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BECSŰLETVESZTÉS 

A repkény filozófiája: 
"Csakis kúszva juthatsz 

magasra!" 

(Lucian 8laga) 

,.Oh, Sionnak örök ls/ene, 
Add, hozzuk ezt neked: 

Őszi hálaadási körlevél 

TisZl8 szíveI teremts mi bennünk 
És erós lelkeket. 
A háJa 'adásnak ünnepnapján 
Azzal rakjunk tüzet, 
Lobbanjanak szent lángra bennünk 
A szerető szívek. " 
(HáJaadási ének: 148/3, Unitárius énekeskönyv) 

Kedves Testvéreim, Atyámfiai! 

Abban a reményben küldjük Hozzátok őszi hálaadási körlevelünket, hogy 
minél többen találkozunk majd szent·Mihály vasárnapján Veletek, hogy 
együtt örülhessünk sajátosan unitárius töltetű , vallásos tartalmú, úrvacso· 
raosztással egybekötött ünnepünknek. Jó lenne, - úgy ahogy azt a 148. 
számú énekünk is megfogalmazza, - tiszta szíwel megállni lsten és egy· 
más előtt , hogy a hosszú nyári szünet, vakáció, nyári szabadság után szí· 
veinkben újra lángra lobbanjon a szeretet tüze. Ezzel a találkozással indít
juk majd az egyházi időszámítás szerinti ünnepi félévet , amellyel kezdetét 
veszi az egyházi munka, tevékenység is. Nos ebből szeretnénk program
szerűen ízelítőt adni Mindannyitoknak az alábbiakban , hogy ebből a mun
kából mindenki - tetszése szerint - kivehesse részét a karácsonyig terjedő 
időszakban . 

,. Szeptember 11·én nyárbúcsúztató szeretetvendégségre, szabadtéri 
istentiszteletre gyűlünk egybe Magyarkúton, ünnepélyünk keretében 
keresztelési szertartást is végez Kászoni József gyülekezeti lelkészünk. 
Ajánlott gyülekezési időpont de. 11 óra, az istentisztelet kezdeti időpont
ja 12 óra, majd ezt követően keresztelési szertartás. Várjuk a hívek je
lentkezését egyházközségi irodánkba a 311-3094-es telefonszámon. 
Találkozás 8 órakor a Nagy Ignác utcai templom előtt . A Nyugatiból 
8.30-kor és 9.30-kor induló vonattal lehet eljutni. Leszállás a verőcei állo
máson. A menetidő 55 perc. Az állomásról elhozzuk a vendégeket gép
kocsival, kérjük oda való megérkezéskor hívják a 06-30-9714·780-as te
lefonszámot (Zoltán Csabát). Idős, mozgássérült híveink szállításáról 
gondoskodunk, amennyiben erről időben értesítenek. Kérjük azokat, 
akik gépkocsival jönnek és van szabad hely az autójukban, szintén a 
Nagy Ignác utcába jöjjenek reggel, hogy idős, valamint gépkocsival nem 
rendelkező testvéreink is kényelmesen juthassanak el Magyarkútra. 

2. Szeptember 19-én vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel, ünnepi ist".n
tisztelet keretében ünnepli a hódmezővásárhelyi unitárius .egyhaz
község fennállásának 125. évfordulóját. Erre az alkalomra IS varJuk 
azok jelentkezését, akik részt vennének ezen a kiránduláson. Tervezett 
indulási idő a Nagy Ignác utcai templom előI7.30-kor, ll-től istentiszte
let, majd ezt követően köze béd, utána indu I nánk vissza Budapestr.e, 
ahova számitásaink szerint a kora esti órákban érkeznénk. Akirándulas 
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részleteiről a későbbiekben értesítjük az érdeklődőket a vasárnapi istentiszteletek keretében és az egyházköz
ségi teflonszámon ( 311-3094). 

3. Szeptember utolsó vasá'rr.apján, őszi, h~/~adá~i ünnepűnl<.ön, 26~án megterítjük az úrasztalát, amely 
köré híveinket várjuk a szokasos, de. 11 oral Istentisztelet kereteben . 

4. Szeptember 12-én tanévnyitó istentiszteletet tartunk az iskolások bevonásával , közreműködésével. 

5. Ugyanettől az időp'onttól kezdjük a fetújított gyülekezet~ terem~en a hitoktatást a 6-1.2 éves gyerekek szá
mára, amelynek idopont)a minden vasarnap de. 11 es 12 ora kozolt lesz egesz esztendoben. 

6. Október második hétfőjétől újraindítjuk a bibl/aóráinkat a lelkészi irodában , du. 17 órai kezdettel. 

7. A konfirmandusok felkészítése is megkezdődik október első vasárnapjától. Minden vasárnap de. 10 és 11 
óra között tartjuk a káté órákat azok számára, akik 2005-ben konfirmálnak. A fe l készítőket Kászoni József lel-
kész tartja Vadady Altila énekvezér közreműködésével. Jelentkezni személyesen és telefonon egyaránt lehet \ 
gyülekezeti lelkészünknél. 

8. November 1-én, hétfőn 18 órai kezdettel halottaknapi istentiszteletet tartunk templomunkban. 

9. November 14-én egyházalapító püspökünkre emlékezünk, halálának 425. évfordulója alkalmából. 

10. Karácsony első és másodnapja az idén szombatra, illetve vasárnapra esik, amelynek mindkét napján ünne-
pi istentiszteletet tartunk. 

11. Kérjük kedves híveinket , amennyiben tudomásuk van beteg testvéreinkrő l , vagy szeretnék, hogy Önöket gyü
lekezeti lelkészünk vagy presbitereink közül valaki meglátogassa, ezt jelezzék a 31 1-3094-es lelkészi hivatali 
telefonszámon. Köszönjük! 

12. Körlevelünkhöz csekket is mellékelünk, amelyen keresztül kérjük befizetni egyházfenntartói járulékaikat, ado
mányaikat, támogatásukat. Hozzájárulásaikat előre is köszönjük. 

13. Gyakoribb találkozásaink reményében kérjük lsten gazdag áldását életükre, tevékenységükre és nem utolsó 
sorban közös egyházkőzségünket építő közös munkánkra! 

Zoltán Csaba 
gondnok 

Budapest. 2004. szeptember 1 . 

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel: 

Kaszoni József 
lelkész 

?vtP.qJfÍrv'ó 
A hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség 

Völgy utcai templomában 
2004. szeptember 19-én de. 11 órai kezdettel, 

hálaadó istentisztelet keretében ünnepli 
az Egyházközség megalakulásának 

125. évfordulóját. 

Schmidt Gábor 
gondnok 

• 
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VISSZATEKINTŐ 

Ebben az esztendőben a kereszténység legnagyobb 
ünnepe, a Húsvét, április 11. és 12~re esett. Ezen a 
két napon több mint 300 hivünk vette magához a Jé
zusra emlékeztető jegyeket. A közösen elfogyasztott 
Úrvacsora - mint mindig - most is új erőt adott mind
azoknak, akik vigasztalást, támaszt, építő erőt keres
tek-keresnek ebben a közösségben. 

• 
Vendégeket fogadni mindig ünnep. Az "Olimpia", 
Washington D. C_-ből érkezett kórus művészi élve
zetett nyújtott mindazoknak, akik az április 18-i - a 
kórus jelenléte és előadása révén immár ü~nepivé tett 
_ istentiszteleten részt vettek. Az Atlanti Oceán túlsó 
partjáröl érkezett, Arthur Vaeni vezénylete alatt műkö
dő kórus kiemelkedő zenei ismeretekről tett tanúsá

egyaránt élvezet volt hallgatni előadásukban az 
amerikai népzenét, spirituálét és egyházi himnuszo
kat, sőt magyar népzenét is. A gyülekezeti teremben 
szeretetvendégségre kerü lt sor az istentisztelet után , 
ahol beszélgetni is lehetett az énekükön keresztü l im
már megszeretett kórustagokkal. 

• 
Tokos Zoltán egyéni gitárkoncertjének április 23-án 
adott otthont templomunk. A művész nem első alka
lommal volt vendégünk előadói minőségben , úgyhogy 
már talán azt is lehet mondani, hogy kialakult közön
sége van itt. Különös töltetet adott az előadásnak, 
hogy ez a koncert Tokos Zoltán doktori disszertációjá
nak volt része , így a művész duplán vizsgázott. Ebből 
az alkalomból Portugalia kulturális attaséja is a pad
ban ült, mint díszvendég. 

Ezúton is szeretettel gratulálunk a művésznek, új címe 
számára további sikereket . 

• 
Május hónap első vasárnapján, mint minden évben 
ilyenkor, anyak napi istentisztelet volt. Legifjabb unitá
riusaink énekkel, verssel és virággal köszöntötték az 
édesanyákat ezen a napon. Anyáké volt az ünnep és 
gyermekeké a templom tere, hogy megfele lőképpen 
ünnepelhessék őket. 

• 
A május 7-i vasárnapot az tette ünnepivé, hogy ezút
tal vendég lelkész - a székelykeresztúri nyugalmazott 
esperes, Báró József - tartotta az istentiszteletet. 
Mindig érdekes egy csöpp ízelítöt kapni abbÓl , hogy 
Idegen lelkeszek hogyan lat ják a szentírást, és ho
gyan kapcsolják össze a teológia-elméletet a minden
napi élettel ; hogyan közvetítik Atyánk üzenetét a hivő 
lélek száma ra, hogy az megtalálhassa benne azt , ami 
éppen neki- és csak őneki szól, és erőt meríthessen 
belőle addig, amíg ujra eljöhet a templomba, és újabb 
üzenetet kaphat - útravalónak . 

Tavaszköszöntö ünnepségünket - immár hagyo
mányosan - Magyarkúton tartottuk, a hónap köze
pén , május 15-én. Egyre bővül azok száma, akik szá
mítanak erre a dátumra és éves programjukba eleve 
beiktat ják az ottani találkozókat, kétszer egy évben. 
Olyan is van, aki minden vasárnap eljön a templomba, 
így elképzelhetetlen lenne szamára, hogy éppen a ki
rándulásról maradjon le; de van olyan is, aki - elfog
laltsaga miatt - év közbe nagyon ritkán fordul meg a 
templomban , és éppen ezért nem hagyhatja ki , hogy 
legalább ilyenkor együtt legyen hittársaival. A magyar
kúti kirándulas fontos társadalmi eseménnyé vált 
mindannyiunk számára. 

• 
Egy héttel később , május 23-án tettek tanúsagot hi
tükről egyházközség ünk immáron teljes értékű tagjai, 
legfiatalabb felnőtt unitáriusaink. Az akkori ragyogó 
napsütés - átvitt értelemben, természetesen - és 
mindannyiunk szeretete kísérje végig életét annak a ti
zennégy fiatalnak, aki azon a napon konfirmált. Ismer
jük meg őket név szerint: Basa-Dénes Hanka, Ba
sa-Dénes Orsolya, Demeter Ildikó, Fazakas H. Kriszti
na, Fi/ó Zsófia-Borbála, Gergely-Farmos Iringó, Ja
kab Attila, Kedei Attila-Zoltán, Lassel Michael, László 
Krisztina, Mátéli János, Nagy Ádám-István, Székely 
Boróka, Vékás Bálint. 

A szép konfirmációs ünnepélyt szeretetvendégség 
zárta. A jelenlévők gyönyörködhettek a gyülekezeti te
rem falait díszítő festményekben, melyek V. Kedei 
Zoltán Hatvanban élő unitárius festőmüvész munkás

ságából ad ízelítőt. 

J 
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Május hónap végén Dr. Lő,~ncz Ernőn~J ~e/~"! "~ti
ká gyúrói üdülő/ében k~rult ~or a zaro b,lb/~aora 
megtartására. A résztvevo~ , aklkne.k az e l ~ult e,v f?
Iyaman oly sokat jele~tett ~J~den h~m.ap, .~a~odlk ~S 
negyedik hétfőjén talalkoznl es a Biblia vl l~ganaker
telmezésében elmerülni, harom szemelygepkocsIval 
érkeztek, Mindannyian megegyeztünk abban, hogy 
ezt a munkát az új iskolai évvel, az eddigi hagyom á
nyoknak megfelelően , folytatni fogjuk, A találkozót 
szeretetvendégség zárta, 

* 
Május 30-án, pünkösd napján újra meg telt a templom 
híveinkkel , akik élni kívántak a lelket tápláló úrvacso
rával. A lélek diadalának, az egyház születésének ün
nepén különöse n megnyugtató és erőt adó megélni a 
közösség érzését azokkal, akik velünk hasonlóan hi
szik a Mindenhatót. 

* 
Június 6-án ismét különleges zenei élményben Iehe
tett részünk, Az 1876-ban alapított, Helsinki Finnklub 
férfikórusa volt vendégünk, A kórus 2000-ben alakult 
és ötven tagból áll, ezúttal Magyarországra csak 
30-an jöttek el. Henrik Lamberg vezénylete alatt mű
ködnek, aki a Sibel ius Akadémia énektanára és éne
kei a Finn Nemzeti Opera énekkarában is, Hallhattunk 
tő l ük Sibeliust és karéliai népdalt, de Bartókot és ma
gyar népdalt is, A férfikórusnak általában erőte ljes, 
magával ragadó hangja van; ehhez még hozzáadó
dott az az árnyaltság, amely karmesterük értelmezé
sében lopakodott zenéjükbe, és amelyet a templom 
akusztikája gyönyörűen kiemeit. 

* 
Az Erdélyi Könyv Egylet szerkesztői Veress Zoltán 
(Stockholm), Dávid Gyula (Kolozsvár) és meghívottaik 
valamint az előfizetők , és az eddig megjelent könyvek 
olvasói gyűltek egybe a sorozat 14, könyvének bemu
tatójára, író·olvasó találkozóra, június 10-én. Az 
EKE megszokott tábora minden hónap június elején 
találkozik, és mindig a soron következő erdélyi "kö
vet", azaz könyvet mutatják be ilyenkor. Ezúttal a Kő, 
bronz, buldózer, Láthatatlan és újra látható emlékmű
vek címü antológiát mutatták be . Ezt követően dr. 

Barta Tibor orvos, orgona művész játéka gyönyörkőd
tette a jelen levőket. A rendezvény szeretetvendégség
gel ért véget. 

* 

Az idei nyáron immár harmadik alkalommal került sor 
az unitárius hittantábor rendezésére július 5-1, . kö
zött. Nagy örömünkre az első évhez képest szinte 
megduplázódott a résztvevő gyermekek száma, 26 tá
borozó töltötte meg a Magyarkúti Fogadó faházait. Is
mét rengeteg programmal próbáltuk színesebbé tenni 
az együtt töltött napokat. Elmaradhatatlan része tábo
runknak a számháború , és pizsi-parti. De megtanul
hattunk vajat-küpülni és kürtős kalácsot sütni, három
dimenziós képet készíteni , agyagozni , és gyöngyöt 
fűzni is , Vadady Attila részvételével pedig ütős együt
tessé alakult kis csapatunk, 

Az idén a József és testvérei, című történetet dolgoz-
tuk fel fejtörőkkel , feladatokkal és I 
sőt még József kútjának makett jét is elkészítették 
nevelők , Bencze Margit, Brock Enikő segítségével. 

A mostani nyár azért is volt izgalmasabb az előzőek
nél , mert a hittan tábort mege lőzően június 20 és 26 
között angol táborba hívtuk Béres Annával az érdeklő
dő gyermekeket. Angol versek, imák, játékok mellett 
sikerült időt találni a kikapcsolódó szórakozásra is . 

(Sz, A,) 
Figyelem! 

Ez úton hívok minden táborozót és érdeklődő gyerme
ket, illetve szüleiket, 2004, szeptember 18,-ára, szom
batra a Pesteszentlőrinci Unitárius Templom (Szervét 
M, tér 1 ,) kertjébe egy nagy beszélgetésre, fényképné
zegetésre, kürtőskalács-sütésre, játékra, Bepótolhat
nánk a táborban elmaradt szalvéta képkészítést is, 
Eközben kirakodó vásár lesz bözödi szalmadíszekkel, 
rongybabákkal, korondi tányérokkal, horgolt csipké
vel. 17 órától pedig a kispesti Gyöngyvirág kórus 
koncertet a templomban, Mindenkit szeretettel váru 

., -
(Sz, A.) 

* 

Különleges és ünnepélyes eseménynek lehettünk tanúj 
és résztvevői július 24. és 29. között, Vendégü I láttunk 
egy zarándok csoportot egyházközségünk testvéregy
házaból, Portlandból, az Egyesült Allamokbeli Ore
gon államból, Ez volt az első alkalom, hogy személyes 
talalkozóra kerülhetett sor a két egyhazközség között, 
Őszinte , bensőséges kapcsolat alakult ki vendégek és 

I 
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vendéglátók között, mely biztató a jövőbeli kapcsolat
tartásra. Ennek érdekében Gazdag Arpád vállalta a 
kapcsolattartói szerepet, és vá~a minden egyes egy
házközségi tag jelentkezését, aki be akar kapcsolódni a 
közös levelezésbe. Jó lenne, ha minél többen jelent
keznének. A téma minden lehet: főzéstől és receptese
rétől a politikai témákig és a mindennapi szóhasznála
tig. Nagyon jó lenne, ha fiatal unitáriusaink is, gyerme~ 
keink is bekapcsolódhatnának, és a ő korukbeli 
portlandi gyenTekekkel I~velezést kezdeményezné
nek. A kapcsolat számára Arpád készített egy honlapot 
is, amely megteki nthető a következő címen: 
www.unitarius.hu/budapestJpartner.htm (illetve a 

l 
- I , 
--"I 

• -• 
• • 

I 

2004. augusztus 7. Homoródalmás ODFIE Orszá
gos Színjátszó Fesztivál 

A Budapesti Unitárius Színjátszótiusulat rendezője
ként azt ke ll mondjam, a társulat hatalmas lendülettel 
igyekezett kitűzött céljai felé. A közel SO perces vásári 
komédiát 4 hónapon keresztül próbáltuk, több mint 
húsz próbán. A Fazekas Mihály féle alapötl etből kiin
dulva alkottam meg a mai társadalom kritikáját is ma
gába foglaló egyfelvonásost. A sze rep lőgárda minden 
elismerést megérdemlöen igyekezett a rutin hiányát 
szorgalmas igyekezettel pótolni , hiszen a társaság ki
lencven százaléka előszö r lépett a világot je lentő 

www.unitarius.hu címen, az Egyházközségek - Buda
pest - Testvérkapcsolat menüpontok követésével). A 
honlapon további információk, i smertetők, a 
találkozásról szóló élménybeszámolók és egy 100 
képes fotóalbum is található. Mindezeket közös hoz
zájárulással folyamatosan bővítjük . Kérjük, hogya 
levelező listá~a feliratkozni szán<;iékozók forduljanak 
kapcsolattartonkhoz. Gazdag Arpád e-maii címe: 
gazdag.arpad@axelero.hu; telefonszáma: 06-26-393507. 
Továbbá, az egyházközség területén belül készül egy 
sarok, ahol majd különböző anyagokat, fényképeket le
het megtekinteni úgy a portlandi egyházközségről , mint 
a lezajlott találkozóról. 

deszkákra. Jól érezhető volt, hogy amikor e lőszö r szó
laltak meg az átkötő zenék és zenei effektek: ~ e lő,:zö r 
bújtak jelmezeikbe a fiatalok, mennyire InspIraita oket 
a már teljesen szfnházszagú környezet. Azt~n a s~ ln~ 
és a világítás ... Szóval minden meg volt, ~ml egy IgazI 
színházhoz szükséges. Az egészet slkeru lt megfejeinI 
a Stefánia úton a Honvédség Művelődési Házában 
tartott főpróbával. Hát, így indultunk neki a nagy útnak. 

Vadady Attila 
az egyházközség kántora 

a darab írója rendezője és zenesze rzője 
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És most következzen egyéni érzelmeket közvetítő né
hány sor Ludas Manyi alias Aszalós Emese tollából... 

Félve mondtam mindenkinek: elutazom pár napra, Er
délyben unitárius sz ínjátszó fesztivá.lon ves~ü~k rés~. 
A Lúdas Manyit adjuk elő, nem Matylt, Manylt, Igen, at
irat, hogy én? Én vagyok Lúdas Manyi, igen,. három
szor, nem, korábban sosem jatszottam szrnhazat. 

Még nem voltam . Erdélyben. Ezzel .itt kisebbségben 
voltam, hiszen sZinte mindenkinek einek ott rokonaI. 
Azt mesélték, gyönyörű a táj és sok a medve. 

Társaim közül sokat alig vagy egyáltalán nem ismer
tem azelőtt, kíváncsian vártam az utat: hogyan tudunk 
majd egy célért ilyen sokáig összezárva létezni, remé
nyeink szerint sikerül-e teljesítenünk a vallalt külde
tést. Az út 16 órája hosszú és fárasztó volt, egy defekt 
próbára is tette elszántságunkat. de mire megérkez
tünk, jól összekovácsolódott kis csapatunk. 

Homoródalmás a világ köldöke: valahol azt olvastam, 
1600 lakosa van. Érintetlen és érinthetetlen atmoszfé
rája tökéletes helyszíne volt egy színjátszó fesztivál
nak: nekünk ott ötszázunknak, csak pár nap állt ren
delkezésünkre, hogy egymásra figyelhessünk. Bár az
előtt sosem találkoztunk, az első pillanattól régi ked
ves ismerősként nézett mindenki mindenkire. 

Izgalom persze volt bőven: a népes tabor szinte min
den tagja bent ült szombat este a színházteremben , és 
kíváncsian várta a budapestiek produkciójat, tény, 
hogy óriási volt az érdeklődés irantunk. Eme nagy lét
számú közönség, a szer-
vezettségünk (saját kellék, 
technika stb.) és a lelkes, 
odaadó szellemiségű 
összekovácsolódott társu
latunk ellensúlyozni tudta a 
hely infrastrukturális és 
színpad technikai hiányos
sagait. Szerintünk a közön-

Ahogy tavaly, idén is megszerveztük az egyházköz
se,g taglalnak részvételét az Unilárius Világla/á/ko
zon, a Szekelyudvarhely melletti Sze/ykefürdőn - au
gusztus 14-én, majd ezt követően - 16-án hétfőn sor 
került a Gerice-ll megbeszélésre. 1 , 

A világtalálkozó az unitáriusok évenkénti egybegyűl é
se , ~okezres. ~o.kadalom , remek lehetőség régi isme
retsegek feluJltasára, élmények gyűjtésére. A Geri
ce-II e lnevezést viselő beszélgetés i alkalom az erdélyi 

• 

ség felhőtlenül JÓT szórakozott az előadásunkon . mi 
pedig lelkes örömmel mulatattunk és rendkívüli élve
zettel játszottunk a páratlanul fantasztikus publikum
nak. 

Úgy gondolom, nem okoztunk csalódast (sem nekik 
sem sajat magunknak) , bár bizonyos értelemben ez 
mégis csak megtörtént: előadásunkat nem értékelhet
ték a többi csapattal együtt. Sajnos. Szamunkra ez na
gyon fontos lett volna, bár a két különdíj, amit elhoz
hattunk, elég sokat elaru\. A legjobban kidolgozott pro
dukció, valamint a legjobb néma szereplőnek jarö kü
löndíjat kaptuk meg. Ott allni a színpadon és megélni 
a nyiltszíni tapsokat, a végén a vastapsot és az ezt 
megfejelő újongast, nem egy elhanyagolható élmény. 
Mind amellett jó lett volna látni a szakma (zsűri) részé
ről a megmérettetés eredményét, érezni a felkészü
lésbe fektetett munkának sikerét. 

Szombaton este - az előadas utan megkönnyebbül
ten - együtt élveztük a Csíki Játékszín előadása!, a 
bortűz melletti dalokat vagy csak néhány üveg 
saságát. A puritán körülmények ellenére nagyon jól 
éreztük magunkat a három nap alatt, nem szenved
tünk hiányt semmiben. 

A csapat egy része már vasárnap hazaindulni kény
szerült , így nem tudott részt venni az esti díj kiosztó 
Gálát követő Bálon , a többiek hétfő n reggel keltek 
csak útra. Azt hiszem, mindenki úgy tekintett az indu
lásra, mint valamire, ami nélkül nincsen új találkozás, 
hiszen ahhoz, hogy hazatérhessünk előbb el kell 

hagyni otthonunkat. 

Itt mondunk mindazoknak 
köszönetet, akik mind 
anyagiakkal mind erköl
csileg támogattak ben
nünket, hogy ezt a felejt
hetetlen élményt végül a 
magunkénak tudhassuk. 

és magyarországi unitárius közösségek gondjainak 
megvitatására szolgál, ahogya névből is kitűnik, eb
ben a kérdésvilagban masodszor találkoztunk egy
mással. Egyházközségünket 12 fős kis csapat képvi
selte. Szelyke és az elnevezés ellenére 
Küküllődombón sorra került megbeszélés tapasztala
tait hírlevelünk következő számában részletese n fog
jUk ismertetni. 

IK. D.) 

, 

I 

, 



B UDAPESTI U N ITÁRI U S HíRLEV ÉL , •. IY.-ÉV F. 3. SZÁM - 2004. 1(ILlUS - SZEPTEMBER 

Március 20. 
Június 12. 
Június 13. 
Június 19. 
Július 10. 
Július 31. 
Augusztus 14. 
Augusztus 14. 

2003. 
December 6. 
December 13. 

December 28. 

2004. 
Február 22 . 

Február 29. 
• 

Aprilis 3. 
• 

Aprili s 4. 

Április 11 . 
• 

Aprilis 25. 
• 

Aprilis 25. 

Május 15. 

Május 16. 

Május 22. 

Május 29. 

Június 10. 

Június 20. 

Július 10. 

2003. 
December 9. 

December 18. 

2004. 
Február 27. 
Március 5. 

Március 18. 
Március 29. 

• 

Aprilis 23. 
• 

Aprilis 30. 
Június 7. 
Július 2. 
Július 9 . 
Július 9 . 
Július 14. 

Júli us 2 1. 
Augusztus 2 . 

Augusztus 27 . 
Augusztus 27. 

ESEMÉNYNAPTÁR 
• 

ESKETESEK 
- Gerard McKeown és Griscsuk Izabella 
_ Dr. Dispiter Szabolcs Pál és Dr. Boros Linda 
_ Torday-Nagy Szabolcs és Dr. Crespo Zsuzsanna 
- Kubát Károly és Brock Enikő 
_ Dr. Lakatos István és Dr. Németh Ágnes 
- Andrew James Fabian partridge és Szent-Iványi Katalin 
- Szabó-Pólós Tibor és Szabó-Pólós Eszter 

- Tófalvi Csaba és Dr. Síki Laura 

KERESZTELŐK 

- Vad Gyórgy és Csehi Judit - leányuk: Réka 

- Szarvas Gábor és Bógi Eszter - leányuk: Júlia 

- Albert Miklós és Kovács Ildikó - leányuk: Anikó 

- Dr. Peták István és Dr. Vernes Réka - leányuk: Lelle 

- Borbély András és Herczeg Mónika - leányuk: Ágnes Eszter 

- Tasnádi-Tulogdi Levente és Mihály Enikő - leányuk: Zsófia 

- Jancsik László és Bernát Márta - fiúk: Levente János 

- Sándor János és Fazekas Csilla - leányuk: Bozsóka 

- Gálffy Géza és Varga Edit - fiúk: Vince 

- Kriza Máté és Tormássy Zsuzsanna - leányuk: Dorottya 

- Lackó Mihály Attila és lIok Andrea Emese - leányuk: Zsófia Laura 

- Nagy Jenő Levente és Páljános Éva fiúk: Mátyás Bence 

- Dr. Kiss Ernő és Dr. Pálti Erzsébet - fiúk: Ernő 

- Rácz Viktor és Borszáki Andrea - fiúk: Márton Gergő 

- Csucsi Árpád és Mohácsi Judit - leányuk: Jázmin 

- Vámos János és Manga Mária - leányuk: Viktória 

- Imregh Tamás és Jakab Noémi - leányuk: Tímea 

TEMETÉSEK 

- Szigeti Oszkár, 86 éves 

- Sig mond András, 80 éves 

- Baloghy János, 78 éves 
- Baloghy Jánosné, sz. Demeter Vilma, 82 éves 

Kovácsné, sz. Csíki Zsuzsanna (emlék-istentisztelet) 
- Péntek Rudolf Károly, 70 éves 
- Szintén Istvánné, sz. Tóth Éva, 70 éves 
- Fazakas Sándor, 81 éves 
- Ambrus Sándor, 74 éves 
- Dr. Papp Lászlóné, sz. Dénes Etelka, 86 éves 
- id. Varga Gergely, 82 éves 
- Mauritz Lajosné , sz . Lörinczi Ilona, 83 éves 
- Doba l ászlóné, sz. Nagy Ida, 86 éves 
- Sütő-Nagy l ászló, 73 éves 
- Gál Ferencné , sz. Tamási Róza , 83 éves 
- Borbély Károlyné, sz. Patakfalvy Rozália, 83 éves 
- Oroszi Antalné , sz. Szabó Erzsébet , 68 éves 
- Köröspataki·Kiss Sándor, 68 éves 

, 
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Egyházközségünk 
- az immár hagyományossá vált ószbúcsúztató istentisz teletet 

és szeretetvendégséget -
ez év szeptember ll-én, szombaton, 

de. II órai kezdettel tartja meg, Magyarkúton. 

Részletek az őszi hálaadási körlevélben. 

A HIRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériu ma - megjelenik 800 példányban 
A HIRLEVÉL fele lős szerkesztője: Schmidt Gábor - A HIRLEVÉLLEL kapcsolatos leveleket kérjük a 

Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, N?gy Ignác u. 2·4. alatti eimére küldeni . 
A borítékra kérjük írják rá: "HIRLEVEL". 

Elektronikus levél küldhető a cerbi@cerbi .hu eimre is. 
Nyomda: Cerberus Kft. 1066 Lovag u. 14. Fe l e lős vezető: Schmidt Gábor 

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG 
Lelkészi Hivat ala 
1055 Budapest, Nagy Ignác u . 2·4. 

NYOMTATVÁNY 

Készpénzzel bérmentesítve 

Bp. 62. 1376 
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