2005-ben küldtünk nekik, s amelyet
a blaine-i egyházközség templomkertjében avattak fel.
Örülünk annak, hogy az évek során többször is meglátogattak bennünket. Meg vagyunk győződve róla, hogy
szeretnek bennünket, és örülünk ragaszkodásuknak. Ez is azt bizonyítja: kapcsolatunk élő és időtálló. Mindent meg kell hát
tennünk ezután is, hogy így lehessen.
Végül, illesse köszönet azokat, akik e kapcsolatot elindították, éltették és éltetik! Csak hogy néhányukat említsük:
Nan Geer lelkésznő, férje Richard Geer, a Testvéregyházközségi Bizottság mindenkori tagjai, valamint Fekete Attila, Dancs
Lajos, Solymosi Alpár lelkészek, Bálint Zsigmond tiszteletbeli gondnok. (Gál Zoltán)

T

he relationship began in 1993, when our partners sent a letter to us. After the reply of Firtosváralja congregation,
the relationship was born built on love and help from both sides.
We can say that the correlation was always the defying principle of this relationship. During the years our partners
regulary sent material support to our congregation (5-600 dollars annualy). Their support was spent on the renovation of our
buildings (church, parish house), for the support of the students, and for minister support. In every case their material support was an enormous help which we tried to compensate in different ways. We sent gifts to our partners, gifts symbolizing
the local characteristics and our culture and tradition. We gave them embroideries and other hand made things. Albeit they
sold the bigger part of these gifts and they sent the earned money back to us. Our bigger and worthier gift was a kopjafa
sent in 2005 sent for them. This kopjafa was put in the church yard of the Blaine congregation.
We are glad that they came to visit us several times. We are sure that this means that they love us and we are glad
that they are carrying of us so much. Their last visit was this year, 2010, when a little group visited our congregation. They
said they would like to come next year too but with a bigger group than this one. We are waiting for them with great love.
This also proves that this relationship is alive and wants to go on, so we have to do everything in the future to
maintain this relationship.
Finally we thank for those who started this relationship and keep it alive. We mention only a few of them:
Rev. Nan Geer, her husband Richard Geer, the memebers of partner church Committee, and as well as Rev. Fekete Attila,
Rev. Dancs Lajos, Rev. Solymosi Alpar, and lay president Balint Zsigmond. (Rev. Zoltán Gál)

69

Kadács

székelykeresztúri egyházkör

First Parish of Norwell, MA

A

norwelliek az elsők között voltak, akik meghallották az erdélyiek hangját. Nem jelentett akadályt a távolság,
a nyelvi korlát. Dick Fewkes lelkész nagy lelkesedéssel fogott a kapcsolat kiépítéséhez, és Bíró József tiszteletes
és felesége méltó partnernek bizonyult.
Több alkalommal is ide látogattak. Sok anyagi támogatás érkezett, többnyire az épületek javítására. A lelkészeket
is segítették, nagy összeggel az autóvásárlást is. Ösztöndíjprogram indult és a nőszövetséggel is szoros lett a kapcsolat.
Egy ezüst kelyhet is adományoztak.
A kadácsiak szeretettel fogadták az ide látogató testvéreket. Faragott csillárt, nagy írásos abroszt és kisebb
kézimunkákat, szalmából készült karácsonyi díszeket  ajándékoztunk a norwellieknek.
Közben „őrségváltások” is voltak: Dick és Józsi bácsi nyugdíjba vonultak. Kádár Attila lett a kadácsi lelkész,
majd jómagam. Victoria Weistein lelkésznővel baráti kapcsolatot tudtunk kialakítani, még a közös találkozás előtt. Betsey
Detweiler kapcsolattartó férjével, Bobbal együtt nagyon sokat tesz egyházközségünkért, és természetesen lelkes csapat
van a testvéregyházközségi tanácsban.
A testvérkapcsolat, még szorosabbá vált, amikor 2009-ben meglátogattam a norwellieket. 2009 májusában az
ottani lelkésznő, Vicki látogatott meg és szolgált a templomunkban. (Vida Rozália)

T

hey were among the first, who heard the calling voice from Transylvania. Distance and language were no barriers.
Rev. Dick Fewkes started to build the partnership with great enthusiasm and Rev. József Biró and his wife were
worthy partners. They have visited or congregation many times. A lot of material support has arrived which was mainly used
for the renovation of the buildings.They supported the ministers and substancially supported the purchasing of cars too.
A scholarship programme has started and the relationship with the women`s association became stronger. They donated
a silver cup. The Kadács congregation welcomed our visiting brothers and sisters with great love. We gave presents for
them, a carved wooden chandelier, hand made tablecloth, carved wooden ornaments, straw Christmas ornaments and
other presents. In the meantime ministerial changes were made. Both Rev. Dick and Rev. József retired. Rev. Attila Kádár,
then Rev. Rozália Vida followed. Rev. Victoria Weistein could establish a friendship with me before our face-to-face meeting.
Contact person Betsey Detweiler, with her husband Bob did and do a lot for the Kadács congregation and they have a very
enthusiastic partner church committee around them.
The partnership became even stronger in February 2009 when I visited Norwell and in March the same year,
Rev. Vicki visited us, had a service in our church, as part of our community day and returned home with many experiences.
The partnership has existed for 20 years. It is a great blessing from God that there is such a strong love and connection
between us. (Rev. Rozália Vida)
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Kede

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Universalist Congregation fo Marietta, GA

A

kapcsolat 1999 és 2005 között működött.
Marianne Cox volt a kapcsolattartó és a testvérkapcsolat lelke. Kétszer látogatott Erdélybe, és Kedében felejt
hetetlen napokat töltött. Testvérgyülekezetünk 2002-ben támogatta látogatásomat férjemmel együtt Mariettába.
A legfontosabb testvérgyülekezeti támogatás az évek során a karácsonyi élelmiszercsomag volt minden egyház
tagnak és édességcsomag a gyerekeknek. Ez igazi segítség volt a gyülekezeti tagoknak ezekben az eldugott, de nagyon
szép falvakban.
Marianne Cox az intézményes kapcsolat megszűnte után is támogatta a karácsonyi ajándékokat. 2008-ban
a már megszűnt mariettai gyülekezet egyszeri adományából három évre biztosította, hogy ez a program folytatódjék. A kedei
unitárius gyülekezet mindig hálával gondol a mariettai unitárius univerzalista hittestvéreire. (Moldován-Szeredai Noémi)

T

he partnership existed between 1999 and 2005.
Marianne Cox was the contact person and the soul of the partnership from Marietta. She visited Transylvania and
Kede two times and spent unforgettable days here. Our partner church has supported me and my husband to visit Marietta
in 2002.
The main project during the years was the support of the Christmas baskets for each member of the Kede congregation and packages for children. This was a real help for the members in these very remote but beatiful villages.
After the partnership ended, Marianne Cox supported the Christmas baskets.
In 2008 with a one time donation the disolved Marietta UU sent money supporting this programme for 3 more years.
The Kede Unitarian congregation will always think of its faith brothers and sisters in Marietta.
(Rev. Noémi Moldován-Szeredai)
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Kissolymos–Nagysolymos

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Universalist Congregation of Olympia, WA
First Unitarian Church of Cleveland, OH

M

indkét gyülekezettel jó viszony alakult ki az évek során, és több projektet támogattak. Közösen segítették a kis
solymosi papilak modernizálását, központi fűtés beszerelését.
Az olympiai gyülekezet támogatta 2000-ben a vendégszoba és a garázs építését, 2000–2003 között az ösztön
díjprogramot. 2004-ben egy ottani lány, Eloise K. Mumford négy hónapig tartózkodott Kissolymosban, angol nyelvet tanított
gyerekeknek és fiataloknak. 2006-ban a kissolymosi orvosi rendelő elkészítését és kazánház építést segítették, 2007-ben
autót vásároltak. Az anyagi támogatás mellett közmunkázni is jöttek a kissolymosi templom cserépforgatásánál.
A clevelandi gyülekezet 1999-ben nyújtott résztámogatást a nagysolymosi templom külső javításához, 2000-ben
kerítésjavításhoz, 2004-ben elektromos orgonát vásároltak, 2007-ben a templom újabb javításához járultak hozzá.
Ezek mellett mindkét testvérgyülekezet kisebb megvalósításokban is segítségünkre volt. (Tőkés Lóránt)

T

here is a good relationship with both congregations and during the years they have supported many projects.
They have both supported the parsonage modernization and the central heating system installation.
In 2000 the congregation from Olympia supported the garage and a guestroom building and between 2000 and
2003 a sholarship programme. In 2004 a member of the congregation, Eloise K. Mumford visited Kissolymos and stayed
there for four months teaching English language for children and youth. In 2006 they supported the finishing of the doctor’s
office and building a boiler room, in 2007 they bought a car. Among the financial help they came to work at the renovation
of the church building.
In 1999 the congregation from Cleveland gave a partial support for the Nagysolymos church building outside renovation, in 2000 to the church gate renovation. In 2004 they bought an electric organ and in 2007 they supported the outside
renovation of the church building.
Besides these common projects both partner churches have supported other investments too.
May God`s blessing be on these partnerships. (Rev. Lóránt Tőkés)
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Kobátfalva

székelykeresztúri egyházkör

Beacon Unitarian Church, Coquitlam, Canada

A

kapcsolat levelezésben és kanadai részről többszöri látogatásban öltött testet.
Az évek során testvéreink a következő megvalósításokat támogatták: a lelkészi udvar bejárati kapuja, a székely
kapu illetve a kerítés az ő hozzájárulásukkal készült. A templomtorony költségeihez is adományt küldtek. A felújított lelkészi
lakás fürdőszobájának javítását szintén ők vállalták. Minden évben támogatták az egyetemre járókat, legutóbb Pap Izabella
tanulmányait. (Csáki Levente)

T

he partnership is represented by correspondence and several visits from the Canadian side.
Over the years they supported the following projects:
– The székely gate and fence in front of the parsonage was made with their support.
– They partially supported the construction of the steeple.
– They supported the renovation of the bathrom at the parsonage.
Each year they supported the students who went to College, last time Izabella Pap.
(Rev. Levente Csáki)
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Korond

székelykeresztúri egyházkör

First Parish in Brookline, MA

G

ellérd Judit ajánlatára 1997 tavaszán David Jonhson, a First Parish in Brookline lelkésze bemutatkozó és kapcsolatra
felkérő levelet küldött Korondra, amelyre az egyházközség nevében válaszoltam is, elfogadva a kedves ajánlatot.
A First Parish testvéregyházközségi bizottságot hívott életre, amelynek vezetője a lelkes, Erdélyt szerető, tevékeny, időt
és anyagiakat nem kímélő Peter van Demark lett. Első lépésben számítógépet adományoztak s meghívtak engem és
családomat egy látogatásra, amely 1998-ban meg is történt.
A látogatás anyagi eredményeként megvalósult a lelkészi lakás tetőterében vendégszobák építése Peter van
Demark adományából (Peter édesapja emlékére), a központi fűtésrendszer kiépítése David Johnson lelkész adományából
és a középiskolások, egyetemisták évenkénti támogatása.
Az évek során Erdélybe látogatott Peter van Demark (1999, 2001, 2004), David Johnson (1999, 2001). Johnson
lelkész nyugalomba vonult, Martha Niebanck lelkesznő 2008-ban látogatott Korondra. A tervezgetés és a közös munka
továbbra is tart. (Farkas László)

I

n he spring of 1997 Rev. David Johnson the minister of the First Parish in Brookline, sent a letter to our congregation.
This was recommended by Gellért Judit. This introducing letter suggested a relationship between the two congregations. Rev. Farkas László answered the letter so the partnership started.
The congregation in Brookline founded their partner church committee. Its leader was Peter Van Demark, an enthusiastic, active person, who was always ready to sacrifice time and money.
Their first step was to donate a computer to our congregation and to invite Rev. Farkas Laszló and his family
to visit them in 1998. The minister arrived in Brookline with plans for the renovation of the parish house and the house of the
chorister. The plans also involved starting the connection between the members and children from the two congregations.
Our achievments:
– on the attic of the parish house new guest rooms were built, the so called William Van Demark rooms, in the
memory of Peter’s father, which was sponsored by Peter van Demark.
– central heating system in the parish house was made from the money donated by Rev. David Johnson
– students going to the high school and university are supported annually
Transylvania was visited by Peter Van Demark, in 1999, 2001, 2004 and by David Johnson in 1999 and 2001
Rev. David Johnson retired. New minister Rev. Martha Niebanck visited Korond in 2008. Presently we are working
on planning our common projects. (Rev. László Farkas)
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Siménfalva

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Universalist Congregation of Salem, MA

A

kapcsolat mindjárt 1990-ben kezdődött, eleinte nagy lendület jellemezte (bár még nem volt internet).
Siménfalva részéről a kapcsolat fő fenntartója Bíró Lajos lelkész volt. A salemi gyülekezet részéről Donna
Loveland volt a megbízott. A kapcsolat fenntartásában döntő szerepe volt dr. Gellérd Juditnak, aki mindkét felet jó és
hasznos tanácsokkal látta el. Loveland és férje más egyháztagokkal együtt két alkalommal tettek látogatást. Bíró Lajos
hirtelen haláláig az egyházközség komoly anyagi támogatásban részesült. Ebből a támogatásból sikerült a templomot és
a tornyot megjavítani, elkészült a fürdőszoba, megjavították az orgonát és a lelkészi lakásba központi fűtést szereltek.
A kapcsolat minden területen zökkenőmentesen folytatódott. 2004 szeptemberében Donna férjével ismét
látogatást tett. Jóvoltukból szerezhettük be a kazánt s a központi fűtést. Ugyanakkor sikerült a lelkészi lakás ebédlőjének
padlózatát is kicserélni. De támogatták a lelkészi család autóvásárlását is. Hónapokon keresztül hetente váltottunk levelet.
A kapcsolattartást közben Heidi Heitch vette át. A 2005-ös árvíz alkalmával szintén küldtek pénzt, amit a károsultak között
osztottunk ki. 2006-ban egy öttagú csoport látogatott meg, köztük volt első alkalommal Richard Davis lelkész is.  2009-ben
első alkalommal tettünk látogatást Salembe, négyen a gyülekezetünkből. A teljes költséget a salemi gyülekezet fedezte.
(Szén Sándor)

T

he partnership started in 1990. In the beginning the partnership was dynamic, although the internet didn’t work like
nowadays. From Siménfalva, Rev. Lajos Bíró was the main contact person, from Salem, Donna Loveland. They kept
in touch through regular correspondence. Rev. Dr. Judit Gellért had an essential role in keeping the partnership and continously strenghtening both sides with good and useful advices. Until May 2003, Rev. Lajos Biró`s death the congregation of
Siménfalva has received important material support. From this support the church building and tower were renovated, the
bathroom was prepared, the central heating in the parish house was completed. After the new minister came to Siménfalva
the partnership went on. In September of 2004, Donna and her husband came to visit again. After that the Salem congregation transferred the money for the wooden central heating boiler and for completing the central heating system. Meantime
we could change the floor of the dining room in the parish house. They also sent money for the minister’s family in order to
pay the first paycheck for purchasing a car. For months we had weekly internet contact. The contact person changed, Heidi
Heitch is the new one. In 2005, after the floods, they also sent money which was distributed between the victims of the flood.
In June 2006 a 5 member group visited us, with Rev. Richard Davis, for the first time. In June 2009 we took a first visit to
Salem with four members of our congregation. The entire expenses were covered by Salem.
For the successful 20 years of our partnership we give thanks to everyone who contributed and made sacrifices for it.
(Rev. Sándor Szén)
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Székelykeresztúr

székelykeresztúri egyházkör

First Parish in Concord, MA

E

zerkilencszáhuszas adatokkal kell kezdenem, hisz tudomásom szerint, akkor történt az első látogatás (Sidney
B. Snow és Joel H. Melcalf bostoni lelkészek, Edward B. Witte buffaloi technikus, az „amerikai társulat” küldöttei
és kanadai unitáriusok). Amerikai hitrokonaink tiszteletére az ünnepélyes fogadást követően vallásos összejöveteleket és
díszebédeket szerveztek. A látogatáson részt vevőket tiszteletbeli lelkészeknek, illetve egyházközségi tagoknak választották.
Az 1989-es fordulat után, már 1990 januárjában a Székelykeresztúrra látogató amerikai unitáriusok között ott volt
a concordi gyülekezet lelkésze, Gary Smith. 1994-ben látogatásra érkezett a már hivatalosított concordi testvérgyülekezet
első küldöttsége.
A következő évek (1996, 1997, 1999) a rendszeressé váló látogatásokról és segítségnyújtásról szóltak, majd
közös megegyezéssel a concordi kórus 41 tagjának látogatása (2002) után ifjúsági csoport jött, akiket az oda látogató
székelykeresztúri csoport követett (2006), a concordi kórust ismét vendégül láttuk (2007), majd újra innen utazott csoport
(2008). Legutóbb 2009-ben láttunk vendégül concordi ifjakat. Ők a gyülekezeti házunk befejezésében is részt vállaltak.
Fontos megemlíteni, hogy a concordiak egyházközségünk minden javításához, szociális és ifjúsági programjához
anyagi segítséget nyújtottak. 1997-től működtetik a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium ösztöndíjprogramját, mára már
meghaladva a 250 000 dollárt. (Szombatfalvi József)

I

should start the brief presentation of our partnership from 1920, when the first visit occurred.
20th of May 1920 was the date of the first visit of our American “brothers in faith”. The local congregation organized
religious meetings and dinners in the honor of our guests. The visitors were: Sidney B. Snow and Joel H. Melcalf, Unitarian
ministers from Boston, Edward B. White, a technician from Buffalo and representatives from the Canadian Unitarian Church.
They made a donation of near 1000 korona. The visitors received honorific membership and honorific ministerial titles from
the congregation.
Then, during the first and second Romanian dictatorship, we thought all of our connections will be lost. After the
Romanian political changes, in 1990 Gary Smith, the minister from Concord visited Székelykeresztúr. In 1994 we were
visited by a delegation of our official partner church from Concord.
In 1996, 1997, 1999 we received regular visits and financial support. In 2002 a choir of 41 members, later a youth
group visited our church. In 2006 a group from our church visited Concord. In 2007 the second visit of the choir from Concord. In 2008 was our second visit in the US. In 2009 the youth group visited us, and they worked and helped at our Community House. A delegation participated at the inauguration ceremony.
It would take too long to enumerate the name of all those who organized and who were the sustainers of our relation.
It is very important to know that our church received financial support for all of our reparation works, social projects
and youth activities.
Since 1997, our partner church from Concord has been running the Unitarian Highschool scholarship programme,
the amount of money they offered is more than 250 000 US dollars.
This year we are expecting the visit of the minister and the choir. (Rev. József Szombatfalvi)
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Székelyszentmihály

székelykeresztúri egyházkör

First Unitarian Universalist Church of Milford, MA

K

apcsolatunk 1991-ben  levelezéssel kezdődött. Az első pénzbeli támogatás Gellérd Judit közvetítésével érkezett
1993-ban. 1994-ben partnerünk jelezte: úgy tudna eredményesebben segíteni, ha a szentmihályiak varrottasokat
készítenének. Meg is indult a varrottas-készítésért cserébe a dolláralapú támogatás, amelyet templomjavításra, villany
vezetésre használtuk fel.
Az első személyes találkozás 1994-ban történt: a milfordi egyházközség képviselőjét, Lorraine Swiezynskit fogadtuk.
A lelkész-házaspár, Jeanne és Olav Nieuwejaar 1997-es látogatásával a kapcsolat megerősödött, igazi baráti viszonnyá vált.
1999-ben Nieuwejaarék a gondnok-házaspár és két egyháztag kíséretében ismét meglátogattak. A lelkészek részt
vállaltak az úrvacsoraosztásban. Gyógyszertámogatási alapot hoztunk létre, a milfordi és szentmihályi gyerekek között
levelező kapcsolatot teremtettünk.
2000-ben az ideiglenes lelkésznőt, Graham Smithet és nyolc egyháztagot fogadtunk. 2004-ben történt a milfordi
testvéregyház újabb tizenkét tagjának látogatása. Az új lelkésznő, Barbara McKusick-Liscord vezetésével érkeztek.
Itt voltak a testvéregyházi kapcsolat irányítói, a pénztárnok, ők ez alkalommal milfordi fiatalokat is hoztak magukkal, akik
levelezőtársaikat látogatták meg. Adományt kaptunk a gáz külső vezetésére. 2005-ben Charlie Grindle orgonaművész
látogatott meg, aki az árvízkárosultak részére hozott támogatást. Jelenleg a kapcsolattartó Peggy Stokes. A szentmihályi
gyermekek évente kapnak támogatást a karácsonyi csomaghoz. (Kiss Gergely)

T

he name of our partner church is Milford. Our partnership began in 1991 when we exchanged the first letters, and invited each other. The first money aid from our partner church came through Gellérd Judit in 1993. In 1994 our partner
church informed us that they could do more foundraising, if the people of Szentmihály could make them embroideries. We
used this help to repair our church and we also installed electricity in the church. When we first met people from Milford, was
back in 1994. We welcomed Lorraine Swiezynski. The partner church relationship got stronger and become a true friendship
at Easter of 1997 when the two ministers of the Milford congregation Jeanne and Olav Nieuwejaar came to Szentmihály.
Two years later the Nieuwejaars visited us again on Thanksgiving Day. This time they brought four more people from Milford. The ministers of Milford participated in our thanksgiving communion service, in the end we sang together Spirit of life,
the song that they brought to us. We have created a fund, in order to pay medicine for the ill people of our congregation.
We also created pen-pal relationships between the children of Milford and Székelyszentmihály. They also promised to help
us to introduce gas in the village. In 2000 we welcomed the interim minister of the congregation accompanied by Graham
Smith their president and 8 more members of the congregation who brought material help for our congregation. In 2004
we welcomed the largest delegation from Milford. 12 people came from across the ocean together with their new minister
Barbara McKusick-Liscord. This time the full leadership of the congregation of Milford came and they also brought some
children who could finally meet their pen-pals. They also gave us donations for the gas pipeline project. In the end we signed
an official mutual agreement.
In 2005 Charlie Grindle, an organ artist visited us from our partner church, and brought help for the victims of the
flood that year. Since then we have continued to exchange letters continuously through the internet with Peggy Stokes who
is in charge in Milford for the partner church relationship. The children of Szentmihály receive support for their Christmas
presents. (Rev. Gergely Kiss)
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Székelyszentmiklós

székelykeresztúri egyházkör

First Unitarian Congregation of Toronto, Canada
Unitarian Fellowship of Northwest Toronto, Canada

N

éhai Bíró Lajos beszolgáló lelkész idejében létesült a székelyszentmiklósi egyházközség és a Unitarian Fellowship
of Northwest Toronto közötti kapcsolat.
Bár a kanadai testvérgyülekezet vezetőinek döntése alapján (emberi és anyagi erőforrásaik nagymértékű csök
kenése miatt) a kapcsolat végleg megszűnt, e kiadványban utólag is méltónak tartjuk megemlíteni a támogatásukkal elért
eredményeket.
Több mint 600 amerikai dollár értékű adományuknak köszönhetően 2004-ben teljes dokumentációjával együtt
bevezettük a villamos áramot a szentmiklósi templomba. Ennek értékes és szembetűnő megkoronázása volt a faluból
elszármazott Bálint Dezső nyugalmazott tanító által faragott óriási csillár.
Nem utolsósorban, a templomi villanyvezetés közvetett hasznosítását valósították meg a székelyszentmiklósi
gyülekezet tagjai és azok elszármazott rokonai, amikor 2009–2010-ben várakozásokat felülmúló anyagi áldozatukkal
a toronyban levő harangokat automatizálhattuk, ami villamos áram nélkül lehetetlen lett volna. Hálát adunk Istennek,
köszönjük az adományozóknak, hogy mindez létrejöhetett. (Pitó Attila Zoltán)

T

he partnership between Székelyszentmiklós and Unitarian Fellowship of Northwest Toronto was established during
the ministry of former minister Rev. Lajos Biró.
In spite of the fact that the partnership ended because of the Canadian partner church decision (they became short
of human and financial possibilities) we would like to mention the achievements which we made.
In 2004 thanks to the 600 dollar gift we could make the whole documentation and install the electricity into the
church building in Székelyszentmiklós.The gift became more valuable with the donation of a huge wooden carved chandelier, which was made and donated by a retired teacher, Dezső Bálint.
The utility of the electricity is demonstrated by the fact that in 2009-2010 with a huge donation from members of
Székelyszentmiklós congregation and relatives the church bells were automatized which would have been imposible without
electricity.
We give thanks to God, and give thanks to the donors for making this possible.
(Rev. Attila Zoltán Pitó)
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Szentábrahám–Magyarandrásfalva

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Church of Montclair, NJ
First Congregational Unitarian Church in Harvard, MA

K

apcsolataink 1990-ben kezdődtek és elevenen élnek mindmáig.
A szentábrahámi egyházközség testvérkapcsolata a montclairiekkel erkölcsi és anyagi vonatkozásban egyaránt
gyümölcsöző hatással van gyülekezetünkre. Testvéreink évi rendszerességgel támogatták az elmúlt 20 esztendőben
a lelkészt és gyülekezetünk programjait, ezek között a templom, a lelkészi lakás, az orgona, a lelkészi iroda stb. felújítását,
javítását.
A magyarandrásfalvi társegyházközség partnere a Harvard UUC, amelynek lelkes hívei komoly szerepet vállaltak
abban, hogy az 1989-es változások után az erdélyi faluközösség álma valóra váljék és saját temploma épüljön.
A templom 1995–1999 között épült. Ennek megvalósulásához hozzájárult mindkét egyházközség, a gyülekezetek
tagjai között barátságok születtek és kapcsolatok nőttek, áttörve országhatárokat, tért, időt.
A magyarandrásfalvi templom a példája annak, hogy testvéri összefogással valóra lehet váltani az álmokat, ha van
az emberek közt tisztelet és szeretet.
Mindkét fél részéről voltak testvéri látogatások. Az Államokból több látogató is érkezett Szentábrahámra és
Magyarandrásfalvára, innen is volt testvérlátogatás mindkét gyülekezetbe – 2005-ben Jakab Dénes lelkész és neje, Éva
voltak testvéreink vendégei. (Berei István)

T

hese partnerships started in 1990 and are still very active.
The partner church of Szentábrahám was always very supportive towards Szentábrahám giving spiritual and material
support. In the past 20 years they regularly supported the minister and programmes of our congregation (renovation of the
church building, parish house, the organ restoration, parish office and others.)
The partner church of Magyarandrásfalva and its devoted members had a very important role in making a village dream
come true. After the change in 1989 the people from Magyarandrásfalva had a dream to build a church building where the praying
person can stand in front of God, can put down his or her burden and worries, and can share his or her joy with God.
The church was built between 1995 and 1999, and in order to complete it, both partner churches have contributed,
towards its costs. In this period dreams became true, friendships were born between members of congregations, passing
through borders and time, because our feelings were led by love and fraternity.
The Magyarandrásfalva Unitarian–Reformed church is an example of how we can fulfill our dreams with fraternal
collaboration if there is respect and love among people. (Rev. István Berei)
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Tarcsafalva

székelykeresztúri egyházkör

All Souls Church in Greenfield, MA

T

arcsafalvi lelkészségem megkezdésekor, 2002 szeptemberében szereztem tudomást arról, hogy a greenfieldi
testvéregyházközségből Cynthia és George Bluh meglátogatták gyülekezetünket.
A 2009-es évtől kezdtem ismerkedni új lelkészükkel, Jeanne Lloyddal, aki pár egyházközségi taggal együtt lelkesen
vállalta a kapcsolat újjáélesztését. Rendszeres levélváltás a bizonyítéka a kapcsolat erősödésének, és 2009-ben örömmel
vettük tudomásul, hogy kb. 600 dollárnak megfelelő összeget ajánlottak fel a tarcsafalvi harangláb felújítására.
Nálunk 2009-ben az őszi hálaadást, illetve amerikai részről október 18-án az ünnepi istentiszteletet a kapcsolattartás
fontosságának tudatosítása jegyében tartottuk. Írásos terítőt és gyertyatartókat ajándékoztuk ez alkalomra greenfieldi
testvéreinknek. Köszönjük Rodger Mattlage köri felelősnek, hogy személyesen célba juttatta – jókívánságainkkal együtt.
Támogatásukat kiegészítettük saját forrásokkal, és a Hargita Megye Tanácsától megpályázott összeget is
hozzáadva elkészíttettük a talajvizsgálati illetve a statikai előtanulmányt, amelyek a rehabilitálási terv elkészítéséhez
szükségesek.
2010 elején újabb 180 dollár támogatást folyósítottak tengerentúli testvéreink. Isten óvja és áldja meg testvér
gyülekezetünk minden tagját! (Pitó Attila Zoltán)

I

n September 2002 at the beginning of my ministry in Tarcsafalva I became aware that Cynthia és George Bluh had
visited our village before from the part of All Souls Unitarian Universalist Church. In 2009 I became acquainted with the
new minister, Rev. Jeanne Lloyd, who took on the revitalization of the connection together with a few members of Greenfield
Church.
The regular correspondence with the partnership got stronger and stronger, and we got $600 for the restoration of
the belfry. The sum came in Romanian lej into our account.
Worhips in both congregations were kept to celebrate our mutual friendship in the fall of 2009 on our Thanksgiving
Holiday, respectively 18th October from the part of our partners.
Embroidery and the candelebra were sent as a present for this occasion to our partners in Greenfield. We say
thanks to Rodger Mattlage our networker that he took it to them together with our greetings.
We put together our resurces and the help got from the County Council and with all this money we make a documentation for the reparation of the bell-tower.
At the beginning of 2010 we got 180 dollars, and we say thanks for this, too. May God bless and hold with care all
members of our partner church!
With thanks and greetings, Rev. Attila Zoltán Pitó
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Tordátfalva

székelykeresztúri egyházkör

Unitarian Universalist Fellowship of Ames, IO

A

z amesi gyülekezettel a ’90-es években kezdődött a kapcsolat, de kezdetben ez csak néhány levélváltásban
merült ki. A változás 1999-től állt be. Szoros kapcsolatok, jó barátságok alakultak ki, amelyek során kölcsönösen
támogattuk, erősítettük egymást örömben és bajban egyaránt. Legfontosabbak a látogatások voltak, amikor a személyes
találkozások révén sokkal intenzívebbé vált a köztünk megélt szeretet.
2002-ben a Lőrinczi lelkész-házaspár Amesbe látogatott. 2005-ben egy öttagú bizottság, 2007-ben tizenegy tagú
küldöttség tett látogatást Tordátfalvára. Találkozásainkkor mindig ajándékokat adtunk át egymásnak és a gyülekezeteinknek.
A testvérgyülekezet minden nagyobb megvalósításunkban támogatott: bevezettük a villanyt a templomba, védő
mennyezetet készítettünk a kazetták fölé, villamosítottuk a harangokat, csatornát készítettünk az iskolára, komoly statikai
javításokat végeztünk a tanítói lakáson, felújítottuk a lelkészi lakást, berendeztük, alkalmassá téve vendégfogadásra.
A javításokon kívül amerikai testvéreink segítettek az internet és az autó fenntartásában, támogatták a tanuló ifjúságot,
gyerekeket. Egy szélorgonát hoztak ajándékba, amelyet a papilakon szereltünk fel. Készítettek egy naptárt, rajta a látoga
tásukkor készített képekkel, ezt ajándékba küldték minden családnak.
2010-ben nagyarányú templomjavításba fogunk, amelyet szintén támogatnak. (Lőrinczi Lajos)

O

ur relationship with Ames began in the 90’s. At the beginning this relationship meant only changing a few letters.
The change came in 1999. Close relationships, good friendships evolved during which we mutually stood up and
strengthened each other both in joy and sadness.
The visits were the most important when during meeting personally with each other the love experienced between
us became more intense.
In 2002 the Lőrinczi minister couple visited Ames. In 2005 a group of 5 visited Tordátfalva and in 2007 a group of
11 visited us. We surprised each other with presents every time we met.
Our partner church helped us in every big achievement:  electricity was installed in the church building; a protecting
ceiling was put above the wood coffer; the bells were electrified; drain pipes were put to the school building, students got
tools; serious static changes were made on the teacher’s house, which is the store now; the parish house was renewed and
furnished, making it proper for guests; they brought us a windpipe as present, which was put on the parish house; and they
made a calendar with the photos of their visit in Tordátfalva, which was send to each family in the village
Beside the renovation our partner church also helped us in the maintenance of our internet system and car. They
supported the students and children.
This year we are going to renovate our church building and our partner church will help in this too.
(Rev. Lajos Lőrinczi)
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Újszékely

székelykeresztúri egyházkör

First Religious Society of Newburyport, MA

E

gyazon évben kerültünk – Harold Babcock és jómagam – gyülekezeteink élére.
Az első látogatók Stev és K. C. Swallow voltak, akik román barátaikkal jöttek el hozzánk. Ahogy a levelek sokasod
tak és a bizalom erősödött, még sokan jöttek a lelkész és felesége, Sabrina társaságában.
Kapcsolatunknak kezdtünk célt és irányt szabni, ez egy vendégházban rajzolódott ki, amelyet közös erővel
építgettünk éveken át. Dolgoztak itt newburyporti ifjak és idősebbek egyaránt. Aki a leglelkesebb volt: Max Russel. Saját
költségén vett a padoláshoz deszkát, ezt megmunkáltatta és felszereltette (nekünk ekkor nem volt egy vasunk sem). Aztán
jött egy nyári csoport, gipszkartonozott, szigetelt és meszelt.
A vendégház mellett egy másik fontos terv volt az orgonánk felújítása, amit Barbarának, a testvérgyülekezet akkori
kántorának köszönhetünk. Ennek avatására nagyszabású ünnepet szerveztünk.
Megismertettük velük szokásainkat, egyszerű de számukra érdekes életünket, ételeinket, ízeinket. Barátságok
alakultak fiataljaink és idősebbjeink között, kapcsolatok jöttek létre családi szinten is.
Mi is jártunk az Államokban egyházközségünk gondnokával és feleségével, megtapasztaltuk vendégszeretetüket,
jóságukat, és betekintettünk gyülekezeti életükbe.
Úgy érzem, jó kapcsolatunk sikeréhez a kölcsönös tisztelet, szeretet, de a hit közös alapja is elvezetett bennünket.
Adja Isten, hogy gyümölcsözzön kapcsolatunk mindannyiunk boldogságára. (Jakab Zsolt)

T

he minister from Newburyport came to the congregation in the same year I began work here, so we both began our
ministry in new congregations. Between the two congregations there had been a relationship before but that one was
only correspondence and not personal relationship.
The first visitors were Steve and K. C. Swallow who came to visit us during a Sunday service with their Romanian friends.
As the number of the sent letters grew and trust got stronger many others came in the companion of their minister and his wife.
We began to have common goals. The main project was a guest house that we built with common work and
power during the years. Here the youth and elders from Newburyport worked too. The most enthusiastic was Max Russell.
He bought the board for the floor from his money and he had it cut and then he made the floor. We didn’t have any money
at that time. Then another group came in summer that made the walls, made the isolation and painted.
Next to the guest house project another important project was the renovation of the organ for which we are
grateful to Barbara, the organist of the partner church at that time. We had a celebration for the organ and a lot of helping
friends came to take part in it. Next to the work we got them to know our customs, foods and tastes and our simple life
that is interesting for them. Friendships were born between the youth and elders and connections were made between the
members and families of the two congregations. Both ministers wanted that more and more people get to know each other.
We opened the gates of the friendship and brotherhood not only for the congregation but for the personal friendships too.
The minister and his wife together with the lay president and his wife went to the States to visit the partner church.
We experienced their goodness and we could look into the life of the congregation.
Now I feel that the mutual honor, love, the huge sympathies and the common base of belief lead us to the success
of our good relationship. (Rev. Zsolt Jakab)
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Abásfalva

székelyudvarhelyi egyházkör

First Parish in Bedford, MA

K

özel húsz éve épült a híd a bedfordi és abásfalvi unitáriusok között. Amerikai testvéreink nem csak az unitárius
vallás gyökereit keresték Erdélyben; a segítségnyújtás módját is megtalálták, mert tudatában voltak és vannak,
hogy a hit tettek nélkül halott.
Soha nem kéregettünk, bedfordi testvéreink mindig tudták, mikor és hová kell a segítség. Tiszteletben tartották
döntéseinket, pedig sejtették és tudomásunkra is hozták, hogy (például) az arató-cséplőgép program nem fogja beváltani
a hozzá fűzött reményeket. Amikor a gépet eladtuk és az árát a falu vízvezetéke egy szakaszának javítására akartuk
fordítani, bedfordi testvéreink már egy nagyobb projektben gondolkoztak. Kezdeményezésükre jött létre az Abásfalváért
Alapítvány, amelynek keretében a falu teljes vízvezeték-hálózatát kicseréltük, új forrást is beiktatva. A program során a ro
mák által lakott utcába is vízvezeték épült.
A templom és torony külső javításakor a költségek egyharmadát testvéreink adományából fedeztük. De hozzájá
rultak a lelkészi lakás és a kultúrotthon javításához, s a továbbtanuló ifjak segítését is szívügyüknek tekintik.
Eddig mintegy 65 bedfordi látogatott el Abásfalvára, közülük sokan több alkalommal is. Ez arra enged következtetni,
hogy amerikai testvéreink nemcsak jól érzik magukat, de értékeket is találnak nálunk. (Barabás Áron)

T

he bridge between Unitarians in Bedford and Abásfalva was built almost twenty years ago. Our American friends were
not only trying to find their roots in Transylvania, but they have also found the means to help, for they have been aware
all the time that faith apart from works is barren.
We never had to beg, our sisters and brothers always knew what and where was needed. They respected our
decisions, although they had the hunch and they told us so, that reaping machine program would fail to be equal to our
expectations. When the machine was finally sold, and we wanted to use the funds for a portion of the water system of Abásfalva, our Bedford partners had already been working on a bigger project. They initiated the establishment of a Foundation
for Abásfalva, within the framework of which it became possible to renew the water network of the whole village, connecting
it to a new spring. A water conduit was also introduced into the Roma inhabited street of the village.
On third of the funds needed for the external renewal of the church and bell tower was also ensured by our partners. The contributed to the renewal of the parish house and the cultural center, and the support of Highschool students was
equally important for them.
A number of 65 people from Bedford had visited Abásfalva during the past years. These visits give us the hope that
they feel connected and they are aware of the values we have here. (Rev. Áron Barabás)
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Csíkszereda

székelyudvarhelyi egyházkör

UU Congregation at Shelter Rock, NY

A

testvérgyülekezeti kapcsolat Simén Domokos lelkészsége alatt jött létre. A csíkszeredai gyülekezetben szolgáló
lelkész-elődeim eljuthattak az Egyesült Államokba. A kapcsolat életszerűségét bizonyítja, hogy a Shelter
Rock-i egyházközségtől több ízben is voltak vendégek. A legutóbbi személyes találkozás a két gyülekezet között 2006
tavaszán volt, amikor Krizbai Béla lelkész-elődöm családjával együtt látogatta meg őket. A levelezések s az eddig nyújtott
anyagi támogatás alapján bizton állíthatjuk, hogy a minőségi (!) testvérgyülekezeti kapcsolat fennállása Zed Kesner
kapcsolattartónak, Gellérd Juditnak és Krizbai Bélának köszönhető. A folyamatos párbeszéd és levelezés mentén ők
erősítették meg a testvérgyülekezeti életet, ennek köszönhetően a Shelter Rock-iak évente 10 000 dollárral támogatják
a csíkszeredai unitárius templom építését.
2009-ben a testvérgyülekezet eddig soha nem tapasztalt szolidaritásról tett tanúbizonyságot: átsegítette a csík
szeredai gyülekezetet a templomépítés mélypontján. Gyerő Dávidnak, ifj. Nagy Endrének, az építkezési bizottság tagjainak,
de főképp Pálfi Ernőnek köszönhetően testvéreink felmérték a csíkszeredai egyházközség peres ügyének súlyosságát,
amelynek következtében épp az épülő templomot zálogosították volna el, és kifizette az egyházközség 50 000 dolláros
tartozását. Szintén 2009-ben 50 000 dollárral támogatták az építkezést.
2010-ben gyülekezetünk vendége volt két amerikai testvérünk. (Solymosi Alpár)

T

he partnership was started during the ministry of Simén Domokos in Csíkszereda. Since, all our ministers visited the
United States, the last visit being the one paid by Bela Krizbai and his family, in 2006. Also, as a proof for the viability of
the partnership, many visitors from Shelter Rock came to Transylvania. The good quality of the relationship was maintained
mainly thanks to US contact person Zed Kesner, as well as Judit Gellerd and Bela Krizbai. Also, thanks to an on-going communication and other exchange, Shelter Rock had sent $10,000 every year as a contribution towards the costs of the new
church construction.
In 2009, our partner church provided solidarity without precedents, helping the sanctuary get over the nadir of its
construction. Thanks to the Revs Gyero David and Nagy Endre Jr., as well as the local buildings committee lead by Erno
Palfy, our sisters and brothers understood the importance of the moment, and gave us a grant of $100,000. The first half
was used to pay back a loan that threatened us with litigation in court, the second part helped to continue the works on the
building.
In 2010, two members of the partner church visited in Csíkszereda. (Rev. Alpár Solymosi)
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Gyepes

székelyudvarhelyi egyházkör

First Unitarian Church of Yarmouth, ME

A

testvéregyházközségi kapcsolat az 1990-es évek elején kezdődött.
A kezdeti lelkesedés az idő teltével kissé lankadt, de 2003 után újabb lendületet kapott, Barbara Trentacosta
kapcsolattartó lelkes munkája eredményeként. Több alkalommal látogattak el Gyepesbe, a legnépesebb, tíz fős csoport
2009-ben érkezett, Jennifer Lentz lelkésznő vezetésével több napig tartózkodtak itt.
Több éve működik a diákok támogatása, ami rendkívül nagy segítség családjaink számára.
Testvéreink számtalan ötlettel és tettel munkálkodnak azon, hogy segítségünkre legyenek. Ennek tudható be,
hogy 2010 elején a lelkésznő és a kapcsolattartó újra Gyepesbe látogatott, hogy egy falufejlesztési tanácskozás keretében
legyen segítségünkre, azáltal, hogy mi magunk találjuk meg a számunkra fontos, közös célokat, és azok megvalósításában
munkálkodjunk együtt.
Ann Swardlick több évben is részt vett a gyerekek táboroztatásában.
A név szerint említettek mellett még nagyon sokan támogatják és vállalnak részt e kapcsolatban, illesse köszönet őket.
Bízunk abban, hogy méltóképpen viszonozni tudjuk azt az érdeklődést, barátságot és szeretetet, amely e testvér
kapcsolatban bontakozott ki. (Orbán F. Dezső)

T

he partnership began in the early 1990s.
The enthusiasm of the first years slackened as the years passed, but got new impetus after 2003 as a result of the
committed work of Barbara Trentacosta, our contact person from Yarmouth. They visited to Gyepes several times; the largest group of ten people, including the Rev. Jennifer Lentz came here in 2009, spending a few days with us.
The student sponsorship program has been functioning for many years now, providing enormous assistance for
our families.
Our partners came up with many ideas and concrete actions trying to help us. As a result of this, the Rev. Jennifer
Lentz and Barbara Trentacosta visited Gyepes again in January 2010 as part of a strategic project to help us find our common goals and start working together to implement them.
For many years Ann Swardlick participated in camps organized for the children of Gyepes.
In addition to the names mentioned, many friends for whom thanks are due, supported us and took part in the
partnership.
We trust that we can be worthily return the interest, the friendship and love emerging from this partnership.
(Rev. Dezső F. Orbán)
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Gyergyószentmiklós

székelyudvarhelyi egyházkör

Emerson Unitarian Universalist Church in Houston, TX

A

houstoni gyülekezet 1992-ben alakította meg a Testvéregyházközségi Bizottságot, segélygyűjtő összejöveteleket és
az erdélyi unitarizmust ismertető eseményeket szerveztek közösségükben. 1994-ben az Emerson UC lelkésze, Jan
Knost és tb. ny. lelkésze, Frank Schulman látogattak Gyergyószentmiklósra, majd 1995-ben Simén Domokos csíkszeredai
lelkész töltött néhány napot Houstonban. Amerikai részről ifj. Henry deForest Ralphot és feleségét, Marthát illeti köszönet
a kapcsolat ápolásáért – Kathleen Ellis és Leon Hopper lelkészekkel együtt.
A ’90-es évek végén először egy 5000 dolláros adomány érkezett, később diák-támogató ösztöndíjalapot hoztunk
létre. 2002-ben egy közel 30 000 dolláros adomány érkezett, amely révén ingatlant vásárolhattunk imaház céljára a gyergyói
unitáriusoknak. Ezt 2004 őszén szentelték fel – ifj. Henry deForest Ralph jelenlétében. 2005-től magam vagyok a lelkész,
2010-től önálló egyházközségként működünk.
2006-ban egyházközségünk két kopjafát adományozott testvéreinknek, amelyeket az ottani templomkertben
állítottak fel. 2007-ben Carolyn Ralph és Eleanor Schorre töltött néhány napot nálunk, majd 2008-ban ifj. Henry deForest
Ralph jött Gyergyószentmiklósra. 2009-ben – tanulmányutam idején – három hetet töltöttünk Houstonban feleségemmel.
A két gyülekezet egy nagyobb amerikai látogatócsoport utaztatását tervezi közösen, amivel a gyülekezeti tagok közötti
közvetlen személyes kapcsolatok létrehozása is megvalósulna. (ifj. Nagy Endre)

T

he congregation in Houston established its partner church committee in 1992, organizing fundraising meetings and
events related to Transylvanian Unitarianism. In 1994 the Minister of Emerson UC at that time, Jan Knost, and Minister Emeritus Frank Schulman visited Gyergyószentmiklós, and one year later, in 1995, Rev. Domokos Simén of Csíkszereda
spent a couple of days in Houston. On the American side, thanks are due to Martha and Henry deForest Ralph Jr., together
with the ministers Kathleen Ellis and Leon Hopper.
In the late 90’s a considerable donation of $5,000 arrived to Gyergyószentmiklós, later a fund was raised to help
young students. In 2002, a nearly $30,000 donation arrived which made it possible for the Unitarian community in Gyergyószentmiklós to buy a real estate suitable for the purposes of a prayer house. This was dedicated in 2004, in the presence
of Henry deForest Ralph Jr. I have been serving as the minister of the congregation since 2005, and starting from 2010 the
congregation is functioning as a standalone member-church.
In 2006 our congregation donated two carved wooden poles (“kopjafa”) to Emerson Unitarian Church, which are
now installed in the memorial garden of the Houston congregation. In 2007 Carolyn Ralph and Eleanor Schorre spent
a couple of days with us, and in 2008 Henry deForest Ralph visited again to Gyergyószentmiklós. In 2009, during my study
year in the USA, I could spend three weeks in Houston together with my wife. The two congregations are planning now to
organize the visit of a larger group from America, with the aim of creating and strengthening personal relationships among
the church members of the two communities. (Rev. Endre Nagy, Jr.)
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Homoródalmás

székelyudvarhelyi egyházkör

Unitarian Church of Barnstable, MA
Unitarian Universalist Church of Annapolis, MD

A

kilencvenes évek elején  meghatározó tesvérgyülekezeti kapcsolat alakult ki. Az amerikai gyülekezet tagjai többször
is Almásra látogattak, és az almási egyházközséget anyagi segítségben részesítették. Ugyanakkor több almási
diákot is támogattak tanulmányaik idején. Amerikai részről kiemelkedő odaadással állt ügyeink mellé Russ Savage lelkész
és Zaykai Sándor gyülekezeti tag. Az ezredforduló után jelentős összeggel támogatták a kántori lak gyülekezeti teremmé
való átalakítását és felújítását.
Az utóbbi években egyházközségi életünkben a testvérgyülekezeti kapcsolatot kettősség jellemezte. Egyfelől
megszűnt a kapcsolat a korábbi gyülekezettel, a barnstable-i egyházközséggel, másfelől – nagy örömünkre – 2009-ben új
kapcsolat született: a Maryland állambeli Annapolis UU Church hivatalosan is testvérgyülekezetünkké vált. Lelkésze Fred
Muir. Az annapolisi unitáriusok – kisebb vagy nagyobb csoportokban – több alkalommal is Almásra látogattak, nagyon jó
személyi kapcsolatok vannak kialakulóban. 2010 júniusában is meglátogatták gyülekezetünket. (Csete Árpád)

I

n the 1990s a determinant partnership was established. Members of the American congregation had visited Almás
several times and provided financial support for the church. They also sponsored the scholarship program for several
students from Almás. On the American side the partnership had been outstandingly promoted by reverend Russ Savage,
and congregation member Sándor Zaykai. In 2000 a considerable financial help was provided to transform the old choir
master’s house into a community house.
In the last couple of years there has been a duality in our partnership program. On the one hand the partnership
with Barnstable UU Church ceased to exist, and on the other hand – to our great joy – the Annapolis UU Church became our
official partner in 2009. Their minister is Rev. Fred Muir. Members of the Annapolis church had visited Almás several times,
in smaller and larger groups, and very good personal connections are forming. Their most recent visit to our congregation
took place in June 2010. (Rev. Árpád Csete)
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Homoróddaróc

székelyudvarhelyi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Davis, CA

H

omoróddaróc testvérkapcsolata Davisszel 2000-ben jött létre, aminek – a testvérgyülekezet vezetői mellett – fő
támogatója a Swain család. Heather és Walter 2000-ben egy kirándulás alkalmával érkezett gyülekezetünkbe,
ekkor értesültek a leányegyházközség nagy álmáról, az imaház-vásárlásról. Nem sokkal hazatérésük után Walter Swain
örömmel értesített, hogy a davisi gyülekezet vállalja a megvásárlandó ingatlan ára 1/3-ának kifizetését. Így a második
találkozás alkalmával már saját imaházunkban fogadhattuk Swainéket Homoróddarócon.
Walter Swain többször is visszatért családtagjaival. Heather Swain és feleségem, Simó Melinda 2000 nyarától
angol nyelvkurzust indított a gyerekek számára. Heather három hónapot töltött Erdélyben és naponta foglalkozott a gyere
kekkel, fiatalokkal és felnőttekkel.
A davisi gyülekezet tagjai nemcsak anyagiakban segítettek a homoróddaróciaknak. Az ottani nők egy saját készítésű
varrottast küldtek: a főnixmadarat zöld ággal. A homoróddaróci egyházközség tagjaival személyesen is kapcsolatot ápoltak.
Betekintettek az oktatási rendszerünkbe és igyekeztek ezen a téren is segíteni.
2003-ban feleségemmel egyhetes látogatást tettünk Davisben, Swainéknél.
A davisi gyülekezet szociális és nevelési kérdésekre is nyitott volt, így hoztuk létre az ösztöndíjprogramot.
Homoróddaróc és Davis testvérkapcsolata fokozatosan elmélyülő és fejlődő tendenciát mutat. (Simó Sándor)

T

he partnership between our fellowship Homoróddaróc and Davis was founded in 2000 and – apart from the leaders of
the partner congregation – it has been supported by the Swain family. Heather and Walter Swain visited Daróc in 2000
during an excursion and they learned about the dream of the congregation: the purchase a worship house. Not long after
their return home, Walter Swain sent us the good news that the UUC of Davis had decided to fund 1/3 of property purchase.
Thus, on their second trip to Daróc the Swains had been welcome in a new worship house.
Walter Swain returned here several times with his family members. Heather and my wife, Melinda Simó started an
English course for the children in 2000. Heather spent three months in Transylvania, teaching English for the children, the youth
and the adults.
In addition to financial support, the members of the UUC of Davis gave a beautiful embroidery as a gift to the church
members of Homoróddaróc, featuring a phoenix with a green leaf in its beak. The friendship has also been extended on
a personal level. Our partners had the chance to take a glance on our school system, and tried to provide assistance here, too.
In 2003 I succeeded to pay a one week visit to the congregation in Davis, together with my wife, being generously
hosted by the Swain family.
The Davis church also showed interest in social and educational issues, and thus the scholarship program was born.
The partnership between Daróc and Davis has shown a developing and deepening tendency. (Rev. Sándor Simó)
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Homoródjánosfalva

székelyudvarhelyi egyházkör

UU Society of Iowa City, IA
Unitarian Church in Davenport, IA
First Unitarian Church of Des Moines, IA

A

homoródjánosfalvi egyházközségnek három amerikai unitárius egyházközséggel alakult ki kapcsolata még 1990ben. Donald és Anikó Harrington sokat levelezett és dolgozott a kapcsolat kialakításáért és fejlesztéséért. Az Iowa
városi testvéregyházközség támogatásával mezőgazdasági gépparkot állítottak fel Homoródjánosfalván. Állattenyésztés
céljára istállót vásároltak a volt termelőszövetkezettől. Télen a nőszövetség tagjai babaruhákat készítettek, amelyeket
az Egyesült Államokban értékesítettek a Little Soulse vállalkozás segítségével. Gazdaképző tanfolyamokat szerveztek a
családi gazdaságok minél jobb megszervezéséért. Márkos Mózessel, Vass Elemérrel és Jobb Mózessel ismertették meg
az amerikai földművelést és állattenyésztést.
Az iowai gyülekezet kapcsolattartó képviselője, Joseph Brisben többször járt nálunk. 1993-tól napjainkig minden
év februárjában testvéregyházközségi ünnepet szerveznek, amelynek bevételét Homoródjánosfalvára küldik. Joseph
Brisben hatalmas munkát fejtett ki a testvéregyházközségi kapcsolat erősítésében. Sally és Elisabeth Hartman is látogatást
tett Jánosfalván. Az iowai gyülekezet 2003-ban vendégül látta a jánosfalvi lelkész-házaspárt.
2000-ben sikerült felújítani az óvoda és iskola épületét, és 14 év után amerikai segítséggel újraindult az óvodai
oktatás Homoródjánosfalván. 2000-től ösztöndíjprogram indult. 2001-ben a volt kántori lakást újjáépítettük, ma vendég
házként működik. Létrehoztuk a falumúzeumot is. (Simó Sándor)

T

he Unitarian congregation in Homoródjánosfalva established connections with three American Unitarian Universalist
congregations as early as 1990. All these were initiated, developed and strengthened by Donald and Anikó Harrington. With the support of the Iowa city UU church agricultural machines were purchased. A stable was also purchased for
livestock farming. In wintertime, the women of our congregation sewed doll’s clothes to be sold in the United States by the
Little Soulse Company. Agricultural training was organized for the better organization of family farmsteads. Mózes Márkos,
Elemér Vass and Mózes Jobb had the chance to learn about the American methods of farming and animal breeding.
The contact person in charge of the partnership, Joseph Brisben visited Jánosfalva on several occasions. Beginning with 1993 they have been organizing a partner church feast in every February, and the income from these festivals is
offered to the church in Homoródjánosfalva. Joseph Brisben has done an enormous work to strengthen and maintain this
partnership, which was also maintained by the visits of Sally Hartman and her daughter Elisabeth. The congregation in Iowa
also hosted the minister from Jánosfalva and his wife in 2003.
In 2000 we managed to renew the buildings of the school and the kindergarten, and with the help of our partners
kindergarten education became possible again in Homoródjánosfalva after 14 years. A scholarship program was started in
2000. The former choir master’s house was reconstructed in 2001; it serves today as a guest house. A village museum was
also established. Special thanks to Betty Gorsche and Joseph Brisben for their tenacious work. (Rev. Sándor Simó)
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Homoródkarácsonyfalva

székelyudvarhelyi egyházkör

Unitarian Society of Northampton and Florence, MA

A

testvéregyházközségi kapcsolat 1990-től tart. Ezidáig hat alkalommal látogattak meg minket. Több alkalommal
támogatták tehetségük szerint egyházközségünket. A homoródkarácsonyfalvi egyházközségből 2010 áprilisában
első alkalommal tettem látogatást feleségemmel. A 20 éves testvérkapcsolatot ünnepeltük meg. Hisszük, hogy ezáltal is
erősödik  a két egyházközség közti testvéri kapcsolat. (Benedek Mihály)

T

he partnership started in 1990. They visited us six times so far. On several occasions, they supported our congregation as they could. From Homoródkarácsonyfalva the first visit was in April 2010 when the minister and his wife visited
the US. This year we celebrated the 20 years of partnership. We believe that it will strengthen the ties between the two
congregations. (Rev. Mihály Benedek)
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Homoródszentmárton

székelyudvarhelyi egyházkör

First Unitarian Church of San José, CA

A

z elmúlt húsz esztendőben számos sikerünk részese lett testvéregyházközségünk, hiszen az évek során jelentős
anyagi támogatásban részesítették gyülekezetünket: az ifjúsági ház fejlesztése, a templom-felújítás, a középiskolás
diákok támogatása.
E testvérkapcsolatot olyan kiváló emberek éltetik, mint Pat Rodgers, Jenny Redfern, Connie Bloch, Mark Flynn
és Monty Low. De nem feledkezünk meg azokról sem, akik szeretetükkel, érdeklődésükkel, tehetségükkel melléjük álltak a
kapcsolat erősítésében.
San José-i testvéreink többször tettek látogatást Szentmártonban. Tőlünk 2009-ig csak a lelkészek és feleségeik
látogattak San Joséba. Az említett évben Tímár Gyula gondnok, négy diák és a lelkészi család utazhatott hozzájuk.
A kapcsolat számos mérföldköve megtorpanásokról és újraindulásokról beszél. Ilyen mérföldkőnek tekinthető
2004, amikor új lendületet kapott a kapcsolatotunk, majd a 2007, amikor 28-an látogattak Szentmártonba. Olyan pillanat
volt ez, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az arcok és emberek a meghatározói minden emelkedett pillanatnak.
Ezt megörökítendő közös munkával készült el Szentmártonban egy labirintus – Cristal Lanier terve alapján, hasonló
mintával, mint a San José-i templomban található szőnyegen –, amelynek útvonalát A Barátság ösvényének neveztük el.
A labirintus közepére a testvérgyülekezet tiszteletére kopjafát helyeztünk el, a következő kétnyelvű felirattal: „A testvéri
szeretet forrás, melyből az élet táplálkozik, hogy szebb legyen.” (ifj. Szombatfalvi József)

T

he partnership started in 1990 with the visit of reverend Gretchen Thomas. In the past 20 years there have been many
achievements of the partnership, we have received important donations for the renewal of the Youth Center, church
repairing, and sponsorships for high school students.
Our partnership has been supported by such outstanding personalities as Pat Rodgers, Jenny Redfern, Connie
Bloch, Mark Flynn, and Monty Low, and others who have strengthened our friendship with their love and interest.
Our sisters and brothers from San José visited Szentmárton on several occasions. Before 2009 only our ministers
and their wives could return their visits. In 2009 Lay President Gyula Tímár, four students and the minister’s family could visit
to San José. The milestones of our partnership talk to us about depths and heights. A milestone was the year of 2004, a year
of renewal for the partnership, 2007, when 28 members of the San José church visited Szentmárton. This was a moment of
a deepening and strengthening personal devotion and church connection.
In order to immortalize that moment, a labyrinth was built in Szentmárton, based on the plans of Cristal Lanier,
following the same pattern as the one on the carpet of the San José church. We named it the Path of Friendship. A carved
wooden pillar (“kopjafa”) was placed in the middle of the labyrinth bearing the motto „Fraternal love is a fountain, which
nurtures life to be beautiful.” (Rev. József Szombatfalvi Jr.)
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Homoródszentpál

székelyudvarhelyi egyházkör

First Unitarian Universalist Church in Wichita, KS

A

mi a kapcsolat múltját illeti: valamikor a ’90-es évek közepén járt itt egy küldöttség; az akkori lelkésznő mellett Betty
Hensley, aki azóta is a hivatalos kapcsolattartó. Látogatásuk alkalmával egy nyírfát ültettek a templomkertben,
amely azóta is őrzi ittlétük és a kapcsolat nyomát.
2005 márciusában feleségemmel együtt meglátogattuk a gyülekezetet. Találkoztunk az akkori lelkésznővel,
Carolyn Brownnal és a testvérgyülekezeti tanáccsal. Megtudtuk, hogy nagy tervük egy templom felépítése. Mi átadtunk egy
Szentpálról készült rövidfilmet, amelyben bemutattuk a falut és környékét.
2006 novemberében a lelkésznő és férje látogattak meg Szentpálon. Ittlétük alatt tartottunk egy közös keblitanácsi
gyűlést, amelyen a két gyülekezet közös terveiről beszélgettünk.
A wichitai gyülekezet minden esztendőben megtartja a testvérgyülekezeti vasárnapot és gyűjtést szerveznek
Szentpálnak. A kapcsolattartás alkalmi levelezés formájában zajlik. (Tódor Csaba)

W

ith regards to relationship history: a delegation came here sometime in the middle of the 1990s, which included the
minister at that time and Ms. Betty Hensley, who has been the official contact person ever since that time. During
their visit a birch was planted in the churchyard, which is still keeping the memory of their presence here and that of the
connection.
In March of 2005 I had the chance to visit the American congregation, together with my wife. We met with Rev. Carolyn Brown, the minister of the congregation at that time, and with members of the partner church committee. We learned
that their plan is to build a church building. We presented them a short film about Szentpál, the village and its surroundings.
In November 2006 the minister and her husband visited to Szentpál. During their stay we held a joint board meeting, where we talked about our common plans.
The Wichita church holds a Partner Church Sunday every year, when they organize a collection for Szentpál.
Contacts are kept in the form of occasional correspondence. (Rev. Csaba Tódor)

92

Homoródszentpéter

székelyudvarhelyi egyházkör

Unity Church Unitarian, St Paul, MN

A

kapcsolat 1991-ben született, amikor a beszolgáló lelkész, Barabás Áron és családja meglátogatták a Unity Churchöt,
amelynek akkori lelkes tagja, a magyarországi származású Zoltai Tibor és neje, Olga már egy évtizede foglalkozott
az erdélyi magyarok ügyével, így a testvéreygházközségi kapcsolat jó támogatókra talált bennük. Lelkesedésüket szította
Gellérd Judit is, aki új lendületet adott a hittestvéreknek. Phyllis Jenne Jones, Ruth és Gordon Stryker, Lisa Torvyk erkölcsi
és anyagi segítsége nélkül ez a kapcsolat nem élte volna túl a hullámvölgyet.
A Unity Church több mint ezer lelket számláló gyülekezet. Lelki, erkölcsi és anyagi segítségükkel mindig támogatták
a létszámában és anyagi lehetőségeiben is parányi szentpéteri gyülekezetet. Jóvoltukból kapott egyházközségünk traktort,
utánfutót, ekét, tárcsát, amit végül eladtunk, és az árát az új papilak építésére használtuk fel. Egy évtizeden át minden
középiskolás ösztöndíjban részesült. Segítettek az iskola és az orvosi rendelő megújításában, rendszeresen küldenek
gyógyszert és elsősegély-csomagokat. Minden második évben csoportosan meglátogatnak, és kétévente szentpéteri
családokat hívnak meg amerikai látogatásra. Anyagilag segítenek nekünk a nyári egyházközségi gyermektáborok,
kirándulások lebonyolításában.
2000 nyarától egy olyan lelkészházaspár került a Unitybe, akik többéves testvérgyülekezeti kapcsolattal rendel
keztek. Rob és Janne Eller Isaacs lelkészsége óta a testvéregyházközségi kapcsolat mély lelki gyökerek által erősödött.
(Székely Kinga Réka)

T

he partnership between Unity Church St. Paul and Homoródszentpéter came to life in 1991, when the interim minister
Áron Barabás and his family visited Unity Church.  The flame of partnership at Unity Church was kindled by a Hungarian couple, Tibor and Olga Zoltai. As leaders of the Minnesota Hungarians they had worked for decades on behalf of
Hungarians in Transylvania. Their enthusiasm was fed by Rev. Judith Gellérd. The partnership was saved by the enthusiasm
of six devoted people: Tibor and Olga Zoltai, Phyllis Jenne Jones, Ruth Stryker and Ken Gordon, and Lisa Torvik.
Unity Church is a congregation of more than one thousand members. They adopted the small congregation of
Homoródszentpéter, assisting us in our spiritual and financial needs. Unity Church provided the congregation of Homoródszentpéter with a tractor, and all the necessary equipment. Later on we sold these and spent the money on building a new
parsonage. For more than a decade, all high-school students received a stipend. They assisted us in upgrading and modernizing the buildings of the school, and also the doctor’s consulting room. They regularly send us first aid packages and
other medical utilities. They help us fund the children summer camp, and occasionally Unity members participate in those
camps. Groups of Unity members visit us every other year; likewise they help couples from Homoródszentpéter to visit Unity
every other year.
Starting from 2000 Unity got a special ministers’ couple. Janne and Rob Eller Isaacs had a long time experience in the
partner church movement. Throughout their presence the partnership got rooted in spiritual depth. (Rev. Kinga Réka Székely)
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Homoródújfalu

székelyudvarhelyi egyházkör

Unitarian Universalist Church of Berkeley, CA

T

esvérkapcsolatunk 1990-ben indult. Az ottani gyülekezet tagjai a kapcsolatfelvétel után nemsokára látogatást tettek
nálunk. A lelkész, dr. Richard Boeke és a többi kapcsolattartó levélváltással éltették a viszonyt.
1994-ben Újfalu nagy ajándékot kapott amerikai partnerétől: egy traktor, egy utánfutó és egy eke árát. Felavatá
sukon részt vett a berkeley-i egyházközség lelkésze. Miután a falu lakói is saját gépeket tudtak vásárolni, az adományozó
jóváhagyásával eladtuk. A kapott pénzt még megpótolva – szintén a testvéregyházközség részéről – a lelkészi lakáson
végeztünk nagyjavítást. A melléképületek építési költségeinek zömét (és később, 2005-ben a központi fűtőrendszer árát)
szintén amerikai testvéreinktől kaptuk.  
A berkeley-i gyermekek a homoródújfalvi gyermekek részére angol szótárak vásárlására gyűjtöttek pénzt. Itthon
minden gyermek és fiatal egy-egy pár angol-magyar, magyar-angol szótárt kapott.
A szeretetotthon telkének és épületének, ez utóbbi javításának költségei berkeley-i támogatásnak is köszönhetők.
2001-ben megújult templomunkat ünnepelhettük egy autóbusznyi amerikai küldöttséggel. A javítás támogatására
22 000 dollárt küldtek. Közben több alkalommal – szinte évente – eljöttek hozzánk és Székelyzsombor leányegyházközségbe
az ottani egyháztagok. Az egyházközség fennállásának 325. évfordulóját 2006-ban Homoródújfaluban együtt ünnepeltük.
Ma is működik az ösztöndíjrendszer, és a gyermekek karácsonyi csomagjára rendszeres támogatást kaptunk. (Ilkei Árpád)

T

he partnership between Homoródújfalu and Berkley UU Church started in 1990. The first visit from Berkley to Homoródújfalu occurred during the ministry of Rev. István Kovács, and the committed ministers, Rev. Richard Boeke and
Jopie Boeke.  From their visit, a good partnership emerged.  The connection between the two congregations was sustained
by regular correspondence and a flow of donations.
In 1994 a major donation from the Berkeley church made possible the purchase of a tractor and a plough.  Rev.
Dick Boeke was present at the “consecration” of the tractor.  As villagers began to buy their own machineries, however, the
tractor was sold and the money invested in the restoration of the parsonage and, with additional partner support, a heating
system was also installed.
There have been many projects sponsored by the Berkeley church, such as children of the Berkeley church
donated English-Hungarian, Hungarian-English dictionaries to their peers in Újfalu, the sponsorship toward purchasing
a computer, digital camera and installing internet connection. The embroidery project helped women in Újfalu to sell their
handiwork. A generous monetary gift from Berkeley made possible the purchase of the land and the present community
house for the congregation.  Another 22.000 dollars made possible the refurbishing of the church building. From among
the many visits, one of the most memorable was the celebration of the 325th anniversary of Homoródújfalu church in 2006.
The remarkable scholarship program and the Christmas gifts for the children projects are ongoing. (Rev. Árpád Ilkei)
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Kénos

székelyudvarhelyi egyházkör

Second Unitarian Church in Chicago, IL
Abraham Lincoln UU Congregation, Springfield, IL
Unitarian Universalist Fellowship, Decatur, IL

A

falu első testvérkapcsolata az angliai Bedfordshire, Toddington faluval volt, 1992-től. Ez a kapcsolat segítette az
egyházközséget a paplak tetőzetének felújításában Gyerkes Zsuzsa Mária lelkészsége és Máthé Béla gondnoksága
idején. Ugyancsak e kapcsolatnak köszönhető a falu vízhálózatának kiépítése. A kapcsolat mára „kihűlt”, számomra
ismeretlen okokból. A levelezésekből kiderül, hogy a kapcsolat 1998-ig élő volt, sűrű levélváltással – ma erről nem tudok
semmit.
Ma a chicagói Second UU Church gyülekezettel (kapcsolattartó: Kimberly Bares) van élő kapcsolatunk, a többiről csak
nemrég szereztem tudomást (Abraham Lincoln UU Congregation, Rev. Martin Woulfe és UU Fellowship, Rev. John Biedler),
de a levelekből kitűnik, hogy ezek is élő kapcsolatok voltak Gyerkes Zsuzsa Mária lelkésznő kénosi szolgálati ideje alatt.
A chicagói egyházközség segítségével valósult meg az imaterem elkészítése, a templombelső javítása és az elek
tromos orgona beszerzése 2000-ben (Tódor Csaba lelkészsége idején).
2002 és 2009 között támogatták az iskolásokat tanfelszereléssel, könyvekkel, mint ahogy a paplak központi
fűtésének beszerelését is, Csáki Levente lelkészi szolgálata idején.
Az Egyesült államokbeli kapcsolatok mind dr. Gellérd Juditnak köszönhetően jöttek létre. (Andorkó Attila)

T

he Kénos Congregation once had three partner churches in he US.
They were the the Second Unitarian Church of Chicago, IL, with contact Kimberly Bares; the Abraham Lincoln UU
Congregation, Springfield, IL, with Rev. Martin Woulfe; the UU Fellowship of Decatur, IL, with Rev. John Biedler.
Unfortunately, for unknown reasons, only one is an active partner today, the Second Unitarian Church in Chicago, IL.
Between 1996–1999, during the ministry of Rev. Gyerkes Maria Zsuzsanna, Kénos had a vibrant partnership
with a British Unitarian church. With their support the congregation built a new roof for the parish house and a bathroom
in 1997–1998. In 2000 with the help of the Second Unitarian Church of Chicago, the congregation built a parish hall, and
renovated the inside of the church.  The purchase of a new electric organ was also made possible by their donation under
the ministry of Rev. Csaba Todor.
Between 2001–2009, during the ministry of Rev. Levente Csaki, the Second UU church of Chicago helped the
children of Kénos with books for school, they also installed a new heating system for the parish house.
Although we have but one partner church today, the Second UU Church of Chicago proves to be a committed and
generous one.
All the partner church relations were facilitated by dr. Judit Gellerd. (Rev. Attila Andorkó)
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Oklánd

székelyudvarhelyi egyházkör

First Unitarian Church of Oakland, CA
UU Fellowship of Athens, GA

A

testvérgyülekezeti kapcsolat kialakításban részt vállalók – az Államokban és Erdélyben egyaránt – mindig azért
munkálkodtak, hogy a kapcsolat minél mélyebb és tartalmasabb legyen. Amerikai barátaink közül említsük most
csak a következőket: Beverly Smrha, David és Judith Keyes, Robert és Janne Eller Isaacs, Máthé Anna, Jay Roller, Judy
Belcher, Kathy Huff az oaklandi gyülekezetből, Cseh Mária, Bruce és Jane King, Heather Kleiner, Terre Balof az athensi
gyülekezteből.
Ezek az egyházközségek nem nagyok, nem is gazdagok. De irántunk való lelkesedésükben és szeretetükben
nagyokká, gazdagokká tudtak lenni. 27 alkalommal látogattak meg bennünket, több mint 120-an.
Sikertörténetként tarthatjuk számon az iskolai ösztöndíjprogramot, amely több mint tíz éve sok diáknak ad(ott)
lehetőséget a továbbtanulásra, a „varrottas programot”, amely kézimunkázni szerető asszonyainkat támogatja évek óta,
az angol nyelvtábor programot gyerekek részére. Testvéreink segítségével sikerült ifjúsági házat létrehozni, javíthattunk
templomot, lelkészi és kántori lakást. Takarítottunk temetőt, patakmedret, készítettünk kerítést, falumúzeumot rendeztük
be. De imádkoztunk is közösen falunapokon, és a sikereinket közös szórakozással is megünnepeltük. E kapcsolat
eredményeként Oakland városa a Barátság Napjává nyilvánította május 20-át. (Kelemen Levente)

O

ur congregation has been very fortunate, because in the past 20 years all those who took part in establishing the
partnership, both here and there, kept working so that our partnerships became ever more committed. All members
of our congregations and communities were deeply involved; yet a few names in particular must be mentioned: Beverly
Smrha, David and Judith Keyes, Robert and Jane Eller Isaacs, Anna Mathe, Jay Roller, Judy Belcher, Kathy Huff from the
Oakland congregation, and Maria Cseh, Heather Kleiner, Jane and Bruce King Terre Balof from the Athens, GA congregation.
These congregations are neither large, nor wealthy. Yet their commitment and love for us turned them larger and
wealthier as a consequence. Because of that, the partnerships between the congregations have been a very good example
for others as well. The more than 120 American partners made 27 visits to Okland and each added something to the realization of our dreams.
This is how the scholarship program has offered possibility for local youth to study for more then 10 years; the embroidery program helps our local women; the English language camp teaches children communicattion with native English
speakers.
It was because of this joined effort that we could rebuild the Youth House, restore the church and the cantor’s
house as well as the parish house.  We even cleaned the cemetery, the stream of our mill, we made fence and set up a village museum. Besides work, we also prayed together and we celebrated our achievements with common meals and merry
making. Because of our strong commitment for each other, the City of Oakland declared may 20th Friendship Day.
The working, praying, celebrating together also included breaking the bread together, baked in our own bakery,
with the flour from our own the mill – that we built in a partnership.  May blessing be on those who worked for a sustained
partnership on both sides of the ocean. (Rev. Levente Kelemen)
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Recsenyéd

székelyudvarhelyi egyházkör

Kitsap Unitarian Universalist Fellowship in Bremerton, WA

A

testvérkapcsolat 15 éves múltra tekint vissza. Az 1995 és 2000 közötti időszakban két látogatás történt a bremertoni
testvérek részéről, kisebb-nagyobb anyagi segítséget nyújtottak ekkor az egyházközségnek, nőszövetségnek, illetve
a helyi iskolának. A testvérkapcsolat 2000-ben megszakadt, az újrafelvétel 2007 őszén történt, aminek eredményeképp
2008 őszén héttagú küldöttség látogatta meg egyházközségünket. Együtt ültük meg az őszi hálaadás ünnepét, a szószéki
szolgálatot Elizabeth Stevens lelkésznő végezte. Az egyházközség pénzadományt, egy fényképalbumot, valamint 14 darab
színes takarót (quilt) kapott ajándékba. Asszonykórusunk két angol nyelvű dallal köszöntötte őket, majd a kultúrotthonban
közös ebédre került sor. Egyházközségünk egy faragott unitárius címert és írásos terítőt adományozott.
A kapcsolattartás jobbára elektronikus úton történik, a kapcsolattartó John Younie. 2010 húsvétjára újra egy
héttagú csapat látogatott hozzánk. Tartalmas, eredményekben gazdag kilenc napot töltöttünk együtt: betekintést nyertek
a nagyheti készülődésbe – kenyérsütés, bárányvágás, tojásfestés. A találkozás lelkiekben gazdagított mindannyiunkat,
s hisszük, hogy a testvérkapcsolat a személyes találkozások által erősödik. (Nagy Adél)

W

e have been partnered for 15 years. Between 1995 and 2005 there have been two visits from Bremerton to Recsenyéd. It was an opportunity to meet each other, the UU Fellowship has helped our church, our women’s association
and the local school with donations.  The partnership ceased in 2000, but it was revitalized in the fall of 2007. When seven
members and Rev. Elisabeth Stevens, minister of the Fellowship visited Recsenyéd in 2008, we celebrated Thanksgiving
together.  On this occasion the women’s choir sang English songs and we took Communion together.  
Besides the financial support, our partners brought 14 beautiful quilts for the children in the village.
Email has proven to be the best way to communicate with each other. The person in charge of the partnership in
the Kitsap Fellowship is John Younie. The second visit from Bremerton to Recsenyed occurred during Easter, 2010. Seven
members spent nine days with us. Every second of this encounter was meaningful. It has enriched us spiritually, and we
believe that our friendship can deepen through personal contacts. (Rev. Adél Nagy)
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Székelyderzs

székelyudvarhelyi egyházkör

Unitarian Universalist Church in Cherry Hill, NJ

A

z 1990-es évek elején – Katona Dénes lelkész idejében – egyházközségünk vezetősége tesvérkapcsolati viszonyt
alakított ki Cherry Hill unitárius-univerzalista gyülekezetével, amelynek néhai dr. Rudolph Nemser lelkész volt
a vezetője. Az amerikai testvérgyülekezet 1990 és 2002 között különböző programokat támogatott az egyházközségünkben,
de a Nemser által vezetett rendszeres látogatásaik is erősítették kapcsolatunkat. A székelyderzsi gyülekezet részéről
először a lelkészi család, később egy keblitanácsos családja látogatott el hozzájuk.
2002-ben az egyházközség keblitanácsa visszamondta a testvérkapcsolatot.
Én 2005-ben lettem a székelyderzsi egyházközség lelkésze, ekkor szegődött el Melanie Morel-Ensminger is
az amerikai gyülekezethez. Megfogalmazódott az igény a kapcsolat újraindítására, amely 2006-tól a kölcsönös tisztelet
és megbecsülés jegyében ismét intézményesített formában működik. A két közösség megbízott személyeken keresztül
állandó kapcsoalatot tart egymással. A testvérgyülekezet képviselői minden esztendőben ellátogatnak Székelyderzsbe.
Felnőttek és fiatalok vegyes csoportjai igyekeznek jobban megismerni a székelyföldi unitáriusok mindennapi és hitéletét.
Ugyanakkor anyagi támogatásaikkal hozzájárulnak az egyházközség életéhez. 2009-ben az amerikai testvérgyülekezet
lelkészének Manish Mishrát választotta. 2010 tavaszán ismerkedő és a kapcsolat továbbfejlesztését célzó látogatásra
hívták a székelyderzsi lelkészházaspárt. (Demeter Sándor Loránd)

T

he partnership between the Unitarian Church in Szekelyderzs and Unitarian Universalist Church in Cherry Hill,
NJ, started in the 1990s, and it was initiated by the ministers of the two congregations, Rev. Dénes Katona and
Dr. Rudolf Nemser. Several programs were promoted and sponsored by the American partners. and beside these programs
there have been many visits to strengthen the bonds of friendship. Besides the minister and his family, one church board
member with his wife also visited the US.
In 2002 the board of Székelyderzs ended the partnership.
In 2005 both churches welcomed new ministers. After Rev. Rudy Nemser’s death (he learned Hungarian and
moved to Derzs for a while), Rev. Melanie Morel-Ensminger followed him, and Demeter Sándor Lóránd was elected in
Székelyderzs. A willingness to restart the partnership was expressed in 2006, and the connection between the two congregations have been revitalized. Members of the Cherry Hill church, young people and adults pay visits each year to experience the life and the practice of faith of Transylvanian Unitarians. Financial support also comes with those visits.
In 2009 Rev. Manish Mishra became the minister of the Cherry Hill church, and the minister of Szekelyderzs and
his wife received an invitation for the spring of 2010. This visit further strengthened the partnership and prepared collaborations for future plans. (Rev. Sándor Loránd Demeter)
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Székelyudvarhely I.

székelyudvarhelyi egyházkör

Unitarian Universalist Congregation of Atlanta, GA

A

z Atlantai Unitárius-Univerzalista Egyházközséget 1990-ben kapta egyházközségünk testvérgyülekezetként.
Kezdetben a kapcsolattartó Carol Payne volt, őt követte John Dale és Richmond Cogburn.
Egyházközségünk képviseletében 1998-ban feleségemmel, 2005-ben pedig László János gondnokkal kerestük fel
testvéreinket. 2005-ben egy kopjafát küldtünk ajándékba a testvéregyházközség alapításának 50. évfordulója alkalmából.
A partner gyülekezet részéről több alkalommal keresték fel csoportosan egyházközségünket, legutóbb 2008-ban.
Az atlantaiak éveken keresztül támogatták tehetséges diákjaink továbbtanulását (mintegy 20 fő évente) előbb 200,
majd 300 dollárral személyenként. Hasonlóképpen támogatták a vendégház felépítését is.
2004-ben dr. Edward Frost vezető-lelkész nyugdíjba ment. Az ezt követő időszakban a testvérkapcsolat kissé
hűvösebbé vált, reméljük, hogy ismét meg fog erősödni. (Kedei Mózes)

I

n 1990 we were matched with our current partner congregation, the Unitarian Universalist Congregation of Atlanta, GA.
The initial bridge-builder was Carol Payne, and after her death John Dale and Richmond Cogburn followed.
At the invitation of our partner church we visited the UUCA two times: in 1998 with my wife, and in 2005 with János
László, the lay president at that time. In 2005 the Udvarhly church presented the gift of a memorial kopjafa to celebrate the
50th anniversary of the Atlanta congregation. The kopjafa was installed in the lobby of the church building.  
Our congregation received several groups of visitors from the UUCA, last time in 2008.
For many years now, the partner church carries on a scholarship program, supporting around 20 students with
$200, and last time with $300 each.
When we built the Guest House, we also received financial help from the UUCA.
In 2004 Dr. Edward Frost, the senior-minister of UUCA retired, but was followed by Rev. David Keyes as interim
minister. Presently we live in a time of transition with the hope that our partnership will continue to further develop in the
future. (Rev. Mózes Kedei)
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Székelyzsombor

székelyudvarhelyi egyházkör

Unitarian Universalist Fellowship of Redwood City, CA

A

kapcsolatfelvételt 1997-re datálhatjuk, amikor Székelyzsombor irányában érdeklődés mutatkozott a tengeren
túlról. A Homoródújfaluba érkező berkeleyi csoporttal Zsomborra látogatott Redwood City unitárius közösségének
küldötte, Bill Kennedy, aki aztán több alkalommal visszatért.
Később is több alkalommal érkeztek látogatók, többek közt David Keyes beszolgáló lelkész, aki egy konfirmálási
ünnepélyünkön is részt vett.   2006-ban Julia Older lelkésznő látogatott meg, aki pénzadománnyal járult hozzá a kis
leányegyházközség életének gazdagításához. A leányegyházközség varrott terítőkkel viszonozta az ajándékokat.
Megpróbáltuk a kapcsolattartást az egyháztagok közötti levelezés útján is fenntartani, de sajnos ez az út a posta akkori
nehézkes működése miatt nem vált be.
Az összetertozást a székelyzsombori imaházban egy, a testvérkapcsolatot szimbolizáló gyertyatartó mutatja,
amely az úrasztalán áll és amelyet a Redwood City-i gyülekezettől kaptunk ajándékba. Amikor az ide-látogatókkal közösen
imádkozunk, a láng formájára készült gyertyatartóban az összetartozás tüze szokott fellobbanni. Közös tervünk – ha Isten
is megsegít – egy, a falu belsejében levő épület megvásárlása imaház létrehozása céljából. (Ilkei Árpád)

T

he Unitarian fellowhip of Székelyzsombor is a filia of the Unitarian church in Homoródújfalu, sharing its minister.  When
in 1997 members of the Berkley UU church visited Homoródújfalu, Bill Kennedy, member of the Unitarian Universalist
Fellowship of Redwood City, also visited Székelyzsombor. It was his second visit in 1998 that marked the beginning of the
partnership between the two congregations. This connection was strengthened by the visit of Rev. Árpád Ilkei and his wife,
Judit to Berkley and Redwood City in 1999, also by the enthusiasm of Rev. Rachel Anderson and other members of their
church.
During the following years more visitors came from the Redwood Fellowship, interim minister Rev. David Keyes
among them, who even participated at a confirmation ceremony in Zsombor.
In 2006 Rev. Julia Older offered a generous donation to the church of Zsombor, which the congregation tried to
reciprocate with beautiful embroideries made by women in Zsombor.
The symbol of this connection is a candleholder chalice in the worship house of Zsombor.  When we light the
candle we think of and pray for our friends and partners in Redwood City.  We also nurture the hope for our great dream,
the purchase of a new worship house in the village. (Rev. Árpád Ilkei)
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Szentegyháza

székelyudvarhelyi egyházkör

First Unitarian Church of Providence, RI

T

estvérgyülekezetünkkel leginkább levelek révén fejlődött ki a kapcsolat, de egy-két látogató majdnem minden
esztendőben érkezett hozzánk. Különösen jelentősnek mondható támogatás akkoriban nem volt. Ugyanakkor
partnereink felismerték a világháló adta lehetőségeket, nekik köszönhetően az egyházközségnek korszerű számítógépei
vannak. 2007-ben meghívtak a gondnokkal együtt Amerikába, ahol mintegy tíz napot töltöttünk. Maradandó élmény volt
a providence-i templomban prédikálni. 2006-ban 14 fős csapat látogatott el hozzánk és volt velünk egy szűk hétig.
Barátságok szövődtek, kapcsolatok alakultak ki. Azóta is tartja a kapcsolatot sok hívem az akkor megismert
testvérekkel.
2006-ban nagyobb elképzelés is megfogalmazódott: a templomépítésben is segítséget nyújtottak. A máig beteljesült
munka a két gyülekezet összegyűjtött adományából valósult meg: a harangláb teljes kivitelezése, a harangöntetés, a lelkészi
lakás átalakítása, valamint az elsődleges engedélyek kiváltása.
Ha a tervek nem borulnak, 2010-ben többen szeretnének eljönni Providence-ből, hogy fizikai munkával is kifejezzék
testvéri érzületüket. Akkorra szeretnénk időzíteni a harangavatást is. (Kelemen Szabolcs)

T

he partner church of Szentegyháza is the First Unitarian Church of Providence, RI. Our relationship developed through
correspondence, and lately via the World Wide Web. We also received a few annual visitors and modest support toward Internet contracts.
In 2006 a group of 14 from our partner church visited us for 5 days. In 2007, the church of Providence invited the
minister and the lay president of Szentegyháza for a 10-day visit. It was a great experience to preach in that famous church.
Some friendships and lasting relationships have developed throughout the years.
2006 marks the beginning of a more substantial support toward our goal of a new church. Our current building
was the gift of George Williams and Judit Gellerd’s Center for Free Religion. We now added a bell tower with a bell and we
refurbished the parsonage. Our dream, however, is greater. Members of our partner church are planning to visit us, and
even to offer their physical work. That time would also serve for the inauguration of the bell and the removal of the current
barn. We are filled with hope. (Rev. Szabolcs Kelemen)
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Aratás Reménysége Projekt

székelyudvarhelyi egyházkör

Project Harvest Hope

A

z Oklánd–Oakland testvérkapcsolat „gyermeke” 15 éves. A testvérgyülekezeti tervezgetések, álmok nőttek nagyra
és teljesedtek ki a két testvéralapítvány tevékenységében. A két alapítvány elsődleges célja az volt, hogy kovász
legyen egy kistérség gazdasági életében. A 15 év alatt megtett út arra enged következtetni, hogy feladatukat betöltötték
és betöltik. Oklándon malmot és pékséget, Karácsonyfalván európai normáknak megfelelő, 50 állatot ellátó szarvasmarhafarmot hoztak létre. A tejszövetkezet első megálmodói és megvalósítói voltak a vidéken.
Két alkalommal Illyefalván konferenciát szerveztek az unitárius gazdáknak és lelkészeknek a Vidékfejlesztés és
fenntartható gazdálkodás témakörében, több éven át kiadványukból, a Harvest Hope című lapból tájékozódhattunk munkájukról.
2006-tól az Unitárius Helyi Fejlesztő Ügynök program elindítója és támogatója a PHH Alapítvány. 12 közösségben
tartottak képzéseket, Homoródszentpéteren  orvosi rendelő és az iskolába központi fűtés készült, Recsenyéden, Gagyban,
Kálnokon a  közösségi ház, Csehétfalván pedig  a templom újult meg, a bencédi kultúrotthonhoz illemhelyek készültek,
Bözödön játszótér és közösségi park, Kénosban sportpálya épült,  Firtosváralján falugondnoki busz és tejhűtő vásárlásába
segített be a program, Oklándon a falumúzeum bővült, Karácsonyfalván közösségi konyha készült, Homoródalmáson
alapítvány bejegyzését támogatták. (Kelemen Éva)

T

he partnership between Okland, Transylvania and Oakland, California celebrates the 15th birthday of its “offspring”.  
The dreams of the two partners kept growing throughout the years and reached a maturation phase in the activities of
the two sister foundations.  Their main goal has been to become the leaven in the economical development within a small
region. The accomplishments of these 15 years allow us to conclude that they have fulfilled all expectations. Oklánd operates a mill and the bakery, Karacsonyfalva houses a dairy farm with 50 cows kept in conditions according to the strictest
European Union’s standards, a project that the foundation was the first to introduce into this region.
The Foundation held two conferences in Illyefalva for Unitarian farmers and ministers, debating the issues of
village development and sustainable agriculture. For many years, the Project Harvest Hope has communicated with its
constituents through its Newsletter.
In 2006 the PPH Foundation started and supported the Unitarian Local Development Agent program.  Within this
program a wealth of projects sprouted. Courses and instructions for the youth of 12 villages were held and special offices
opened.  The central idea was to facilitate and support local initiatives: In Homoródszentpéter a medical office was opened
and heating system installed in the school.  Recsenyéd, Gagy, and Kálnok built community halls. In Csehétfalva the church
building was refurbished. Benced built washrooms at the local cultural center. Bözöd built a playground and community
park, while Kénos a sports facility. The PHH program enabled Firtosváralja to buy a community bus and a milk-refrigerating
device. Oklánd extended its village museum, Karácsonyfalva opened a community kitchen and Homoródalmas received
support for the registration of a foundation. (Éva Kelemen)
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Alsórákos

háromszék–felsőfehéri egyházkör

University Unitarian Church in Seattle, WA

A

mikor 2001-ben Alsórákosra kerültem, a testvérgyülekezeti kapcsolat már javában működött.
Elődöm, Egyed Dániel ideje alatt, pontosabban 2000-ben, a seattle-i testvérgyülekezet segítségével sikerült
a kántori lak teljes felújítását befejezni. Ugyanabban az esztendőben meglátogatott a testvérgyülekezet lelkésze és néhány
tagja. Azóta – pár esztendő kivételével – szinte minden évben eljöttek hozzánk testvérgyülekezetünkből. Hogy csak
néhányukat említsük: Fred Cox, Alicia Grace, Deborah Raible, Jon Luopa lelkész, valamint Philip See.
A seattle-iek segítségével az évek folyamán nagyon sok tervünket sikerült valóra váltani. Mezőgazdasági gépet
vásároltunk (Fred Cox személyes segítségével), később szolgálati autót is. Négy éven keresztül az egyházközségünkből
tizenegy fiatal tanulmányi ösztöndíjban részesülhetett, a lelkészi lakás felújításához is jelentős támogatást kaptunk.
2009-től kezdődően sikerült beindítanunk a vasárnapi iskolát, amelynek mindennemű felszerelését a testvérgyüle
kezettől kaptuk.
Az alsórákosi gyermekek és fiatalok – testvérgyülekezetünknek és Philipp See-nek köszönhetően – a vasárnapi
iskola keretén belül angol nyelvet tanulhatnak, mivel a laptopok angol tanítási programokkal vannak ellátva. Büszkén
mondhatjuk, e programunk igen nagy sikernek örvend, hiszen nemcsak az unitárius gyerekek használják ki, hanem a más
felekezetűek is. (Szabó József Csaba)

W

hen I came to Alsórákos in 2001, our partnership with Seattle seemed to be a successful one. During Rev. Dániel
Egyed’s ministry our congregation managed to rebuild the cantor’s house, with the financial support of our partners. In the same year the minister of our partner church visited us together with fellow congregants. Since then, we have
received visits nearly every year from Seattle. There are several people who have played a particularly important role in this
partnership, such as Fred Cox, Alicia Grace, Deborah Raible, the Rev. Jon Luopa and Philip See.
In the beginning the correspondence between the two congregations occurred sporadically, but over the years it
has become quite frequent. With the help of our partners we have managed to accomplish many of our plans and dreams.
We have bought a farm tractor and a car. For four years 11 of our young members received scholarships and we also
obtained substantial help in the renovation of the parish house. In 2009 we started a Sunday school. Important technical
equipment (11 computers and 11 desks) was donated for this project. Thanks to Philip See, our children now have the opportunity to learn English because the computers are equipped with English-learning programs. We are proud to say that
the Sunday school project is extremely successful among children of all denominations.
On this occasion we would like to express our gratitude toward our partner church members in Seattle and to all
those people who have helped us to form and maintain this partnership. (Rev. József Csaba Szabó)
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Árkos

háromszék–felsőfehéri egyházkör

First Unitarian Universalist Church of Houston, TX

A

z árkosi egyházközség és a houstoni 1. számú unitárius-univerzalista egyházközség között nagyon jó kapcsolat
alakult ki. Ez egy kislány, Erika Nagel árkosi látogatásával kezdődött. Ő számolt be gyülekezetében először Árkosról.
A houstoni  kórus tagjai kedvet is kaptak egy erdélyi úthoz.
A kapcsolat elevensége Laura és Harry Nagelhez, Dean Daltonhoz, Don Smithhez, a Ken házaspárhoz és ahhoz
a bizottsághoz kötődik, amelynek tagjai vállalták a testvérkapcsolat szervezését. Folytatódott az árkosi lelkész-házaspár
houstoni látogatásával. Mi, árkosiak szeretettel fogadtuk és fogadjuk a jövőben is a testvérgyülekezeti tagok látogatását.
Hálásan köszönjük a Cathy Cordes támogatásával Árkoson szervezett felmérési tevékenységet, amelyet
dr. Richard Ford, a Clark Egyetem profeszora vezetett. A houstoni gyülekezettől kapott adományt az egyházi épületek
felújítására használtuk fel. A templom orgonájának elektromos fújtatóval történő ellátása Dean Dalton karvezető szervező
munkájának köszönhető.
A palomari kapcsolat régebbi. Akkor kezdődött, amikor még a kökösi egyházközség lelkésze voltam. A palomari
egyházközség úgy döntött, hogy a kapcsolat Árkossal folytatódjék. Négy évvel ezelőtt Jeanna Mielcarek látogatta meg
egyházközségünket. 2011-re csoportos látogatást terveznek. A palomari gyülekezettől is kaptunk anyagi támogatást,
amelyet szintén az épületek felújítására fordítottunk. (Székely János)

T

here is a very good relationship between the Unitarian Church of Árkos and the First UU Church of Houston. It sprang
from the visit of a young American, Erica Nagel. Upon her return she talked to the members of the Houston choir about
taking a trip to Árkos. The vital character of the relationship is largely attributable to the efforts of Laura and Harry Nagel;
also to Dean Dalton, Don Smith, and Ken and Sue Steinhardt. The partner church committee is actively involved in fostering
this brotherly relationship. The funds sent by the Houston congregation have been used for the renovation of the buildings
of the congregation. Electrification of the organ was organized by Dean Dalton and supported financially by the choir and
the Houston congregation at large. My wife Enikő and I visited Houston in January 2004. We are grateful to Cathy Cordes,
executive director of UUPCC, for her help in the 2006 village needs assessment, which was led by Dr. Richard Ford.
The partnership with Palomar is older, and began when I was the minister of the Unitarian Church of Kökös. When
I moved to Árkos, the congregation of Palomar decided that the relationship should continue with the Árkos congregation.
Four years ago Jeanna Mielcarek visited our church, and Palomar is planning a visit to Árkos next year. We also received
support from the congregation of Palomar which helped with the renovation of congregational buildings. We extend a warm
welcome to the members of our partner congregations who would like to visit us. (Rev. János Székely)
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Barót

háromszék–felsőfehéri egyházkör

The Unitarian Church in Summit, NJ

A

summitiakkal 1992 óta ápolunk szoros kapcsolatot. Abban az időben a partnerség amerikai frontját David és
Beverly Bumbaugh tartottak, de a tulajdonképpeni kapcsolat kialakítása és megerősítése Ruth Vogler lelkes,
önzetlen munkájának köszönhető. Ő volt az első, aki 1993-ban egyházközségünkbe látogatott és hivatalosan aláírtuk
a testvéregyházközségi szerződést.
1994-ben Carol Haag és férje látogatott Barótra. Közben lendületesen megkezdtük a templom építését. Testvér
egyházközségünk nagy anyagi áldozatának is köszönhetően 1995-ben be is fejeztük. Ekkor Ruth Vogler vezetésével népes
küldöttség vett részt a templomszentelésen.
1996-ban feleségemmel három hétig voltunk vendégei a summitiaknak. Ott született meg a harang adományo
zásának ötlete. Barátaink 80%-ban fedezték a megöntetés költségeit. A felszentelesére 1997-ben került sor, amelyen Ruth
vezetésével népes küldöttség vett részt.
A summiti egyházközség igen fontos adományokat tett a folyamatos munkálatok kivitelezése mellett a fűtés
beindítására, a bútorozásra, az istentiszteletek utáni kávéórák megtartására, egyetemisták ösztöndíjazására, a rászorulók
megsegítésére, a gyerekek és idősek karácsonyi megajándékozására.
A szépkorú Ruth Vogler 2002-ben visszavonult és a kapcsolattartó szerepét Jean Crichton vette át. Vele is rend
szeres a kapcsolattartás, hetente beszélünk, tervezünk, számolunk be az egyházközségek tevékenységéről. (Kiss Alpár)

S

ince 1992 the Unitarian Church of Barót has been in a well-functioning partnership with the Unitarian Church of Summit, NJ.  For 10 years the chair of the Partner Church Committee in Summit and the contact person was Ruth Vogler.
She organized an active Partner Church Committee whose first goal was to raise money for the new church building under
construction. Ms. Vogler initiated fund-raising efforts for furniture and a heating system in the new church.
The Summit congregation also helped to underwrite a bell for the steeple. Women in Barót created Christmas tree
ornaments and hymnbook covers which the PCC sold in Summit. The PCC also exhibited and sold framed woodcuts by
Bálint Kósa, a noted Transylvanian artist. In 1993 Ms. Vogler was the first Summit member to travel to Barót and establish
a face-to-face connection between the two congregations; the next year the Rev. Carol Haag and her husband visited. In
1995 the Rev. David Bumbaugh led a group for the dedication of the new church. In 1997 another group came for the bell
dedication and three students from Barót returned to the US with them, as part of the student exchange program. In 2000,
2006, and 2008 other groups from Summit visited.���������������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������
Jean Crichton has been the PCC chair since 2002. We are in touch almost weekly, continuing projects such as student scholarships, American-style coffee hours, help for the needy, and church
maintenance.
May the Spirit of Love be upon our partnership and God’s blessing with us. (Rev. Alpár Kiss)

105

Brassó–Óváros

háromszék–felsőfehéri egyházkör

First Unitarian Universalist Church of San Diego, CA

L

evélrészlet 1990 júliusából: „Mi, a San Diego-i UU Gyülekezet tagjai és barátai üdvözletünket küldjük nektek és
gyülekezeteteknek. Ezekben a nehéz, megpróbáló és gyorsan változó időkben gondolunk rátok. Meg szeretnénk
ismerni titeket, unitárius hittestvéreinket és segíteni benneteket, hogy megismerjetek minket a testvérgyülekezeti programon
keresztül. Ha érdekel benneteket egy ilyen testvérgyülekezeti kapcsolat, kérünk, írjatok nekünk erről. Írjatok magatokról,
a közösség reményeiről és arról, milyennek képzelitek el ezt a kapcsolatot. Nagyon szeretnénk hallani rólatok...”
Minket is érdekelt egy efféle kapcsolat, és már húszadik éve munkálkodunk annak megerősítésén. Húsz esztendő
hosszú idő, mi pedig meg vagyunk győződve róla, hogy sok mindenben megváltozott – jó irányban – ez a partneri viszony.
Nagyon sok lelkes ember kapcsolódott be, hogy újabb távlatok nyíljanak gyülekezeteink kapcsolatában. Sok-sok jó barátot
nyertünk, kiszélesítve családi körünket. Áldás kísérte minden ténykedésünket, a nem kevés kihívás mellett, de mindez
mindkét gyülekezet javát szolgálta. Bízzunk abban, hogy ez folytatódni fog.
Midőn számba vesszük e kapcsolat eredményeit – kölcsönös látogatások és ajándékozások, az angol
nyelvtanítás, a hihetetlen építési tervünk –, a jövőbe is tekintünk, és nagy reményeket fűzünk testvérségünk elkövetkező
húsz esztendejéhez. (Máthé Sándor)

O

ur warmest greetings to you, members and friends of the First UU Church of San Diego, on the 20th anniversary of
our Partner Church Connection.  
As we look back to the very beginnings of our partnership, I am sure that many of your church members still remember those enthusiastic times. Let me quote from the first letter sent by your Church to our congregation on July 10, 1990:  
“We, members and friends of the First UUC of San Diego wish to extend greetings to you and your congregation.
We are thinking of you in these times of rapid and difficult change. We wish to learn to know you, our fellow Unitarians, and
help you to know us by becoming friends through the UU Friendship Church Program… Tell us about yourselves and your
hopes, and what you would like our relationship to be. We would love to hear from you.”
I am convinced that a lot has changed for the better in our connection over these twenty years.  Many enthusiastic people have become involved and added new dimensions. We have made good friends and expanded our families.
We have been blessed and many times challenged to the benefit of both congregations. May it continue to be so!
As we reflect on the wonderful fruits of our partnership – mutual visits, exchanging gifts, ideas and experiences,
the English Teaching Program, the incredible Building Project – we also look forward with high hopes and try to imagine the
next twenty years of our relationship. May this future be even more successful and more closely tied as we find strength
in our common faith! (Rev. Sándor Máthé)
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The Unitarian Church of Vancouver, Canada

A

mikor húsz éve megváltozott körülöttünk a világ, magunk se hittük, mi történt. De a testvéregyházi kapcsolat
létrejötte a mai napig unitárius egyházunk egyik legfontosabb eseménye.
A szabadság ajándéka és kényszere, az amerikai testvérekkel való találkozás arra is jó alkalom volt, hogy
a magunk majd’ fél évezredes történetét és jelenkori hitünket újraértelmezzük, a múlt perspektívájából áttegyük a jövőébe.
Ma már nyilvánvaló, hogy e közös jövő mindennél erősebben köt össze bennünket, hiszen együtt találhatunk csak válaszokat
egy örök hitbeli kérdésre és egységesülő világunk kihívásaira.
A vancouveri testvéreink révén magának Kanadának köszönöm meg – a kanadai embereknek –, hogy példát
mutatnak nekünk, hogyan kell integrálni és nem felszámolni a népi kultúrákat, hogyan kell vigyázni egy gyönyörű ország
természeti kincseire, hogyan kell mosolyogva és türelmesen viszonyulni a mássághoz. Hálásak vagyunk a barátságért,
szeretetért, soha nem lanyhuló segítségnyújtásért.
Hagyományos erdélyi papként mindig kezem ügyében van a Biblia. Segítségével hadd foglaljam egy mondatba
mindazt, amiért, úgy érzem, köszönettel tartozunk testvéreinknek. Pál apostol írta e mondatot majdnem kétezer évvel
ezelőtt az efézusbelieknek. Köszönjük tehát, hogy „eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet
a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé
idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.”  (Szász Ferenc)

S

ince our release from dictatorship and totalitarianism, the partner church relations have been the most important
events in the life of our Church. The gift and the mandate of freedom, and the possibility of meeting you were a unique
opportunity – perhaps a blessing – to help us reevaluate our almost 500 years of history and faith, and reinterpret them in
the perspective of the future. Today it is more than evident that our common future is the strongest link between us, as we
find common answers to faith’s eternal questions and to the challenges of a world in the process of unification. We have to
care for our roots, traditions and identity, but at the same time renew and enrich them; in this, your help is invaluable.
While I’m addressing you, my thanks go to all Canadians who taught us how to integrate national cultures instead
of destroying them, care for the natural richness of a beautiful country, and be welcoming towards the other. I’m not idealizing you, as I don’t idealize our history and tradition, but I believe that the Kingdom of God is in the freely lived faith and
love in us and towards each other, that together we are more and tomorrow we can be even more so. Thank you again for
your friendship, love and endless helpfulness. Allow me to thank you with a quote from Paul: “He came and preached peace
to you who were far away and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one
Spirit. Consequently, you are no longer foreigners, and aliens, but fellow-citizens with God’s people and members of God’s
household.” God bless you! (Rev. Ferenc Szász)
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Unitarian Universalist Church of Spokane, WA
Westminster Congregational United Church of Christ, Spokane, WA

H

úsz esztendeje egy kedves amerikai házaspár, Julie és Jerry Jose belépett a felsőrákosi papilak ajtaján. Szívükben
hozták egy akkor még ismeretlen gyülekezet szívélyes üdvözletét és jókívánságait.
Életem első repülőútja Amerikába feledhetetlen emlék marad. Ma is előttem áll az a lelkes csoport, amelynek tagjai
egy „Isten hozott, József!” táblát a magasba tartva ott vártak a spokane-i reptéren. Az első amerikai unitárius főtanácsi ülés,
az első angolul elmondott prédikáció...
Felejthetetlen emlékek a csoportlátogatások, amikor megosztottuk testvéreinkkel ételünket, italunkat, otthonainkat.
Együtt imádkoztunk és ünnepeltünk, együtt kirándultunk és emeltük magasba egy „Egészségedre!” kíséretében a köményest.
A vendégház projektje, az ösztöndíjak elindítása, nő- és ifjúsági szövetségünk lelki és anyagi támogatása,
a könyvborítók készítése mind olyan alkalmak, amelyek feledhetetlenné teszik a testvérséget.
Hadd álljon itt egy pár sor a második testvérről is. Lou és David Wervolf személyes látogatásának köszönhető,
hogy a felsőrákosi unitáriusok még egy testvéri kapcsolattal büszkélkedhetnek. A Westminster Congregational United
Church of Christ gyülekezettel hoztuk létre ezt a kapcsolatot. Két éve, hogy e gyülekezet egy csoportja járt Felsőrákoson.
Együtt ünnepeltük a hálaadás napját, amerikai módra. Egy éve annak, hogy feleségemmel látogatást tettünk, egy-egy hetet
töltve mindkét gyülekezetben. (Kotecz József)

A

s we prepare to celebrate 20 years of partnership, I remember how happy we were to welcome Julie and Jerry Jose,
who brought warm wishes from the UU Church of Spokane, starting a blessed and – I hope – everlasting friendship
between two churches and two nations.
Remembering my first visit to the US, I close my eyes and see people awaiting me at the Spokane airport carrying
the banner: “Isten hozott József.” It was like a dream. My first GA, my first speech from the pulpit of the Spokane UU Church,
my first march for the rights of gays and lesbians. And how wonderful it was to welcome groups of visitors, to share with them
our homes, to pray and celebrate together, to go on trips and to say “egészségedre” while drinking a glass of pálinka. The
guesthouse project, the scholarship program, the spiritual and financial support for the women’s and the youth associations,
the book cover project: all are indelible moments in our partnership.
Let me add a few words about our second partner from Spokane. Thanks to Lou and David Werewolf, we are
now partners with the Westminster Congregational United Church of Christ as well. They visited us two years ago and we
celebrated American Thanksgiving together. I also paid a week-long visit last year to Spokane UU and spent another week
with the Westminster Congregational.  It was exciting to realize that we have a lot of common goals for the benefit of our
churches and people. God bless our partnership and friendship! (Rev. József Kotecz)
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First Unitarian Universalist Church in Ann Arbor, MI

N

ehéz pár mondatban megfogalmazni annak a tizenhárom éves testvérgyülekezeti kapcsolatnak a lényegét, amely
Ann Arbort és Kézdivásárhelyt köti össze. Szinte lehetetlen, hogy egyetlen kifejezéssel visszaadjuk azt, amit ez
a kapcsolat számunkra jelent. De bármennyire lehetetlennek tűnik, úgy érzem, mégis találtam rá megfelelő szót: ihletettség.
E testvérgyülekezeti kapcsolat éltetői olyan ihletett emberek, akik segítenek másokat felfedezni, magunkban alvó
lehetőségeket, tehetségeket a világ és önmagunk megismerésének közös munkájában.
E tizenhárom év egymás megismerésének folyamatos lehetősége volt a látogatások, közös munka, levelek, ösztön
díjprogramok, lelki és anyagi segítség által. Otthonhoz segítettek bennünket Kézdivásárhelyen és otthont adtak a szívükben is.
Segítettek nekünk a gondok idején és megmutatták a szeretet és bátorság lehetőségét a megpróbáltatások elviselésére.
Megihlettek bennünket, hogy felfedezzük magunkat és közösségünket e kapcsolatban és segítettek vágyaink
megvalósításában az összetartozás, a felelősségvállalás, a reménység által.
A hála mindig kényelmetlen, mert megbontja a kapcsolatok egyensúlyát, de mi ezt a hálát soha nem éreztük
tehernek. Ez a hála is erő az ihlethez, amely erőt ad a küzdelmeinkhez, céltudatot álmainkhoz és bátorságot tetteinkhez.
(Pap Mária)

“W

hen you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds; your
mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great
and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far
than you ever dreamed yourself to be.” It is very hard to summarize in a couple of sentences more than a decade of partnership
between Ann Arbor and Kézdivásárhely congregations. It is very hard, almost an impossible task to find one word, one term, which
could encompass what this partnership means for us.
Yet, as impossible as it seams, I think I found the perfect word: inspiration. During those thirteen years, we have been
privileged to receive many visitors and many gifts,  you gave us the opportunity for us to visit you several times, but by far, the most
precious  gift was the inspiration you gave us. This partnership has been and continues to be and extraordinary project, which
has been born and stays alive by the dedication, the work and the love of people in both congregations, who try to transcend the
limitations. Limitations impossed by the different culture, the time, the space, the language.
During those thirteen years we have discovered each other through visits, work, letters, scholarships,  financial and
spiritual support. You gave us a home in Kézdivásárhely and you offered us a spiritual home in your hearts. You helped us in difficult times and showed us the ways of love and courage in times of adversity.You have inspired us to discover ourselves and our
community in relation and you have helped fulfill our dreams teaching us conectedness, responsibility and hope.
Gratitude is always difficult to handle in keeping the balance in a relationship, yet we never felt it as a burden. For us it
was  and continues to be a source of inspiration to help us in our struggle, to be bold in our dreams and courageous in our actions.
May this inspiration you give, return many folds in your individual lives and those of the community to help both congregations in discovering the greatness and enduring force of our partnership. (Rev. Mária Pap)
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Unitarian Universalists in Clearwater, FL

A

kapcsolatfelvétel dátuma 1991. Ez a dátumot az amerikai testvéregyházközség honlapján a jeles történések között
említik.
A kapcsolattartás alkalmi levelezés és az amerikai fél részéről történt látogatások által bontakozott ki.
A clearwateriek több alkalommal anyagi támogatásban részesítették a kőhalmi egyházközséget. (Vass Mózes)

T

he starting date of the partnership is 1991, mentioned as a significant date on the website of the American partner
church.
The contact is maintained by sporadic exchange of letters and visits from members of the Clearwater Church.
The American partner contributed several times financially to the support of the Kőhalom congregation. (Rev. Mózes Vass)
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First Unitarian Church of Richmond,VA

A

két egyházközség közötti kapcsolat Székely János kökösi lelkészsége idején alakult ki, majd Józsa Lajos tovább
mélyítette. A kezdeti kommunikációs nehézségeket megoldva Veres János egyházközségi tag közreműködésével
egyre intenzívebbé vált a levélváltás, ami elvezetett ahhoz, hogy 2006-ban Pat Vaughn és Judith Mils meglátogatta
egyházközségünket.
A richmondi testvéregyházközség anyagi segítséget ajánlott fel számunkra a Buy a tile! („Vásárolj egy cserepet!”)
projekthez. Ezzel a segélyezéssel az egyházközség kántortanítói lakásának tetőszerkezetét sikerült újjáépíteni. De műkö
dött egy másik akció is ugyanarra a célra: Józsa Lajos tájékoztatása szerint magyar ételrecepteket fordíttattak le angolra,
azt elküldték email-en és ún. Transylvanian dinnereket (erdélyi vacsorákat) rendeztek. A bevételt  elküldték a kökösi egyház
községnek. A munkálatok 2006-ban értek véget.
2007-től lettem a kökösi egyházközség lelkésze. Veres János, a testvéregyházközségi bizottság tagja és a helyi
angolul tudók segítségével megújítottuk a két egyházközség kapcsolatát. 2008-ban újabb adomány érkezett Richmondból,
amelyet az imaterem felújítására fordítottunk. Háromszéki honismertető ajándékokkal köszöntük meg támogatásunkat.
Kialakulóban van a fiatalok közötti levelezés. A helyi fiatalok közül már néhány személy levélben elküldte rövid
életrajzát, fényképét, és remélhetőleg kialakul majd a személyes barátság is. (Bíró Attila)

T

he partnership began during the ministry of Rev. János Székely and continued under the Rev. Lajos Józsa. After initial
difficulties with communication, the exchange increased and in 2006 Pat Vaughn and Judith Mils visited our congregation. The partner congregation’s “buy a tile” project helped us to restore the roof of the Cantor’s House. We translated
traditional Hungarian (Szekler) recipes into English and sent them to Richmond to use for a traditional Transylvanian dinner.
The funds raised facilitated the completion of the roof in 2006. After the transfer of Rev. Józsa, the relationship became less
active. The connection was re-launched by Rev. Attila Biró, the new minister of the Kökös Church, János Veres and Silviu
Tăraş, members of the local PCC, and English-speaking youth of the congregation.
In 2008 we received a new donation from the Richmond congregation which was used to renovate the congregation room. In thanks, our church sent a book about Háromszék, handmade objects done by the children and the women’s
association, and some photos of congregational life. We are starting a pen-pal project between the youth of the two congregations in the hope that personal friendships will grow out of the exchange.
The goal of the partnership is for the two congregations to get to know each other better and share wonderful
experiences in the process. We can all listen to one another, learn from each other, and discover the brother, the godly-son
in each and all of us. May God help us in this endeavor! (Rev. Attila Bíró)
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People’s Church in Kalamazoo, MI

A

két egyházközség közötti kapcsolat Jill McAllisterrel kialakult ismerettségünk révén jött létre. Mindketten érdek
lődőek lévén a nemzetközi unitárius kapcsolatok irányában úgy döntöttünk, hogy kapcsolatunkat kiterjesztjük
egyházközségeink felé is, és testvéri viszonyt hozunk létre.
Az első közös projerktek ifjúsági konferenciák voltak, amelyek közül az elsőt Ilyefalván, a másodikat Corvallisban
és több más amerikai helyszínen szerveztük. Az első erdélyi konferencia témája környezetvédelmi volt Közös otthonunk,
a Föld címmel, a második, amelyet az AEÁ-ban tartottunk, a Hogyan éljünk? nagy kérdésre kereste a választ. A fiatalok is
nagyban hozzájárultak a konferenciák anyagi megalapozásához. A két konferencia életre szóló és szemléletalakító élményt
jelentett mindkét fél húsz-húsz fiatalja számára.
Több küldöttség is ellátogatott hozzánk, majdem minden évben Jill vezetésével.
A kovásznai leányegyházközségnek az az álma, hogy szert tegyen egy saját istentiszteleti helyiségre. Ennek
megvalósítása érdekében testvéreink több gyűjtést és vásárt szerveztek, és jelentős összeggel támogattak.
Azt tervezzük, hogy a kalamazooi testvéreink meghívására egy kovásznai csoport látogasson el hozzájuk.
Egy kis leányegyházközségnek – amilyen a kovásznai – nagyon jó érzés tudni, hogy az Atlanti-óceán túlsó partján
nővéreink és testvéreink vannak, akik folyamatosan ihletnek és táplálnak barátságukkal. (Kovács István)

T

he partnership was initiated by the Rev. Jill McAllister and the Rev. István Kovács, who met and worked together
in ICUU. Both ministers decided to extend their friendship to the community at large and to involve their congregations. One of the first joint projects was the organization of two youth conferences: the first in Illyefalva, and the second in
Corvallis and several other places in the US. The participants included youth from both congregations, from Corvallis, the
former congregation of Rev. McAllister, and from Corvallis’s partner Bozodkőrispatak. The theme of the first conference was
environmental: “Earth, the home we share.” The focus of the US conference was on issues concerning youth: “How shall we
live?” More than 30,000 dollars was raised to cover the costs and our youth participated in the fundraising. Both conferences
were life-changing for 20 Transylvanian and 20 American young adults who had the opportunity to learn from each other’s
cultures and religion. Several visits from Kalamazoo led by Rev. McAllister also forged close friendships.
The Kovászna Fellowship dreams of a small worship place. In support, our partners have organized fundraising
events and contributed substantially. Several congregants plan to visit Kalamazoo to deepen our mutual understanding and
friendship. For a small fellowship like Kovászna, it is very important to know that we have brothers and sisters overseas to
inspire and nurture us with their friendship.  (Rev. István Kovács)
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First Unitarian Society of Madison, WI

A

egyházközségek közötti kapcsolat 1991-ben indult, amikor Madisonban Max D. Gaebler, majd Ruth Gibson,
Nagyajtán Gál Jenő volt a lelkész. Rendszeresen leveleztek, több alkalommal személyesen is találkoztak.
Gaebler és Gál nyugalomba vonulása után a kapcsolatot madisoni részről Scott Gerard Prinster és Kelly Crocker
lelkészek, valamint a testvérgyülekezeti bizottság elnöke, Marjorie Marion és férje, Peter, illetve Gill Mary Ann építették.
Nagyajtai részről én magam és feleségem, Judit ápolgattuk partnerségünket.
Gyülekezetünk kezdettől rendszeresen kap Madisonból komoly pénzbeli segítséget: évente ösztöndíjat biztosítanak
arra érdemes fiataljainknak, támogatják ifjúsági és gyermekprogramjainkat. Értékesítik nőszövetségünk asszonyainak
gyöngyből fűzött nyakékeit, hogy a begyűjtött pénzösszeget az épülő közösségi házunk javára fordíthassuk. A 2003-ban
elkezdett Áldás Háza építkezési költségeihez évente igen komoly összeggel járultak hozzá.
2004-ben meglátogatott minket a madisoni kórus. 2009-ben madisoni meghívásra feleségemmel egy csodálatos
kirándulással egybekötve meglátogattuk amerikai testvéreinket. A madisoniak megszervezték a Testvérkapcsolati Magyar
Estet. A Judit készítette kürtőskalács mellett Peter Marion fényképekről bemutatta Nagyajtát, vártemplomunkat, az épülő
Áldás Házát. A Magyar Est és az istentiszteletek perselyes adakozásait kedves amerikai testvéreink felajánlották gyüle
kezetünknek az Áldás Háza teljes bebútorozása céljából. (Fekete Levente)

T

he partnership began in 1991 and was maintained by letters and personal meetings. After the retirement of the Revs.
Max D. Gaebler and Jenő Gál, the connection was maintained by the Revs. Scott Gerard Prinster and Kelly Crocker
(Madison), and the Rev. Levente Fekete (Nagyajta). We also kept in touch with Marjorie and Peter Marion, chairs of the
Partner Church Committee, as well as Gill Mary Ann and Kelly Crocker.
The First Unitarian Society of Madison has given us a lot of help right from the start. They support yearly scholarships, children’s activities, Christmas presents, and the music director of our church. They helped us in selling bead
necklaces made by the Women’s Association in Nagyajta. They provided financial support for the construction of our new
community house, The House of Blessing. We could not have realized this without the help of our partner church. We are
extending our gratitude for their goodness and help, God bless them all!
My wife and I visited our friends in Madison in November 2009. On this occasion, Madison organized a Hungarian
Feast during which we also commemorated our first bishop, Ferenc Dávid. The proceeds of the dinner and the offerings of
the Sunday services during that period were donated to the complete furnishing of our community house.
We are very grateful for our friendship, for the moral and financial help that we received from our brothers and sisters. We say thanks with all our heart to the members of the Partner Church Committee in Madison. (Rev. Levente Fekete)
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Olthévíz

háromszék–felsőfehéri egyházkör

Thomas Jefferson UU Memorial Church, Charlottesville, VA

A

kapcsolat 1992 májusában Máthé Sándor lelkész amerikai látogatása alkalmával jött létre; Nathalie Gulbrandsen,
akkori moderátor segített a kapcsolatfelvételében. Később több látogató is érkezett: Valerie Brown, Corinne Le
Bovit, Wayne Arnason, Kathleen Rolenz, Sarah Arnason, Janelle Molloy, Edward   és Margaret Jones, Neil Glassberg,
Steven Kirkup, dr. George Kimmich Beach, Jean és George Sorelles Jones.
Postai és elektronikus levelek jöttek-mentek, fényképek és videofelvételek, ajándékok utaztak a két kontinens
között. A kapcsolattartásban részt vállaltak az egyházközség lelkészei is: Wayne Arnason, George Kimmich Beach, David
Takahashi Morris, Morris Hudgins, mindkét részről a testvéregyházközségi képviselők, mint ahogy Barbara Beach is.
Wayne Arnason olhévízi látogatása alkalmával merült fel az angol nyelv tanításának ötlete. Először Neil Glassberg
majd Steven Kirkup egy-egy hónapot töltött egyházközségünkben felnőtt és gyermek csoportok oktatásával.
Neil Glassberg itt-tartózkodása nyomán kezdődött a kisgyermekek szemészeti vizsgálatának programja. Amerikai
testvéreink óvodások és kisiskolások oftalmológiai vizsgálatát támogatták.
A testvéregyházközség anyagi támogatásával számítógépet vásároltunk az egyházközség részére, de egy ideig
az internet-előfizetést is támogatták. Havi rendszerességgel küldik az egyházközségi értesítőt, a TJMC Bulletint. Évente
alkalmi istentiszteletet tartunk a kapcsolat méltatására. (Török István)

T

he partnership was established in 1992 by former minister Rev. Sándor Máthé during his visit to the US, with the help
of Natalie Gulbrandsen, former moderator of UUA. The contact was strengthened by several visitors from Charlottesville: Valerie Brown, Corinne Le Bovit, Wayne Arnason, Kathleen Rolenz, Sarah Arnason, Janelle Molloy, Edward and
Margaret Jones, Neil Glassberg, Steven Kirkup, Dr. George Kimmich Beach, Jean and George Sorelles Jones. There was
continuous correspondence at the beginning by mail, later by e-mail, and exchanges of videotapes, photographs, and gifts.
The ministers of the Thomas Jefferson Memorial UU Church took an active interest in the partnership, with the assistance
of partner church representatives in both congregations and by Barbara Beach.
Following a visit by the Rev. Wayne Arnason, we started an English language learning program for children and
grown-ups taught by Neil Glassberg and Steven Kirkup. With the financial support of our partner church, we took all the children from the nursery and the primary school for an ophthalmological examination. The congregation from Olthévíz received
funds for a computer and for internet expenses for several months. The Charlottesville Church sends us their bulletin each
month and we have a service each year dedicated to the partnership, when we light a candle and use the same words for
chalice lighting as our American partners.(Rev. István Török)
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Sepsikilyén

háromszék–felsőfehéri egyházkör

Unitarian Universalist Congregation of Naples, FL

A

testvérkapcsolat David és Kati Griifith naplesi egyháztagokkal való találkozásom nyomán indult. Bár nagy
létszámbeli különbségek vannak a falusi és a városi egyházközség között, úgy gondoltuk, ezek a különbségek
mindét fél számára érdekesek lehetnek.
1999-ben feleségemmel együtt meglátogathattam a naplesi egyházközséget. A Grifith családnak köszönhetően
számos egyháztagot ismerhettünk meg. Részt vettünk a vásárnapi istentiszteleten, megismerhettük Cathlen D. Corb
lelkésznőt és az egyházközség vezetőségét. A Griffith család rendszeresen szervezett magyar vacsorákat az egyház
községben, amelyeknek bevételét a kilyéniek megsegítésére fordították. Ez lehetővé tette számunkra a gyülekezeti terem
újjáépítését és a műemlék-templom javítását.
2005-ben két naplesi lány vett részt a Testvéregyházi Tanács által szervezett erdélyi ifúsági körúton és konferencián,
akik Kilyénbe is ellátogattak. 2006-ban Kati és David jött el hozzánk, megismerkedve a kilyéni egyháztagokkal.
Most, hogy Kilyén központtal a második sepsiszentgyörgyi egyházközség létrehozásán dolgozunk, remény van
arra, hogy megnő ez a közösség és többen lesznek, akik a kapcsolattartásba is bekapcsolódnak.
A gyülekezethez hasonlóan mi, a lelkészi család is nagyon hálásak vagyunk ezért az igazi barátságért, a nekünk
nyújtott anyagi és lelki támogatásért, különösen Griffithéknek, akik ennek a kapcsolatnak a mozgatói. (Kovács István)

T

he Rev. István Kovács, attending GA at Rochester, NY, met David and Kati Griffith; together they decided to create
a partnership between the two congregations. Rev. Kovács and his wife Ágnes visited the Naples congregation, staying with the Griffith family. Kati has Hungarian origins and speaks Hungarian, facilitating the communication and the bonding
with church members. The ministerial couple attended the Sunday service and met with the Rev. Kathleen D. Korb, and
with several board members and congregants. The Griffiths organized Hungarian dinners and offered the proceeds to the
Kilyén congregation, which helped us to refurbish the meeting house and to repair the historical church building. In 2005
two young members of the American congregation took part in a UUPCC Transylvanian Youth Pilgrimage tour and visited
the Kilyén fellowship. In 2006 the Griffiths visited us and met with the Kilyén people. Although the Fellowship is very small,
as we are about to create the second Sepsiszentgyörgy Congregation with Kilyén as its center, we hope that it will grow and
more people will get involved in the partnership.
We are very grateful to our partners for the real friendship as well as the material and spiritual support given to our
congregation. Special thanks to the Griffiths, the contact people and inspirers of the partnership.  May God bless enthusiastic people who, through their commitment, can motivate others and work for a better understanding among people in the
world! (Rev. István Kovács)
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Sepsiszentgyörgy

háromszék–felsőfehéri egyházkör

All Souls Unitarian Church Indianapolis, IN

A

’90-es évek derekán Horváth János és Linda meglátogatták egyházközségünket, és Török Áron akkori lelkésszel
elindították a testvéri kapcsolatot. Akkoriban javában folyt az új templom építése, és az első testvéregyházi
ténykedést az indianapolisiak részéről épp az új templom építésére való anyagi támogatás gyűjtése jelentette. Hamarosan
létrejött a Testvéregyházi Bizottság, amely James Schrementi vezetésével és számos lelkes ember közreműködésével
sokat tett kapcsolatunk ápolásáért.
Templomunk felszentelésekor Bruce Clear lelkész és neje, Nancy velünk együtt ünnepeltek. A templom építését
befejezve újabb, ezúttal szellemi jellegű együttműködési területekre összpontosíthattunk: testvéregyházi vasárnapokat
szerveztünk, imákat és más istentiszteleti anyagokat küldve egymásnak. Amikor 2003-ban egy ifjúsági konferenciát
terveztünk szentgyörgyi, illetve kalamazooi és corvalisi fiatalok számára, indianapolisi testvéreink nagy segítséget nyújtottak
a szervezésben. Amikor ICUU-konferenciákat szerveztünk Ilyefalván, Indianapolis küldöttei mindig részt vettek azokon.
A Schrementi család nagylelkűségének és vendégszeretetének köszönhetően  Bartha Csengele Indianapolisban
tanulhatott egy évig.
A középiskolások továbbtanulásának elősegítésére ösztöndíjalapot hoztunk létre, amely révén – indianapolisi
hozzájárulással – több mint harminc fiatalt támogathattunk.
Elmondhatjuk, hogy a testvérkapcsolat mindkét egyházközség számára meghatározó jellegű. Jobban megérthetjük
egymás életét – és a magunkét is. (Kovács István)

L

inda and János Horváth visited in the mid-90s and with Rev. Áron Török laid the foundation of our partnership. At the
time our new church building was under construction and the Indianapolis congregation provided material support.
The Partner Church Committee was formed and led by James Schrementi who, together with many dedicated members,
has done much for our partnership.  In 1999 the new minister of Sepsiszentgyörgy, the Rev. István Kovács and his wife
Ágnes visited All Souls, deepening our relationship. In 2001 the Rev. Bruce Clear and his wife Nancy celebrated with us the
fulfillment of our dream, made possible by the support of our American UU brothers and sisters. With the building finished,
we could focus on projects of spiritual enrichment and deeper understanding. We exchanged prayers or thoughts on partner
church Sundays. All Souls was involved in our 2003 conference for youth from Sepsiszentgyörgy, Corvallis and Kalamazoo
and has always sent representatives to our ICUU conferences at Illyefalva. Thanks to the generosity of the Schrementi family, high school student Bartha Csengele studied in Indianapolis for a year. Together we created a scholarship program that
has helped more than 30 students receive a university education.
The partnership has led both congregations to understand each other, even ourselves, better. It has been inspiring
to see the dedication of so many people, especially the relentless energy of James Schrementi and his family, to whom we
owe the most for keeping the partnership alive. (Rev. István Kovács)
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Sepsiszentgyörgy

háromszék–felsőfehéri egyházkör

First Unitarian Church Memphis, TN

K

apcsolatunk Burton D. Carly lelkész kezdeményezésére indult el, aki 1991-ben meglátogatott minket. Török Áron
lelkészi szolgálata alatt – akivel jó barátokká váltak – Burton többször jött el, szellemi és anayagi segítséget egyaránt
magával hozva. Török Áron nyugalomba vonulása után is töretlenül folytatódott kapcsolatunk. Az új templom felszentelésére
a memphisi gyülekezet részéről küldöttség érkezett, hiszen Memphis számottevően támogatta az építkezést. Ezért is
neveztük el gyűléstermünket Memphis teremnek.
A templomszentelés óta Carley vezetésével szinte évente érkeztek látogatók, beleértve az egyházközségi kórust,
Lisa Jennings gondnokot és több egyházközségi tagot, akik mind a zarándokok nyitottságával érkeztek.
Részünkről Kozma Csillának és nekünk, a lelkészi házaspárnak volt alakalmunk ellátogatni Memphisbe. Az évek
során számtalan alkalom adódott a közös ünneplésre és derűre. Sokat tanultunk az ottani egyházközségben működő
bizottságoktól s a világiak elkötelezettségéből!
A memphisi gyülekezet mind anyagilag, mind erkölcsileg részt vállalt egyetemista ösztöndíjak létrehozásában,
de a régi templom épületének szociális és ifjúsági központtá való átalakításában is. Ez utóbbi projektet közös erőfeszítéssel
kívánjuk megvalósítani: minden Szentgyörgyön gyűjtött összeg mellé a memphisiek ugyanannyit tesznek hozzá.
Egy nemrég végbement fejleménye kapcsolatunknak egy testvéregyházi „háromszög” létrehozása az utrechti
remonstráns testvéregyházközséggel. (Kovács István)

T

he Rev. Burton D. Carley initiated our partnership with the Memphis congregation and was the first to visit us in 1991,
after contacting the Rev. Áron Török. Rev. Carley returned several times, bringing spiritual inspiration and material
support. With Rev. Török’s retirement the partnership continued under the Rev. István Kovács. The Memphis congregation
contributed to the construction of our new church and a delegation participated in its dedication. The main meeting room
of the church is called the “Memphis Room.” Memphis congregants have visited us nearly every year, including the choir
and Lisa Jennings, the president of the congregation. Csilla Kozma and Rev. Kovács along with his wife visited Memphis.
We have had countless events of joy and celebration that inspired us and from which we learned. We gained insight
into the organization and structure of the American congregation, and were amazed at the level of commitment of the lay
members and the efficacy of the committees. We have had several common projects, including a scholarship program for
university students, and the transformation of our old church building into a social and youth center. A recent development
is the formation of a partnership triangle with our other partner, the Remonstrant Congregation in Utrecht, the Netherlands.
The partner church program has defined who we are now, and it is a constant blessing for our spiritual and faith development. We are very grateful to our brothers and sisters in faith for sharing in this fruitful partnership. (Rev. István Kovács)
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Ürmös

háromszék–felsőfehéri egyházkör

First UU Church of New Orleans, LA
North Shore UU Society of Louisiana, LA

A

kapcsolat 1991-ben indult Fazakas Károly ürmösi szolgálata idején. A lelkészváltás után Adorjáni Levente és
felesége nagy lelkesedéssel tartotta fenn a kapcsolatot. A nyelvi nehézségek ellenére lehetőséget találtak rá, hogy
éltessék a viszonyt, elsősorban Kiss Alpár baróti lelkész fordítói munkájának köszönhetően. Az amerikai testvérek részéről
a kapcsolattartók közül – a teljesség igénye nélkül – kiemeljük Julie Nelson, Maryann McClain, Jane Mauldin lelkész és
Harry Lowenburg, Patty és Tom Watkins nevét.
A folyamatos levelezés mellett a következő kiemelkedő eseményekben nyilvánult meg partnerségünk: kölcsönös
látogatások; az amerikai testvérgyülekezetek többszöri és jelentős anyagi támogatást nyújtottak az ürmösieknek; az itteni
nőszövetség tagjai kézimunkákat küldtek az amerikai testvéreknek; az ürmösiek faragott emléktáblát és hímzéseket
adományoztak a testvérgyülekezeteknek, valamint tiszteletük kifejezésére egy stólát Suzanne Meyer lelkésznőnek.
Az Ürmösön 2007-ben bekövetkezett lelkészváltás után a testvérgyülekezeti kapcsolat lendülete megtorpant.
A próbálkozásokról azonban nem szeretnénk lemondani, néhány levélváltásunk és a többszöri anyagi támogatás is reményt
nyújt számunkra, hogy kapcsolatunknak van jövője; hisszük azt, hogy a jövőben kapcsolatunk nem annyira az anyagiak
terén kellene hogy megnyilvánuljon, hanem elsősorban a barátságban, a kölcsönös szellemi támogatásban és a hívek
közötti élő kapcsolatok létesítésében. (Szabó Előd)

T

he partnership began in 1991 during the ministry of Rev. Károly Fazakas. In 1992, the new minister, Rev. Levente
Adorjáni and his wife Gyöngyvér continued to foster the relationship. In spite of language barriers, they found ways
of communication, especially with the help of Rev. Alpár Kiss, minister of the Unitarian Church of Barót. We would like to
mention the names of some people from the American congregations who helped with our projects: Julie Nelson, Maryann
McClain, Rev. Jane Mauldin and Harry Lowenburg, Patty and Tom Watkins.
The partner church program yielded much more than ongoing letters: groups and individuals made personal visits
to both congregations; the partner churches in the US gave financial support on several occasions to our congregation, our
parishioners and to the minister and his family; Christmas gifts and medicines arrived from the American partner churches;
the members of the Women’s Association sent handicrafts to our partners; Ürmös sent a memorial plaque and embroideries
as well as a robe to Rev. Suzanne Meyer. The arrival of the new minister in Ürmös in 2007 and the New Orleans disaster
combined to reduce the flow of communication. However, we hope that there is not only past, but also a future in this partnership, and believe that our partnership should be rooted in friendship, mutual spiritual support, and personal relationships.
God bless all those people of goodwill who have worked and made sacrifices during these past two decades to
unite us in faith, love and endless joy! (Rev. Előd Szabó)
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Vargyas

háromszék–felsőfehéri egyházkör

Unitarian Universalist Church of Pittsfield, MA

A

kapcsolatot levelezés révén éltettük, D. Taft Piroska gyülekezeti tag fordította leveleinket angolra. Halála után
nehezebb lett az értekezés.
1992 őszén egy hattagú küldöttség járt Vargyason. Ekkor gyülekezetünk 33, népi hímzéssel ellátott énekeskönyvborítót ajándékozott a pittsfieldieknek. Az amerikai testvérgyülekezet pénzadományokkal segített. 1995-ben Nicole Desorie
járt Vargyason (ő volt az utolsó, aki itt járt). Leveleinkben rendszeresen tájékoztattuk testvéreinket az egyházközségi
eseményekről. Sajnos a gyakori lelkészcserék nyomán a kapcsolat gyengült, annak ellenére, hogy mi mindig írtunk és az
utóbbi alkalommal magyarul és angolul is. Képeket is küldtünk, de 2008 óta nem kaptunk semmilyen jelzést.
Bár a kapcsolat meggyengült, köszönettel tartozunk amerikai testvéreinknek, és reméljük, hogy a testvéregyházi
mozgalom 20. évfordulójának ünneplése átlendít a holtponton, és kapcsolatunk újra megerősödik. (Andorkó Ferenc)

T

he partnership between Vargyas and Pittsfield was maintained mainly by letters, mostly in Hungarian, thanks to D. Taft
Piroska.  After her death, the exchange became a little difficult. In 1992 we received a group of six members from the
Pittsfield UU Church and we sent as a gift 33 embroidered hymnal covers. Several times we received financial support for
the upkeep of our congregation. Our last visitor was Nicole Desorie in 1995. We have been sending letters and photographs
of our congregational life both in Hungarian and English, but with several ministerial changes, the partnership is dwindling
and we have had no news since 2008.
We started as a strong partnership and even if there is not much activity at present, we hope that this celebration
will help us find a new beginning. (Rev. Ferenc Andorkó)
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