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Őszi hálaadási istentiszteletünkre idén a szokásoktól eltérően 11 óra helyett
10 órától kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban, mivel a Magyar Rádió
élő közvetítést ad az ünnepi eseményről. A rádióadás zavartalansága
érdekében kérjük a kedves híveket, hogy helyeiket legkésőbb 10 óráig
foglalják el a templomban.
A szószéki szolgálatot Máté Ernő, a Dél-Dunántúli Szórványegyházközség
lelkésze, közügyigazgató végzi, úrvacsorai agendát Kászoni-Kövendi József
lelkész, püspöki helynök mond.
Az ünnepi istentiszteleten az Úr asztalát megterítjük, rajta a rá emlékeztető
jegyeket, a kenyeret és a bort helyezzük el. Az úrvacsora felvételére várjuk
konfirmált unitárius testvéreinket.

UNITÁRIUS KULTURÁLIS NAP
Egyházközségünk szeptember 23-án, szombaton 18 órától immár harmadik
alkalommal rendezi meg Unitárius Kulturális Nap elnevezésű
programsorozatát. A 18 órától kezdődő esemény keretében ismeretterjesztő
körsétára kerül sor a templomépületben, amit koncert követ Kodály és
Bartók műveiből. A program 20 órától táncházzal zárul.
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szerettük őket. Hálát kell mondanunk a
sikerekért, amelyek előre lendítettek az idő
során, de a csalódásokat is megköszönjük, mert
így
tanítasz
bennünket.
Ha
leesünk,
megmutatod, miképpen állhatunk fel és azt is,
hogy mire legyünk figyelmesebbek. Köszönjük,
az álmaink valóra válását, a céljaink kitűzésének
lehetőségét, a reggeli szél csípős, hideg
ébresztését, szeretteink ölelését, a vagyok
létezésének lehetőségét. Engedd Istenünk, hogy
erőnk legyen levenni szemünkről a hályogot és
meglátni mindazt, ami valójában fontos. A lelkek
patyolat fehérségét, a szavak igazát, a mosolyok
öszinteségét, az őlelés erejét és melegét.

Ima Őszi Hálaadás Ünnepére
Világot körülölelő, mindenségnek Istene!
Annyi minden bennreked az emberben. Annyi
gondolat, vélemény, melynek nem tudunk
hangot adni. Ami bennt reked, mert nincs
alkalom kimondani, ami csak végigsuhan a
bennsőn, de szavakba nem formálódik... Van
annyi fájdalom és annyi keserűség, ami sírásra
késztet... azok valahogy megkapják a kifele
vezető utat, de mond Istenünk, miért
feledkezünk meg a jó kimondásáról? Miért
marad csak egy futó érzés, egy kedves
gondolat, s miért félünk megköszönni azt az
összetet szépséget, amit emberi életnek
nevezünk?
Bocsásd
meg
nekünk
a
gondatlanságot, a hanyagságot, a halogatást. A
teendők odébbretolását. Beletemetkezünk a
mindennapok robotjába és megfeledkezünk
körül nézni. Elfelejtjük a mellettünk állókat, a
velünk haladókat, az embereket, akiket
szeretnünk kell.
Most
szükségét
érezzük
a
szavak
kimondásának, s így állunk ma színed előtt,
hogy
legalább
egy
töredékrészét
kimondhassuk... szavakat próbálunk formálni,
értelmet adni a kesze-kusza gondolatoknak...
Kimondhatatlan hálával tartozunk Neked, az
életért. Azért a valóságért, melybe minden nap,
csodát észlelhetünk. Azért a varázslatért, amikor
ráeszmélünk arra, mennyire különlegesek
vagyunk, hogy megszülethettünk. Hogy részünk
volt a szülői gondoskodás és szeretet
örömeiben. Hogy vannak emberek, akikbe
kapaszkodhatunk, hogy vagy Te, aki mindig
felemelsz minket a mélységből.

Szabó Csengele lelkész
Ünnepre hívott ma a harangok szava, az új nap
boldogsága. S mily csodás, hogy ennyien itt
vagyunk, ebben a hajlékban. Lelkünk imája, ma
érted ad hálát, Mindenható! A szívek
dobbanásában, a száj apró rebegésében, a
könycsepp
gördülésében,
s
a
hangos
énekszóban, ma mindent megköszönünk. És
Te, minden titkok örzője megajándékozod a
Földlakót, féltő gondoskodással szeretetedbe
pólyálva. Ámen!

Szerető Atyánk! Bárhol élünk ezen a kerek
világon, Te nem felejtesz el bennünket. Nem
hagysz
cserben,
akkor
sem,
ha
reményvesztettek vagyunk, s velünk örülsz a
boldogságunkban.

Nézz most ránk Istenünk! Látod a sokféle
emberi lelkeket? Érzed az eggyet akarást?
Köszönet Neked örökkévaló egy, az együttlétért.
Hogy volt erő és akarat, a találkozásra.
Szereteted járja át lelkünket, s a közös
emlékezés és hálaadás repít minket a
boldogság magasságába. Engedd, hogy legyen
erőnk Jézus tanításai szerint élni. Legyen
bennünk szeretet, hogy meglássuk az elesettet
és segítséget nyújthassunk neki. Áldd meg az
előtted állókat, hallgasd meg imánkat és kérünk
légy velünk életünk minden pillanatában. Ámen!

Annyi örömünk van, amiért hálával tartozunk.
Öröm, hogy minden reggel új napra ébredünk. A
természet ránk kacsintó pajkossága, az a
milliónyi színkavalkád, mely évszakonként fogad
bennünket. Köszönetet kell mondanunk az
életünkbe felbukkanó embertársakért, akiknek
szeretete
felbecsülhetetlen,
az
új
családtagokért, barátokért, kapcsolatokért. De
köszönetet mondunk azokért is, akik csak voltak
mellettünk, akik hosszabb, vagy rövidebb ideig
aranyozták be életünk mindennapjait, de velünk
és melletünk voltak, szerettek és viszont

Szabó Csengele, lelkész
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Egyházközségünk életéből

Június 4-én, pünkösdvasárnap 9 órától és 11
órától, június 5-én pünkösdhétfőn 11 órától
Ünnepi Istentiszteletre vártuk Testvéreinket,
ahol az Úr asztalát megterítettük, rajta a rá
emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort
elhelyeztük.

Május 26-án és 27-én konfirmandusainkkal a
festői szépségű Magyarkúton gyűltünk össze. A
rendkívül tartalmas hétvégén remek csapattá
kovácsolódtak össze fiataljaink: a tanulás, a
konfrimációra történő lázas készülődés mellett
jutott idő szalonnasütésre, beszélgetésekre,
játékra is.

Június 11-én, vasárnap Konfirmációi Ünnepi
Istentiszteletre
került
sor,
melyet
úrvacsoraosztás követett. E várva várt napon
ismét teljesen megtelt templomunk, majd a
szeretetvendégség
alkalmával
gyülekezeti
termünk is.

Konfirmációra készülve
Május 27-én 12 órától tavaszköszöntő
Istentiszteletre, majd közebédre és jó
hangulatú együttlétre került sor Magyarkúton.
Örvendetes, hogy rendkívül sokan ellátogattak
az eseményre.
Május
28-án,
vasárnap
11
órától
Istentiszteletünkön nagy sikerrel közreműködött
a negyventagú Vancouveri Unitárius Kórus.

Konfirmandusok és az őket felkészítő
Kászoni József lelkész és Mészáros Nóra
kántor

Június 3-án, szombaton 18 órától Tokos
Zoltán gitárművész hangversenyére került sor
templomunkban a világhírű gitárművész, Andrés
Segovia halálának 30. évfordulóján. A koncerten
a zeneirodalom talán legismertebb gitárdarabjai
hangzottak el, Rodrigo Fantasia para un
Gentilhombre című műve és CastelnuovoTedesco
versenyműve.
Zongorán
közreműködött Mészáros Nóra.

Idén az alábbiakban felsorolt 20 fiatal konfirmált
és vált Egyházunk tagjává.
Bodor Emese Réka
Bodor Norbert
Dakó Eszter
Friedél Csenge
Friedél Zselyke
Hurubás Anna
Jakab Noémi
Jámbor Zsófia
Jancsik Levente
Kiss Ernő
Nagy Mátyás Bence
Neiger Eszter Krisztina
Néda Júlia
Néda Tamás
Sándor Bíborka
Sándor Bozsóka
Tasnádi Tulogdi Zsófia
Vad Réka
Varró Bence Dominika
Varró Minka Panna

Tokos Zoltán gitár-, és Mészáros Nóra
zongoraművész előadása
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Június 18-án tanévzáró Istentiszteletet
tartottunk,
ahol
gyülekezetünk
fiataljai
szolgáltak. Ez alkalommal megjutalmaztuk
azokat a diákokat, akik jeles bizonyítványt
szereztek a tanévben. Istentiszteletünk után
Székely Kinga Réka homoródszentpéteri
lelkész „Papnő mesék” című kötetének
bemutatójára került sor gyülekezeti termünkben.

Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a
Küküllői
Egyházkör
közösen
szervezett.
Templomunk
elől
busz
indult,
melyen
egyházközségünk, illetve más budapesti és a
pécsi, valamint a kocsordi egyházközség tagjai
is helyet kaptak. A hosszú, de rendkívül
tartalmas út során rövid látogatást tettünk
Kocsordon, ahol megtekintettük a gyönyörű
fakazettás unitárius templomot is.
Az
ünnepséget
Kelemen
Szabolcs,
a
Székelyudvarhelyi
Unitárius
Egyházközség
beszolgáló lelkésze nyitotta meg, majd Bálint
Benczédi Ferenc Püspök Úr köszöntötte az
egybegyűlteket.
A köszöntőbeszédek elhangzása után kezdetét
vette a szabadtéri istentisztelet. Az ünnepi
prédikációt Kászoni – Kövendi József püspöki
helynöktől hallottuk, az úrvacsorára előkészítő
beszédet Szentgyörgyi Sándor, a Küküllői
Egyházkör esperese mondta. Ezt követően az
Egyházkerület és az Egyházkör lelkészei
kiosztották az úrvacsorát.

Székely Kingar Réka dedikál
Július 9-étől 29-éig Bardócz Tódor András
végzett
legátusi
szolgálatot
egyházközségünkben. A teológiai tanulmányait
most befejező gyakorló segédlelkészt Bálint
Benczédi Ferenc püspök a Magyarországi
Egyházkerületbe
helyezte
ki
egyéves
segédlelkészi
gyakorlatának
idejére,
így
Bardócz Tódor Andrással a közeljövőben is lesz
alkalmunk találkozni itt Budapesten.

Kászoni József püspöki helynök, Máté Ernő
közügyigazgató és Dr. Szent-Iványi Ilona
egyházkerületi főjegyző úrvacsorát oszt a
szejkei találkozón
Az ünnepi műsor itt nem ért véget, Orbán Balázs
sírjánál Szalóczy Pál olvasott fel a Székelyfőld
leírásából
egy
részletet,
majd
a
dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes
adott elő Kisküküllő – menti népdalokat és
néptáncokat.

Bardócz Tódor András gyakorló
segédlelkész

A találkozón lehetőség volt jobban megismerni a
Magyarországi Egyházkerület és a Küküllői
Egyházkör egyházközségeit, melyeket Kriza
János miskolci és Fülöp Dezső Alpár ádámosi
lelkész mutattak be.

A Szejkefürdői Unitárius Találkozó
Augusztus
12-én
11
órától
került
megrendezésre a Szejkefürdői Unitárius
Találkozó, melyet idén a Magyar Unitárius
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Elhunyt Dévény Anna
Életének 81. esztendejében, 2017. június 26-án
elhunyt Dévény Anna Prima Primissima díjas
gyógytornász, művészitorna-szakedző. Az általa
létrehozott Dévény Anna Alapítvány szakmai
vezetőjeként kidolgozta a kollégáival közösen
kifejlesztett módszer posztgraduális képzését.
Koraszülöttek, sérült gyerekek és felnőttek
mozgásrehabilitációjával foglalkozott. Az általa
kidolgozott módszer felhasználja a művészi
torna alapjait is, ugyanakkor a sérült izmokat,
inakat
speciális
manuális
technikával
regenerálja.
Budapesti unitáriusok Orbán Balázs
felkoszorúzott sírjánál
A
szombati
szejkefürdői
istentiszteleten
egyházközségünk lelkésze, Kászoni-Kövendi
József
püspöki
helynök
prédikált.
Az
istentiszteletet úrvacsoraosztás majd egy rövid
megemlékező műsor követte Orbán Balázs
sírjánál.
Székelyudvarhelyre visszatérve szombaton még
lehetőség nyílt arra is, hogy bebarangoljuk a
várost.
Vasárnap
Korondon
megállva
Istentiszteleten vettünk részt, mely után
szeretetvendégségre is sor került.

Dévény Anna
Anna
egyházközségünk
meghatározó
egyénisége volt. Betegsége előrehaladta
ellenére
is
rendszeresen
látogatta
istentiszteleteinket. Istenbe vetett hite betegsége
alatt sem gyengült, sőt megerősödni látszott.
Élete alkonyán Isten kezébe tette életét
megköszönve mindazt, amit Tőle kapott.

A találkozó valóban a találkozások helyszíne
volt, és mindannyian feltöltődve és szép
emlékekkel gazdagodva érkeztünk vissza a
fővárosba.
Mészáros Nóra, kántor
Szabó Csengele,lelkész

Emléke és szellemi öröksége legyen áldott!
Mészáros Nóra, kántor

Szeptember 3-án, Istentiszteletünkön VarróBodoczi Barna szentgericei lelkész és SántaBoros József kántor szolgált, majd szentgericei
vendégeinket gyülekezeti termünkben láttuk
vendégül. Ezen a napon tartották meg a
Szentgericéről elszármazottak találozóját, amit a
szinte minden évben megrendeznek.

A néhai Kisgyörgy Sándor (18451935) lelkész-esperes emlékirataiból
készült könyv bemutatója

Szeptember 7-én, csütörtökön délelőtt a
székelyudvarhelyi Báró Hajna Unitárius
Nőszövetség tagjai rövid látogatást tettek
egyházközségünkben, ahová gyönyörű székely
népviseletben érkeztek.

Néhány éve Kisgyörgy Sándor testvérünk
könyvespolcán egy barátja felfedezett két kézzel
írott 100 oldalas füzetet, ami a nyolcvanas évek
végén került hozzá családi csatornákon
keresztül. A füzetek dédapjának, néhai
Kisgyörgy Sándor (1845-1935) kénosi, majd
vargyasi unitárius lelkész-esperes emlékiratait

Mészáros Nóra, kántor

5

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

XVII. ÉVF. 3. SZÁM

2017. MÁJUS - SZEPTEMBER

____________________________________________________________________________________________________________

tartalmazzák. Felismerve értékét
javasolta annak közzétételét.

azonnal

ükunokának, összesen
adták át a könyvet.

Az első füzet a szerző küküllődombói
gyerekkorát, tordai, majd kolozsvári iskolaiteológiai éveit és 16 évi kénosi papságát, benne
a székelyudvarhelyi egyházközség, mint Kénos
leányegyházközségének megalapítását írja le,
igen olvasmányosan.

94

leszármazottnak

Vargyason 2017. június 25-én 31 déd- és
ükunoka, 32 családtag, barát és 31 egyházi és
világi meghívott, összesen 94 regisztrált vendég
vett részt. Délután 2 órától az egykori esperes
által is lakott papi-lak udvarán volt a gyülekező,
ahol a Vargyasi Egyházközség kávéval, teával,
pogácsával és borvízzel várta az érkezőket. 3
órától került sor az istentiszteletre, amin a
szószéki szolgálatot Ilkei Árpád vargyasi lelkész
látta el. Az istentisztelet után a temetőben a
család és az egyházközség megkoszorúzta
Kisgyörgy Sándor és Pál Berta, valamint Kiss
Tamás és Vaska Ilona sírját. A koszorúzás a
székely himnusz eléneklésével és Ilkai Árpád
lekész áldásával zárult. Ezt követően a volt
kántortanítói lakásból kialakított gyülekezeti
teremben Kálnoki-Kis Sándor kettős dédunoka
mutatta be a könyvet. Ezután vehették át a
könyvet a meghívott vendégek és a megjelent
déd- és ükunokák.

1888-ban költözött Vargyasra Kisgyörgy Sándor
(1845-1935) unitárius lelkész és Kiss Tamás
(1846-1909) unitárius kántor-tanító, mindketten
már népes családdal, négy, illetve hat gyerekkel.
A két családfő már a Kolozsvári Unitárius
Kollégiumból ismerték egymást. Együtt folytatták
elődeik munkáját, egy már akkor is nagy
közösség lelki és szellemi életének műveléséért,
de az akkori gyakorlatnak megfelelően ők voltak
a község élete más területeinek a mozgatói is.
Az önéletírás második füzete ezt a közös
munkát mutatja be. Kiss Tamás viszonylag korai
halálát követően Vargyason született legkisebb
fia, Kiss Károly (1889-1975) kántor-tanító
mutatja be. Kisgyörgy Sándor 1929-ben, 84
évesen 57 évi papi szolgálat után tette le a
palástot.
Ezt követően feleségével és húgával egy ma is
álló vargyasi bérelt házban élt a Farkas utca
sarkán. 1931-ben, 86 évesen itt írta meg a
füzeteket.
Három dédunoka, a füzetek birtokosa, Kisgyörgy
Sándor
Tinnyén,
Bencze
Gábor
Székelyudvarhelyen és Kálnoki-Kis Sándor
Budapesten eldöntötte, hogy a család - a két
ágon 94 élő déd- és ükunoka - számára kiadja a
könyvet. A munka során világossá vált, hogy az
anyag értéke túlnő a család keretein. Kiss
Tamás dédunokája, Kálnoki Kis Tamás megírta
a két füzet szinopszisát, ami alapján a Magyar
Unitárius
Egyház
Magyarországi
Egyházkerületének elnöksége úgy döntött, hogy
társkiadóként anyagilag is támogatja a kiadást.
Így a könyv idén júniusban a „Kisgyörgy
dédunokák”
nem
kis
anyagi
és
munkaráfordításával, valamint az Egyházkerület
ás néhány egyházközségi tagunk anyagi
támogatásával, 500 példányban készülhetett el.

Megemlékezés az elődök sírjánál
Vargyason
Budapesten 2017. július 25-én a Budapesti
Unitárius Egyházközségben került sor a
második találkozóra. Ezen 24 déd- és ükunoka,
51 családtag és barát, valamint tíz meghívott
egyházi és világi személy, összesen 85 fő vett
részt. 10 órától gyülekeztek a vendégek. 11
órától a rendes vasárnapi istentisztelet
keretében Kászoni-Kövendi József püspökihelynök úr szószéki szolgálata során a könyv
elolvasása során felbukkant személyes vargyasi
emlékei összekapcsolásával mutatta be a
könyvet. Az istentisztelet után a gyülekezeti
teremben
került
sor
Elekes
Botond
egyházkerületi főgondnok úr köszöntő szavai
után a könyv bemutatására és a meghívottak,
valamint az itt megjelent déd- és ükunokák

A könyv bemutatására két kettős családi
találkozó keretében került sor. A két családot
több rokoni kapcsolat kötötte össze. Ezért a
kiadást kezdeményező „Kisgyörgy dédunokák” a
két ősről leszármazó minden déd- és
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részére a könyvek átadására a vargyasihoz
hasonló módon. Felemelő élmény volt, hogy a
szervezők a könyv ismertetését megelőzően egy
rövidfilmben levetítették a jelenlévőknek a
vargyasi koszorúzás rövid összefoglalóját és így
időutazással a vargyasi családi találkozó
résztvevőivel „együtt” énekelhettük el a székely
himnuszt.

Egyházi
gyermektábor
szepezden

Balaton-

2017. augusztus 21. és 27. között került
megrendezésre az idei unitárius gyermektábor,
Balatonszepezden. 11 gyerekkel vágtunk neki
az új helyszínnek, mely nagyon sok lehetőséget
rejtett magában. A kis létszám ellenére azonban
igyekeztünk, hogy semmiben ne szenvedjenek
hiányt a gyerekek. A tábor témája az értékek
voltak. Beszéltünk arról, hogy milyen értéket
jelent számunkra a családunk, hogy milyen
kapcsolati hálót kell kiépítenünk. Természeti
kincseket szemléltünk és azok értékeit
elemeztük. Mindannyian egyetértettünk abban,
hogy a hit, a remény, a szeretet érékei életünk
igazi mozgatórugói, mert ezek az értékek teszik
lehetővé, hogy értékeljük az életünket,
lehetőségeinket, tehetségünket.

Pillanatkép a könyv budapesti
bemutatójáról

Délutáni beszélgetés a gyermektáborban

A kiadók közös döntése alapján a könyvet - a
bemutató családi találkozók keretében megkapta mind a 139 erdélyi és magyarországi
egyházközség.

Jutott idő a mókának is, a gyurmázás
alkalmával, az esti mozi ideje alatt, de alkottunk,
tornáztunk,
számháborúztunk,
cetliztünk,
vetélkedtünk, ping-pongoztunk, erdei túrán
voltunk és természetesen kihasználva a nyár
utolsó meleg napsugarait és a meleget enyhítő
Balaton vizét, strandoltunk is. A tábor hetében
komoly bevételt szerezhetett a büfés néni-bácsi
a csokis palacsintával, ami nagy sztár volt a
parton, de a könyvek sem vallottak szégyent, a
csendes pihenő felolvasásai alkalmával.

A „Kisgyörgy dédunokák” a rájuk eső 220
példányt a már említett leszármazottaknak, a
bemutatók
hivatalos
egyházi
és
világi
meghívottainak
juttatták.
A
fennmaradó
példányokat saját családi, baráti körben
ajándékozzák
el.
A
Magyarországi
Egyházkerületnek jutott 120 példányból az
érdeklődők vásárolhatnak az Egyházkerület
Nagy Ignác utca 2-4. szám alatti, I. emeleti
irodájában 3.000 Ft-os áron.

Összességében eseménydús vidám hetet
zárhattunk, reméljük jövőre is találkozunk, az
sem baj, ha többen leszünk! :-)

Kálnoki Kis Sándor, korábbi főgondnok-helyettes

Szabó Csengele, lelkész
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vízeséshez. Ez egy különleges nap volt és némi
izomláz volt az ára, de a látvány leírhatatlan.
Temérdeknyi
ember,
akik
jókedvűek,
érdeklődőek, pozitív kisugárzásúak. Egy másik
napon Sauvie szigetén voltunk, ahol „szedd
magad” farmokon annyi áfonyát, málnát, szedret
ehettünk, amennyi csak belénk fért, utána
piknikezni mentünk a St. John híd lábaihoz, a
zöld fűben elterülve adtunk hálát a jó Istennek
és a szüleinknek, hogy ott lehetünk.

A Nagy utazás Portlandba
Presser Gábor sorai járnak mindegyre a
fejemben: „Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez
az élet…” 2017. június 26-án reggel izgatott kis
unitárius csapat gyülekezett a ferihegyi reptéren.
Álmos arcok, de a szemekben a kalandvágy és
egy kis félelem lángja égett, hiszen két teljes
hétre
készültünk
elhagyni
megszokott
otthonunkat, családjainkat, hogy nekivágjunk az
ismeretlennek. 11 és fél óra utazás állt előttünk,
hogy eljussunk Portland városába, Oregon
államba,
hogy
a
Budapesti
Unitárius
Egyházközség
testvéregyházközségének
vendégszeretetét élvezzük.

Egyik nap korán reggel indultunk és az óceán
partra készültünk, ahol egyik fogadócsaládunk
bérelt egy kis nyaralót. A fürdőruhákat
előkészítettük, de mackó felsőbe burkolózva
töltöttük a napot, ugyanis 13 fok volt és
iszonyatos
szél.
A
homokot
a
nap
megmelegítette, ott kellemes volt üldögélni, de a
vízbe csak térdig merészkedtünk. A parton
tradicionális kagylólevessel kínáltak (ez nem lett
mindenki kedvence). Bejártuk a parti kisvárost,
különleges hangulata volt. Az egyik gyerek
viccesen mondta, hogy: „Olyan érzése van,
mintha egy amerikai filmben lenne.” Nos, ott
voltunk, csak nem filmben, hanem a
valóságban. Vendéglátóink valóban kitettek
magukért. Célként tűzték ki, hogy igyekeznek
bemutatni azt, hogy hol és hogyan élnek, s bár
14 nap elég hosszú időnek tűnik, talán kétszer
ennyi is kevés lett volna.

Kilenc gyermek és két felnőtt vágtunk neki a
temérdeknyi vattacukor felhőknek és átrepültünk
az Amerikai Egyesült Államokba. Izgalmas volt
az utazás, bár az utolsó két óra percei lassan
peregtek. Másfél órányi reptéri bolyongás után
találkoztunk a fogadó családokkal, akik olyan
gyorsan elvittek ideiglenes otthonainkba, hogy
fáradt elménk csak fél úton eszmélt rá, hogy
még annyit sem mondtunk egymásnak, hogy
„viszlát”. Ekkor kezdődött meg ébrentartásunk,
hogy könnyebben átvészeljük a jet lag-et.
Másnap örültünk az első közös programnak,
idegen volt számunkra a város, az otthonok, a
légkondicionálók
hűvössége,
s
bár
vendéglátóink bizonygatták, hogy jó idő lesz,
délután két óráig nem láttuk a napot. Első nap a
földalatt és az égben is jártunk, egy 4T nevezetű
túrán,
gyalog
túráztunk,
metróztunk,
telekocsiztunk és villamosoztunk, egyszóval
lehetőségünk volt minden síkon megfigyelni a
várost.

Az utolsó vasárnap közös istentiszteleten
vettünk részt, ami meglepetés volt mindannyiunk
számára, hiszen több a különbség, mint a
hasonlóság a liturgiáink között, de mindannyiunk
véleménye az volt, hogy közvetlen, őszinte és
kedves volt a hangulat.

Kinézhettünk a város legmagasabb épületéből,
a „Big Pink”-ből, árkádjátékterembe mentünk,
utcai gyorskaját ettünk, az állam legnagyobb
könyvesboltjában kávéztunk, a Powell's-en.
Megnéztük a világ legkisebb parkját, voltunk az
OMSI-ban, ami egy tudományos múzeum
gyerekeknek, kipróbálhattunk minden félét,
bowlingoztunk, pizzáztunk, női focit néztünk.
A július 1. és 4. közötti szabad hétvégét
mindenki a saját családjával töltötte. Volt utcai
parádé, állatkert, túra, amerikai palacsinta,
tengerpart, játékterem, amerikai futball, tűzijáték.
A külön töltött idő alatt volt lehetőség arra, hogy
ideiglenes családjainkkal még több időt töltsünk,
és megismerjük őket.

Vendégek és vendéglátók a portlandi
unitárius templom udvarán

A külön töltött napok után kirándulni vittek
bennünket a Columbia folyóhoz és a Multnomah

Egy igazi amerikai álomvilágot mutattak be
nekünk, ami természetesen mindannyiunknak
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tetszett, csábító volt a pompájával, nagyságával,
lehetőségeivel.
Mindannyiunkat
csupaszív
emberek vettek körül, akiktől nagyon sok
bíztatást kaptunk, pozitív megerősítést és
tengeren túli barátságok köttettek. Gondoskodás
és törődés jellemezte a vendégszeretetüket, mi
pedig igyekeztünk egy kis magyar életízt vinni
az együttlétbe, legalább az ízlelőbimbók
szintjén.
Megszámlálhatatlan
élményekkel
tértünk haza, hullattunk könnyet, de a
viszontlátás reményével mentünk át a reptéri
ellenőrző kapukon.

Mikor megérkeztünk kifújtuk magunkat (15 óra
út után nem is csoda). Rajtam kívül mindenki
műkedvelőként vett részt az eseményen. Én a
kreatív írást választottam, igaz nagy sikert nem
értem el.
Nappal a kultúrházban tekinthettünk meg
színdarabokat és zenei produkciókat, de minden
nap volt még egy művészeti ág, amelyet
megcsodálhattunk. A harmadik napon például a
festők, grafikusok és fotósok munkáit nézhettük
meg, a negyedik napon pedig a szavalókat
hallgathattuk meg. A zárógálán kihirdették az
eredményeket, helyezéseket és végül az év
egyletét is kihirdették, amely idén Torda lett.

Budapesten 2017. július 12-án a Nagy utazás
ezen fejezete lezárult, de valóban ez az élet.
Menni, kapcsolatokat teremteni, látókört tágítani,
barátokat szerezni. Változtunk az utazás során?
Bizonyára. Kis csapatunk összetartóbb lett,
megismerte
egymást,
hiszen
magyar
nyelvterületen kívül egymásra voltunk utalva.
Elfogadóbbak
lettünk,
alkalmazkodóbbak.
Reméljük, hogy lélekben kicsit nagyobbak,
ismeretekkel gazdagabbak, nyitottabbak. Jó volt
elindulni, látni, tapasztalni, és jó volt megérkezni
is. Hálásak vagyunk Gondviselő Istennek, az
egyházközségnek, családjaink támogatásának a
lehetőségért, mellyel megajándékoztak!

Az esték hangulata pedig csodálatos volt.
Minden egyes este volt valami érdekes program,
az elsőn tábortüzet raktunk és énekeltünk, a
második napon koncert volt, a harmadikon pedig
táncház. Az utolsó nap pedig egy záró bulival ért
véget.
Kiss Ernő

Egy hétvége Magyarkúton, avagy
hogyan találnak a barátok egymásra

Szabó Csengele, lelkész

Délután öt óra körül találkoztunk a Nyugati
Pályaudvaron a kijelző alatt. Kicsit késve
érkeztünk, de volt idő még a vonat indulásig. Az
odaút csendesen telt, mindenki a saját
barátaival volt, nem volt keveredés.

Emlékek az árkosi összművészeti
ifjúsági találkozóról
Augusztus 2-án Szabó Csengelével együtt öten
indultunk a keleti pályaudvarról a háromszéki
Árkoson az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági
Egylet által szervezett összművészeti ifjúsági
találkozóra.

Negyvenöt perc múlva és egy átszállást
követően megérkeztünk a kapuhoz és amolyan
otthon, édes otthon érzés kerített hatalmába. Az
ágyakat elosztottuk és kipakoltunk. Segítettünk
Csenginek (Szabó Csengele lelkész) abban,
amiben tudtunk.
Éjfél körül amolyan fiatal még az este arccal
mentünk ki a harang alá és kezdtük megismerni
egymást. A másnap reggel kicsit esemény dús
volt, akkor volt a szabadtéri istentisztelet és
utána a gulyásleves evés sem maradt el. Miután
minden vendég elment, úgy döntöttünk, hogy
felmegyünk a kilátóhoz. Az út boldogan telt oda
és visszafelé is. A kilátás valami eszméletlenül
szép volt. Mikor visszatértünk szalonnát
szerettünk volna sütni. A tüzet két fiú próbálta
megrakni kevés sikerrel, de a végén a
segítségemmel,
kevés
papírral
és
teaméccsessel sikerült! A tűz élt! Mindenki

Úton a budapesti csapat az összművészeti
találkozóra
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megsütötte a szalonnáját és mire mindenki
megette abban a pillanatban leszakadt az ég.

Egyházközségünk ad otthont a
Magyarországi
Unitárius
Nőszövetség éves konfereciájának és
közgyűlésének

Akkor este ketten hazamentek, de sokan
maradtunk még és élveztük az estét. Hajnali
négy körül mindenki lefeküdt, de előtte kicsit
lelkiztünk és beszélgettünk egymással és itt
jöttem rá, hogy megtaláltam a világ legjobb fiú
barátját, akivel az elején ki nem álltuk egymást.
Aznap senki sem akart hazamenni, de gyorsan
összepakoltunk és kitakarítottuk a házat. A
hazaútban ott volt valami szomorúság, ahogy a
búcsúzáskor is, de mi mégis boldogan váltunk
el, mert tudjuk, hogy fogunk még találkozni.
Kivel egy-egy istentiszteleten, kivel meg egy-egy
ODFIE-s találkozón. Ezek voltunk mi tizenegyen
és a világ legjobb pótanyukája Csengi!

Szeptember 30-án a MUNOSZ (Magyarországi
Unitárius
Nők
Országos
Szövetsége)
Közgyűlésére és Konferenciájára kerül sor
templomunkban, illetve gyülekezeti termünkben,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk, nemcsak a
nőszövetségi
tagokat,
hanem
minden
érdeklődőt. A konferenciára a magyarországi
egyházközségeken kívül Erdélyből is sokan
jelezték részvételi szándékukat.
Az esemény 10 órakor Dr. Szent-Iványi Ilona
egyházkerületi jegyző áhitatával kezdődik, majd
Bartha Mária Zsuzsanna lelkész és Sigmund
Julianna, a MUNOSZ elnökének előadásait
hallgathatjuk meg. 12.45-től Kászoni Kövendi
József szószéki szolgálatával istentisztelet
következik. A program hivatalos része a
Magyarországi Unitárius Nőszövetség 2017. évi
közgyűlésével zárul, ahol a nőszövetség tagjai
megvitatják az elnöki beszámolót, a pénzügyi
jelentést,
valamint
az
egyházközségek
nőszövetségeinek jeletéseit.

Fridél Csenge, diák

Tervezett programjaink
Szeptember 23-án, szombaton - immár
hagyományosan, szeptember utolsó hétvégéjén
- a Budapesti Unitárius Egyházközség
megrendezi
Unitárius
Kulturális
Nap
elnevezésű programsorozatát. Ismeretterjesztő
körsétánk mellett idén is kiállítással, koncerttel,
táncházzal várjuk a hozzánk betérőket.

A közgyűlést követően a gyülekezeti teremben
szeretetvendégség zárja a programot.

Délután 18 órakor indul ismeretterjesztő
körsétánk, melyen az udvarról indulva
megtekintjük
idén
tavasszal
felavatott
emlékművünket,
melyet
1956
unitárius
áldozatainak emlékére állított a Budapesti
Unitárius Egyházközség. (Barabássy Örs
munkája.)

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen
jelezze
a
következő
elérhetőségen:
sigmund.julianna@gmail.com.
Sigmund Julianna, elnök
Magyarországi Unitárius Nőszövetség

19 órakor kezdődő koncertünkön az 50 éve
elhunyt
zeneszerzőre,
Kodály
Zoltánra
emlékezünk. Ezen az esten Kodály és Bartók
legismertebb műveiből válogattunk, ahol két
zeneszerző
Alma
Materének,
a
Zeneakadémiának
ifjú
tehetségei
is
bemutatkoznak, illetve házigazdánk, Retkes
Attila zenetudós kalauzol majd minket.

Október 31-én kerül sor a reformáció
500.
évfordulójának
központi
ünnepségére a Sportarénában
2017. október 31-én kerül sor a Reformáció 500.
jubileumi emlékévének központi ünnepségére a
Papp László Budapest Sportarénában. Az
esemény a tervek szerint három fő részből fog
állni.

Immár hagyományosan, 20 órától udvarunkon
táncházzal zárjuk programsorozatunkat. Idén is
erdélyi: széki és kalotaszegi dallamokat,
táncokat tanulhatnak a hozzánk betérők.

Az első blokkban (10:00 és 11:00 óra között)
kap helyet az úgynevezett közéleti rész,
amelynek keretében Balog Zoltán, az Emberi
Erőforrások
Minisztériumának
minisztere
köszönti a résztvevőket, Orbán Viktor,

Mészáros Nóra, kántor
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Magyarország miniszterelnöke pedig ünnepi
beszédet tart.

szavazással
történik.
A
tisztségviselők
mandátumuk lejárta után újraválaszthatóak.

A rendezvény második részében (11:00 és
12:00 óra között) a program ökumenikus
istentisztelettel folytatódik, egyházi vezetők
szolgálatával, összevont, több száz fős kórussal
és természetesen közös énekléssel. A két
délelőtti blokkot az MTVA egyenes adásban
közvetíti majd.

A tervek szerint a tisztújító közgyűlésre 2017
novemberében kerül sor, melynek pontos
időpontjáról a presbitérium kellő időben
tájékoztatni fogja egyházközségünk tagjait.
Egyházunk belső jogszabályai szerint a
tisztségekre (gondnok, jegyző, pénztáros)
legalább egy és legfeljebb öt jelöltet kell állítani.
A testületi helyekre (presbiterek, jelölőbizottsági
tagok és egyházkerületi közgyűlési képviselők) a
megválasztandók számánál legalább 50%-kal,
de legfeljebb 100%-kal több jelöltet kell állítani.
A presbiterek esetében ez azt jelenti, hogy a 12
választható helyre legalább 18 jelöltet kell
állítani.

A harmadik blokk, amely egy hosszabb
ebédszünet után veszi kezdetét, reformációi
gálaműsorral folytatódik, neves színészek és
énekesek
közreműködésével,
valamint
filmbejátszásokkal és előadásokkal, egészen
15:00 óráig.
Az ünnepi rendezvényre szeptember 6-ától
indult a jegyértékesítés, jelképes, 500 forintos
jegyárakkal. A jegyértékesítésből befolyó
összeget a Reformáció Emlékbizottság jótékony
célra fordítja. Regisztrálni egyénileg és
csoportosan is az alábbi hivatkozáson keresztül
lehet:

Egyházközségi
felnőtt
korú,
választhatóak.

Az egyházközség presbitériuma azt szeretné,
hogy minél több, a tisztségek betöltésére
alkalmas, felkészült és a tisztséggel járó
feladatokat felvállaló jelölt közül választhatna a
közgyűlés, ezért már most kérjük, hogy
mindazok, akik munkájukkal segíteni szeretnék
közösségünket,
vállaljanak
jelöltséget
a
fentiekben felsorolt tisztségekre.

http://www.eventim.hu/hu/jegyek/reformacio500-budapest-papp-laszlo-sportarena471972/event.html
A jegyek érkezési sorrendben kelnek el,
összesen több mint 10.000 fő regisztrációjára
lesz lehetőség. Az ünnepség időtartamára való
tekintettel szerény ebédcsomagok igénylésére is
lehetőséget biztosítanak. Azok az érdeklődők,
akiknek nincs lehetőségük vagy nem tudnak
online regisztrálni (interneten jegyet vásárolni),
kérjenek segítséget a helyi gyülekezeti
lelkésztől.

Egyházközségünk
2017
tisztújító közgyűlést tart

tisztségre az egyházközség
konfirmált
egyházfenntartói

Kérjük, hogy a tisztségekre jelöltséget vállalók
önéletrajzukat legkésőbb 2017. október 26-án
12 óráig szíveskedjenek eljuttatni a jelölő
bizottságnak,
melyet
papír
alapon
az
Egyházközség irodájában adhatnak át vagy
megküldhetik
elektronikus
levélként
a
budapesti.unitarius@gmail.com címre.

őszén

Kászoni-Kövendi
József
lelkész
jelentése
a
2017.
májustól
szeptemberig végzett szertartásairól

A Budapesti Unitárius Egyházközség választott
világi vezetőinek mandátuma 2017-ben lejár. A
jelenlegi tisztségviselőket a közgyűlés 2011-ben
hat évre választotta meg, ezért 2017-ben
tisztújításra kerül sor.

KERESZTELÉS
Június 5. - Dr. Barabássy Csanád Lehel és
Vásárhelyi Katalin kisfia: MIKLÓS ALBERT

A tisztújító közgyűlés feladata és hatásköre,
hogy hat évre megválassza az egyházközség
gondnokát, jegyzőjét, pénztárosát és 12
presbiterét, valamint a jelölőbizottság három
tagját és az egyházközség egyházkerületi
közgyűlési képviselőit. A választás titkos

Július 16. - Dárdai Balázs és Gergely Farnos
Lilla gyermekei: GERGELY és SOMA MÓR
Július 23. - Sisa András és Antal Csilla Edit
gyermekei: EMMA KATALIN és ANNA OLGA
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Szeptember 9. - Szolek András és Inczeffy
Fruzsina

Szeptember 17. - Kalocsai Balázs és Bota
Zsuzsanna kislánya: EMMA DÓRA

TEMETÉS
ESKETÉS
Június 15. - Kiss Ilona (élt 90 évet)
Július 17. - Dévény Anna (élt 81 évet)

Május 23. - Németh Ferenc és Jakab Júlia
Június 3. - Nahil Nahas és Vajda Dorottya
Augusztus 19. - Nagy Domonkos Ferenc és
Dakó Eszter

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 100 nyomtatott példányban és elektronikus (pdf) formátumban
A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Zoltán Csaba – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapesti Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. (telefon/fax: 311-3094) alatti
címére vagy elektronikus levélben a budapesti.unitarius@gmail.com címre küldeni.

12

