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A B UDAPESTI NAGY I GNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HíRLEVELE
2005. MÁJUs - NOVEMBER
V. ÉVFOLYAM, 3. szÁM
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI ÜNNEPI
ISTENTISZTELETEK
December 25-én (vasárnap) és 26·án (hétfőn) úrvacsoraosztással egybekőtött istentiszteleteket tartunk lelkészünk és segítője, az ünnepi légátus szolgálataival. Ahogyan azt egész évben legjelentősebb egyházi ün.
nepeinken gyakoroltuk, az ünnep első napján, december 25-én (vasárnap) 9 és 11 órától is tartunk istentiszteletet, december 26-án
(hétfőn) pedig 11 órától vátjuk híveinket templomunkba és az Úr asztalához.
Nagy Ignác utcai templomunkban 2006. január l -jén II órától az új évi istentisztelet keretében Rázulány Csaba püspök végez szószéki
szolgálatot, melyet püspöki fogadás követ a gyülekezeti teremben.
2006. január 8-án 11 órától ünnepi istentisztelettel emlékezünk meg a
tordai országgyülésen kihirdetett, vallásszabadságról szóló törv ényről.
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TARTALOMBÓL

Egyházközségünk
életéből
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Egyházunk és társegyházközségeink
életéből
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GYERMEK KARÁCSONY
2005. DECEMBER 18. (VASÁRNAP) - 16 óra
Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezésre kerül a gyer·
mek karácsonyi ünnepély Nagy Ignác utcai temlomunkban, ahol az alkalomhoz illő kulturális program mellett a résztvevő gyermekek is szerephezjutnak, elmondhatják karácsonyi verseiket, elénekelhetik éneke·
iket és előadhatják hangszeres zenei produkci6ikat.

A Portlandi
Testvéregyházközségi
kapcsolat hírei
8
Közleményekhirdetmények
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A HfRLEVÉL kérdése
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Hirdetések
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ADVENTI KONCERT
2005. DECEMBER 3. (SZOMBAT) -17 óra
Szintén hagyományosnak tekinthető az adventi koncert, melyre ez év·
ben december 3-án 17 órától kerül sor templomunkban. A MusIca
Concartante Szimfónikus Zenekar Nagy Norbert karnagy vezényletével
Weiner, Mozart és Bach műveiből ad el ő . A koncertet Fekete Zsolt Ma·
rosvásárhelyen élő festöművész kiállításának megnyitása követi a gyülekezeti teremben, végü l szeretetvendégség zárja az eseménysort.

A legjobb cselekedet az, amelyik a legnagyobb bo/dogságot okozza a legtöbb embernek.
Francis Hutcheson
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÖL

Tavaszi szabadtéri istentisztelet Magya rkúton
Máj us 7-én tartotta egyházközségünk hagyományos
tavaszi szabadtéri istentiszte letét Magyarkúton. A
résztvevők száma ez alkalommal is meghaladta a
IDO főt. Az istenti szteletet követően szeretetvendég-

ségre kerűlt sor. A szokásoknak megfel e lően gulyásleves és flekken várta a vendégeket.

házközségünk kon fi rm an du s fiata lj ai. Ebbcn az é vben nyolc fi ata l konfi nná lt:
Goldmann Lilla
Ki sgyörgy Tímea

Nagy Timea Csilla
Szőcs Magdolna
Tófalvi Levente

Tóth Kálmán Koppány
Vámos Viktória

Zoltán Réka
A konfirmációt követően a konfirmandusok és hozzátartozó ik úrvacsorát vettek. A szül ők ez alkalomból tett pénzadományából az egyházközség gyüleke-

zeti termébe vetítövásznat fogunk vásárolni.

ll. Gottdnok-presbiteri találkozó

Kászoni Józs e! Magyarkúton

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek
Május IS-én 9 és II órai kezdettel, valamint május
16-án II órai kezdettel tartottuk pünkösdi ünnepi istentiszteleteinket, melyeken összesen mintegy 300
hívünk vett részt és többségük úrvacsorát is vett.

Június 4-én szombaton a Pestszentlőrin ci templom
kertjében tartottuk immár második alkalommal a
gondnok-presbiteri találkozó t, melyen 25-en vettek
részt. A találkozó eredeti célja az volt, hogy megvi tassuk annak kérdését, hogy Magyarotszágon miért
nem működik unitárius ifjúsági mozga lom és ezen az
áldatlan helyzeten hogyan tudnánk vá ltoztatni. A találkozón zajló eszmecsere végül egy aktuális kérdéssel foglalkozott legnagyobb terjedelemben, nevezetesen azzal a kérdéssel, hogy az egyházközségek hogyan viszonyuljanak az erdélyi szórvány gyülekezet
által 2005. augusztus 27-ére, a Reménység szigetére
meghirdetett unitárius találkozóhoz, különös teki ntettel arra, hogy ugyanerre az időpontra a Pestszentl őrinci templomba Schmidt Gábor gondnok is un itárius találkozót szervezett. Általános vo lt a vé lemény, hogya magyarországi és erdélyi unitá riusoknak cél szerű közös találkozót rendezni Budapesten ,
mely végül augusztus 27-én megrendezésre is kerűlt
a Pestszentlőrinci templomban.
Tekintettel arra, hogy ez a nap volt a trianoni békediktátum aláírásának 85. évfordul ója is, a találkozó
résztvevői a templomban röviden megemlékeztek
nemzeti tragédiánk évfordulójáról.
Gyűjtés a gyülekezeti terem székeinek

.
cserejere
, ,

A legátusi szolgálatot Nagy Adél teológiai hallgató
végezte, aki emlékezetes úrvacsora i ágendát és szószéki prédikációt tartott.

Fiatalok konfirmációja

Amint azt ez év áprilisában hirdettük, terveink szerint lecseréljük a gyülekezeti terem régi székei~,
könnyebb és esztétikusabb támlás székekre. A fellnvásTa

22 -en

adományoztak

szemé lyenkent

5.000,-Ft-ot, azaz összesen IIO.OOO,-Ft-ot. Az új
Május 29-én ünnep i istenti sztelet keretében tettek tanúbizonyságot un itáriu s hitbéli i smeretcikrő! egy-
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székek beszerzésére azonban csak 2006 -ban fog sor
kerülni, addig kérjük híveink türeimét és megértését.
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Egyházközségünk alapító és templo~.építÖ
lelkész ére, Derzsi Károlyra emlékeztunk

,

Június 5-én ünnep i istentisztelet
keretében
emlékeztünk
Derzsi
Károlyra, egyházközségünk alapító lelkészére,
aki 1849-ben született
Siménfalván és éppen

száz

évvel

ezelőtt,

1905 -ben adta vissza
lelkét
teremtőjének.
- Derzsi Károly budapesti
lelkészi szolgálata idején épült fe l az akkori KoMri utcában, a mai Nagy
Ignác utcában temp lomunk, Pecz Samu építész tervei alapján.
Derzsi Károly em lékét Gál Zoltán végzős ko lozsvári
teológiai hallgató idézte, méltatva az Egyházunkért
és a magyarországi unitárius egyházközségek létrehozásáért végzett áldozatos és eredményes munkáját. Budapest mellett Polgárdiban és Hódmezővásár
helyen is nevéhez fűződik az unitárius egyházkőzsé
gek létrehozása. Gál Zoltán teológiai hallgató szakdolgozatát Derzsi Károly munkásságának feldolgozásából írta, me ly a lelkészi irodában megtekinthető .

Brock Margit sajnálatos betegsége
Brock Margit, templomgondozó gondnokunk az év
közepén egy rutin orvosi vizsgálatot követően kórházba került, mivel a vizsgálaton szívritmus zavart
állapítottak meg. A kórházi kezelés során műtéteken
esett át, melyet több hetes lábadozás követett. Hála a
jó Istennek állapota egyre javul, és remé lhetőleg hamarosan ismét visszanyeri műtét előtti munkabírását, energiáját. Egyházközségünk nevében m ielőbbi
gyógyulást kivánunk Margitnak.
Margit betegsége miatt Kászoni tiszteletes úr leányai, Zsófia és Zsuzsa végzik a templomgondozói
feladatokat, a szeretetvendégségek feladata inak elvégzésében pedig Nagy Piroska mellett Kászoni
tiszteletes asszony is részt vesz.

mészeti környezetet, valamint az izgalmas és tartalmas programokat. Talán életre szól 6 barátságok is
köttettek, mert már tudok olyanokr61 is akik között
elkezdődött a levelezés. Az első tábor június 27. és
július 2. között került megrendezésre 20 gyermek, a
második pedig augusztus 22. és 28. között 31 gyermek részvételével.
Vo ltak olyan gyerekek is, akik a tábor befejezése
után azzal búcsúztak el egymástól, hogy a következő
táborban találkozunk. A második táborról nem is beszélve, ahol egyönterüen kijelentették a résztvevők:
"Jövőre Veletek ugyanitt!"
Most néhány szót szeretnék szólni arról a lelkes kis
csapatról, amelynek tagjai idejüket, energiájukat
ajánlották fel, hogy a táborok az idén is megvalósulhassanak és a gyermekek feltöltődve, sok élménnyel
gazdagodva térhessenek vissza családjaikhoz.
Bencze Margit, Béres Anna, Brock Enikő, Horváth
Ibolya, Orbán Farkas, Pécsi Balázs, Szabó Anita és
Szász Adrienne voltak azok, akik kitalálták és megvalósították a programokat, elvitték a gyermekeket
strandra, múzeumba. A kézműves foglalkozásokhoz
a vásárolt anyagokon kivűl a sajátjukat is felajánlották, hogy a szinte minden korosztályt képviselő gyerekek a két éves től a 16 éves ig jól érezzék magukat.
Köszönet illeti V izsolyi Józsefet, aki az Imre Sámuel
Alapítvány nevében 100.000,- Ft-tal, valamint a
Heltai Kft-t, amely 50.000,-Ft-tal támogatta a táborok megrendezésé!. A Belváros-Lipótváros Önkormányzata pályázaton elnyert támogatását is köszönjük. A támogatásoknak köszönhetően olyan gyerekek is részt tudtak venni a táborozáson, akik szülei
nem tudták volna ki fizetni a tábor I 5.000,-Ft-os kö ltségét. Voltak olyanok, akik a költségek felét fizették,
de olyanok is akik téritésmentesen jöhettek. Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőknek,
akik az augusztusi tábor befejezése után agyerekeket
saját gépkocsijukkal elhozták és átadták aszüleiknek
a megbeszélt helyeken.
A táborban készült művek 2005. október elsején kiállí tásra kerültek a Pestszentlőrinci templomban, melyen részt vettek a táborozó fiatalok is.
Postásné Balázs Ildikó

2005. évi magya rkúti gyermektáhorok
Idén is megrendezésre került a már hagyományosnak mondható magyarkút i gyerektábor a Budapesti
és a Pestsze ntlörinci Egyházközségek szervezésében. Mivel az egyház telkén nincs alkalmas épület a
tábor megrendezésére, ez alkalommal is a Magyarkúti Fogadó faházai adtak otthont a táborozni vágyó
gyermekeknek. Ezen a nyáron két alkalommal élvezhették gyermekeink a jó le vegöt, a csodálatos ter-

Találkozás erdélyi unitárius testvéreinkkel
Szej kefürdőn és Olthévízen
Szentgerice és Küküllődombó után idén a Brassó
megyei Olthévíz unitárius közössége adott o tth~nt a
magyarországi és erdélyi unitáriusok kapcsolatainak
erősítését, közös ügyeink megvitatását szolgáló kon ferenciának, melyre 15 magyarországi, főként budapesti unitárius érkezett. Az augusz tus 13 -tól IS-ig
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tartó rendezvénysorozat el ső napján, szombaton a
Szejkefürdö n megrend ezett unitári us .ta~ á~kozón. vetlek részt a m agyarországiak. az OlthCVIZI vendeglátókka l együtt. Vasárnap közös istentisztelet következett melyen a szószéki szolgálatot Törők István
olth'évízi lelkész végezte. A hétfői napon került sor a
előadását
konferenciára, amelynek bevezető

Kolumbán Gábor, az Erdélyi Unitárius Egyház fögondnoka tartotta és amel~ ~lsösorba~ a.ké~.u~ itárius
közösség, a magyarországi es az erdelyt, kozos fel clősségét hangsúlyozta a hívek megtartása vonatkozásában, különösen a Magyarországra áttelepült erdélyi unitáriusok esetében. Az előadást hozzászólások kérdések követték, amelyek rávi lágítottak bizonyo's anomáliákra, félreértésekre. A vita kritikus
hangvételű volt, de építő jellegű, amely hozzájárult
egymás álláspontjának jobb megismeréséhez és a
megoldások megtalálásához. A konferenciát, amelyen ötvenen vettek részt, főként a környező települések unitárius lelkészei és a magyarországi vendégek, közebéd követte. A magyarországi csoport kedden, augusztus 16-án indult vissza Budapestre.
Ezúton is köszönjük Török István tiszteletes úr és
kedves neje, valamint az egész olthévízi unitárius
közösség áldozatos vendégszeretetét, amit reményeink szerint módunk lesz viszonozni a közeli jövőben.

Székelyföldi árvízkárosultak megsegítése
Amint arról a magyarországi média is részletesen beszámolt, 2005 . augusztus 23-án a nagy esőzések miatt megáradt folyók, patakok rombolása emberi áldo-
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kói, közössége, ku lturális, tennészeti, építészeti és
más anyagi vagyona lett a víz áldozatává.
Az augusztus 27-én, a

pestszent l őr i nci

templomban
megrendezett un itárius találkozón Elekes Botond fógondnok által meghirdetett gyüjtéshez csatlakozva
egyházközségünk a szeptember 25-i ősz i hálaadás i
ünnepi istentisztelet napjáig bezárólag az istentiszteletek perselypénzét Nyikó-menti árvízkárosult unitárius testvéreink megsegítésére ajánlotta fel. Ezen
felül az egyházközségi hivatalban céladományokat
is fogadtunk az említett idő szakban, így összesen
410.000,-Ft-ot tudtunk átutalni a Magyarországi
Unitárius Egyház e célra nyitott bankszámlájára.

Továbbá valamennyi címlistánkon szerepl ő egyházközségi tagunknak elküldtük a Magyarországi Unitárius Egyház felhívását és az adományozásra szolgáló csekket, így feltételezhetően egyházközségünk
tagjai közül többen közvetlenül is adományoztak e
nemes cél érdekében.
A fögondnok úr bejelentése szerint a magyarországi
unitári usok által felajánlott támogatás felhasználásáról az Unitárius Élet fog tájékoztatást adni.
A Kászoni József tiszteletes kezdeményezésére indult gyüjtés eredményeként magyarországi unitárius
lelkészek től és egyházközségi tagoktól összesen
90.000,-Ft adomány gyűlt össze, amelyet egyházközségünk Miklósi-Vári Katalin, a Budapesti Egyházközség korábbi segédlelkésze részére juttatott el.
Mint ismeretes Katalin gyermekgondozási szabadságát Siménfalván töltötte és házuk súlyos károsodást
szenvedett az árvÍzben. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a család az árvíz idején nem tartózkodott a településen.
Ezúton is köszönjük valamennyi támogató együttérzését és adományát, melyre erdélyi testvéreinknek
oly nagy szüksége van.
Végső

búcsú Dr. Nyíredy Szabolcs tiszteletbeli főtanácsostól, a Dávid Ferenc Egylet
alapítójától és tiszteletbeli elnökétől

A kobátfalvi óvoda megsérült épülete

zatokat követelt és súlyos anyagi károkat okozott
Székelyudvarhelyen és környékén, többségében
magyarlakta településeken. A székely tsunaminak is
nevezett természeti csapás unitárius településeket is
éri ntett, legnagyobb mértékben Siménfalva, Kobátfa lva, Székelyszentmihály, Kis- és Nagykadács la4

2005. szeptember
l-jén a Farkasréti
temetőben kísértük
utolsó útjára Dr.
Nyíredy Szabolcs
testvérünket,
aki
2005 .
augusztus
23 -án, hosszú betegség után adta
vissza lelkét teremtőj ének.

Dr. Nyiredy
Szabolcs

•
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Dr. Nyíredy Szabolcs okl eveles vegyészmérnök 84
évet élt.
Fiatal korában aktív tagja volt a János Zsigmo nd
Unitári us Cserkészcsapamak és ez meghatározó élmény volt élete tovább i szakaszában. 1990 után ő tett
kí sérletet a cserkészcsapat újjászervezésére.

1 952-tő I 2 000-ig vo lt egyházközségünk presbitere és
kilenc évig a Magyarországi Unitárius Egyház fő

gondnok-helyettese. Még ma is sokan em legetik az
általa szervezett magyarkúti ifjúsági táborokat, ahol
unitárius fiatalok százai nyaraltak a 60-as, 70-es
években. A fiatalabbak által csak Szabi bácsinak nevezett Nyiredy Szabo lcs nevéhez fűződik a Dáv id
Ferenc Egylet újjáa lapítása, melynek elnöke, betegsége után pedi g tiszteletbeli elnöke vo lt. Egyházközségünk örökös presbiteri cím, egyházunk pedi g tiszteletbeli főtan ácsasi cím adományozásával ismerte
el egyházunkért végzett áldozatos és fáradhatatl an
munkáját.
Egyházunk és egyházközségünk vezetői nagy számban voltak jelen temetési szertartásán, melyen
Kászoni József egyházközségi lelkész és Rázlllány
Csaba püspök búcsúztatta Dr. Nyiredy Szabolcs
atyánkfiát, akin ek em lékét örökre megőrizzük.

..

v ők

nem maradtak éhen, hiszen a gulyást és a flek-

kent, valamint a grill ezett csirkemell et azért va la-

hogy csak elkészítettük.

Pécsi és dél-dunántúli unitáriusok látogatása
egyházközségünkben
Pécsi és dél-dun ántúli unitárius testvéreink 2005. október 9-én viszonozták két évvel korábbi Pécsett tett
látogatásunkat. A közel 20 fős csoport Máté Emő
ti szteletes vezetésével látogatott egyházközségünkbe, aho l közösen vettünk részt a vasárnapi istentisz-

teleten. A szószéki szolgálatot Máté Emő végezte.
Az istentiszteletet követően Zoltán Csaba gondnok
köszöntötte a ve ndégeket, majd Kászoni József ismertette az egyházközség és a templom történeté!.
Ezt követően három fogáso s ebéd következett és az
asztal mellett mód nyilt a dél-dun ántúli és budapesti
unitáriusok ismerkedésére is. Az ebéd után maradt
még egy kis idő egy rövidebb városnézésre is.

Gyülekezeti rendezvény EU csatlakozásun król és Torockóról

Oszi magyarkúti találkozó
A 2005. évi őszi magyarliliti ta lálkozóra szeptember

2005 . november 19-én 17 órától gyülekezeti termünkben Dr. Vajda László, a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési M inisztérium EU ügyekkel foglalkozó főosztá l yvezetőj e tartott előadást hazánk EU
csatl akozásának hatásáról a magyar mezőgazdaság
ra. Dr. Vaj da László, aki egyházközségünk pres bitere, 30 éve do lgozik a minisztériumban és fo ntos szerepet játszott az EU csatlakozásunk m ezőgazdaság
gal össze függő tárgyalása in.
Az előadást követően a 40 fős hallgatóságnak l ehető
sége nyi lt kérdések fe lvetésére is.

Keszüi a gulyásleves a magyarkúti esőben

A gyü lekezeti rendezvény második részében
Kászoni József nyitotta meg a Torockó kiállítást,
me lynek anyagát Hantzné Lám Irén nyuga lmazott
ko lozsvári tanár gyűjtötte össze. A gyülekezeti tere m

17-én kenUt 50f. Az e lmúlt é vekben nem lehetett panaszunk az időjárásra, sem tavassza l, sem össze I
mindig csapadékmentes idő fogadott bennünke t Ma~

fa lain elhelyezett tablók Torockó történetéből , kulturális örökségéből mutatnak be epizódokat, kora beli
dokumentumok, fényképek ill usztrálásával. A kiá llí-

gyarkúton , leszámítva az e lső ilyen eseményt, me-

tás megtekintését szintén meleg szavakka l ajánl otta
Csonka Kata li n, aki Torockón tartózkodik az év egy
jelentős részében és turistákat lát vendégü l a Szé -

lyet 2001. szeptember 8-án rendeztünk, zuh ogó eső
ben. Most hason ló zuhéban volt rész ünk, enn ek e lle nére mintegy 60 -an íb'Y is eljöttek a meghirde tett i dő
pontban. Ugyanakkor a szokásos szabadtéri istentiszte let a zord időjárás miatt e lmaradt , de a Je
. Ien I'e-

ke l ykő

lábáná l

fekvő

te lepülésen.
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Kászoni József lelkész jelentése a
2005. április és november közötti
időszakban végzett tevékenységéről
•

- 2005. MAJUS - NOVEMBER

TEMETÉS
2005. ápri lis 29. - Jobbágy Sándor, 73 éves
május 3. - Fazakas Zsigmond, 78 éves

ESKETES

május 20. - CsilIéry Ádámné sz. Udvardy Edit, 8\ éves

2005. május 14. - Barati Antal és Gazsó Ildikó
május 21 . - Stéger Zsombor és Kovács Ildikó
június ll . - Bálint Ákos és Ravai Emőke Mária
június 18 . - Hrudka László és György Eszter
június 24. - Kiss Emő József és Kulisz Bianea

július 8. - Nagy János, 81 éves

j úlius 2. - Tóth Ákos és Bencze Mónika
augusztus 13. - Suss Dániel és Hrcpka Szilvia

szeptember 10. - Farkas Csaba és Bakonyi Aliz
•
szeptember 17. - Gyergyay Ferenc és Molnár Eva
szeptember 17. - Köröspataki Zoltán és Téli Judit

november ll. - Finta József és Szőcs Magdolna Csilla

július 14. - Kiss István, 86 éves
július 29. - Spekner Szilárdné sz. Péter Margit, 94 éves
augusztus 5. - Maj hen Menyhértné sz. Schmidt Klára,
81 éves
augusztus 10. - Ször Jánosné sz. Borsos Gizella, 84 éves
.

augusztus 29. - Jobbágy Sándor, 73 éves

szeptember l . - id. Dr. Nyíredy Szabolcs, 84 éves
szeptember 2. - Dr. Kunffy Zoltánné sz . László Lili , 94
•
eves

szeptember ll . - Dr. Jákó István, 73 éves és Haulik
Margit, 47 éves

KERESZTELÉS

szeptember t 2. - Barát Etelka, 8 1 éves

2005. április 30. - Dr. Horváth Csaba és Varga Erika fia

szeptember IS . - Lőrincz Árpád, 52 éves

Csaba
május ll . - György István és Dorogi Györgyi leánya
Eszter
május 16. - Tóth Ádám Balázs és Béres Anna leánya
Liza Klára

május 28 . - Goldmann István és Máthé Lilla leánya Lilla
június 26. - Dr. Németh Sándor és Dr. Ekárt Anikó leánya Kámea
július 2. - Botár Andor és Tenkei Tünde fia András
július 10. - Kovács Zoltán és Székely Edit leánya Tímea
Barbara
július 16. - Zsibrita Attila és Juhász Olga leánya Anna
július 17. - Barabás Balázs és Fóti Hajnal leánya Lili
július 30. - Pozsonyi Erik és Rajna Boglárka fia Bence
július 30. - Cservenka Dávid és PáHi Zsuzsanna leánya
Lilla
augusztus 27. - Soltész Zsolt és Radoaia Edit leánya
Anna Vivien
szeptember 3. - Sass Márton és Zima Bernadett fia és leánya, Vencel és Emma
szeptember 4. - Szarvas Gábor és Szarvasné Bőgi Eszter
leánya Róza
szeptember 9. - Bunkóczi László és Kardos Ilona fia
László
szeptember 17. - Gyergyay Ferenc és Molnár Éva fia
Dávid FereDe

október 8. - Fekete Attila és Brak Melinda leánya Zsuzsanna
november 19. - Mező Imre és Gerő Ildik ó leánya Dorina
november 27. - Endrédi László és Dudás Hilda Gabriella fia Gergő

október 18. - Dr. Korondi
78 éves

Dezsőné

sz. Szász Zsuzsanna,

november ll . - Balázs Zoltán, 55 éves
november 18. - Lukács László Balázs, 87 éves

november 25. - Csiki Albert (Öcsi), 79 éves

Presbitériumunk 2005_ május és november
között végzett munkájáról
2005. június 29.
Ezen az ülésén a Presbitérium a nyári prograrnDk
(olthévízi találkozó, gyermektáborok) szervezésével, illetve finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket
vitana meg. A testület elfogadta Kászoni tiszteletes
bejelentését, hogy június 21. és augusztus 22. között
az Egyesült Á ll amokba utazik, a testvéregyházközségi és álta lában a magyar-amerikai unitárius
kapcsolatok fejlesztése érdekében. Távollétében he-

Iyettesítésére Kovács István kolozsvári teológiai tanárt kérte fel.
A Presbitérium áttekintette a beadott és még beadásra váró egyházközségi pályázatok helyzetét.

A Presbitérium szintén megtárgyalta az augusztusi
magyarországi unitárius találkozó kérdését és arra az
áll áspontra jutott, hogy a találkozót célszerü a két
egyház (Erdélyi és Magyarországi) közös szervezé-

sében, unitárius helyszínen megrendezni.
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2005. október 5.
Az ülésen Kászoni József részletesen beszámolt
amerikai útjáról.

EGYHÁZUNK ÉS
rÁRS~GyHÁZKÖZSÉGEINK
ELETEBOL
Unitárius találkozó Pestszentlörincen

A Belváros-Lipótváros Önkormányzata által meghirdetett pályázaton elnyert I millió Ft felhasználásáról is döntött a Presbitérium. A beadott pályázattal
összhangban a szószék melletti unitárius és
univerzalista címerek helyett az eredeti, a többivel
azonos díszítésű üvegablakok felújítására és visszahelyezésére kerül sor. Ezen felül a templom bejárata
feletti ablaknyílásba egy kehely szimbólumot ábrázoló díszüveg ablak kerül elhelyezésre. A díszüveg
munkákat Kiss Miklós
, unitárius iparmüvész, a kereteket pedig Dénes Arpád unitárius asztalos mester
készíti el.
A Presbitérium részletesen foglalkozott a hitoktatás
kérdésével, különösen arra való tekintettel, hogy Sípos Emőke Villő hitoktató tanulmányi elfoglaltságai
miatt a továbbiakban nem tudja vállalni a vasárnapi
istentisztelet alatti hitoktatói feladatokat. Rajta kívűl
Bencze Margit végez hitoktatói munkát, de ő nem
tudja minden vasánap ellátni ezt a feladatot. Ezért az
a döntés született, hogy hirdetőtáblán és az Unitárius
Hírlevélben történő hirdetés útián új hitoktató(k) felvétele szükséges. Kászon i tiszteletest felkérte a Presbitérium, hogy készítsen oktatási tervet és programot
a hitoktatók számára.

Augusztus 27-én került sor a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség temp lomában a Magyarországi
és Erdélyi Unitárius Egyházak által közösen szervezett unitárius találkozóra, amely eseményen körülbeIül 300 fő vett részt. Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Dr. Szabó Árpád erdélyi püspök végezte, míg az úrvacsorai ágendát Rázmány Csaba
magyarországi püspök tartotta meg. Az úrvacsorát
követően közebédre került sor, amelyen a gondnokunk, Schmidt Gábor által felajánlott birkapörköltet
és puliszkát szolgáltak fel.

T

Zsúfolásig megtelt a Pestszenllörinci templom

A Presbitérium arról értesült, hogy a székelyföldi árvizet követő vasárnapi istentisztelet után az egyházközségben (templomépületben) a lelkésszel és a
gondokokkal nem egyeztetett adománygyüjtés folyt
a hívek körében, ami a szószéki hirdetéssel nem állt
összhangban, mivel az acéladományok perselyben
való elhelyezésére szólított fe l. A Presbitérium úgy
ítélte meg, hogy bármely nemes cél érdekében is történik az adománygyüjtés , ha az nincs ö sszhangban a
szószékrő l hirdetett vagy a h irdetőtáblán elhelyezett

felhívással , akkor az teljes joggal váltja ki a hívek értetlenségét és megütközését.

Az ebédet követően hallgathattuk meg Kolumbán
Gábor főgondok előadását Fele lősség határok nélkül
címmel, melyben az Erdélyből Magyarországra áttelepült unitáriusokért viselt közös felelősségünkrő l
szólt. Elekes Botond főgondnok előadását követően
a hallgatóság mondhatta el véleményét, illetve kérdéseket intézhetett a két egyház vezetöihez.
Barabássy Sándor, a Budapesti Egyházközség presbitere felvetette egy közös Magyar Unitárius Egyházi Tanács létrehozásának gondolatát, magyarországi
és erdélyi egyházi vezetők részvételével, ame lynek

feladata lenne a két egyház közeledésének elősegité
Ezért a Presbitérium úgy határozott, hogy csak olyan

adománygyüjtést engedélyez az egyházközséghez
tartozó területeken, amel yhez a lelkész vagy va lame ly gondnok előzetesen hozzájárult és az a szó székrő l vagy a hirdetötáblán meghirdetésre kerü lt .
Ké rjük kedves hí ve inket, hogy ado mányaikat enn ek
megfele lően sz íveskedj enek megtenni és a múltkori
esetért utólag is elnézést kérünk az érinteltektöJ.

se, végső soron Románia EU-hoz történő csatlakozása után a két egyház egyesítésének előkészítése.

A Dávid Ferenc egylet novem ber 27·én tartotta
2005. évi adventi rendezvényét. Pécsi Ildikó színmúvésznó közel 2 órás elóadóestje kápráztatta el a
közönséget.
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PORTLANDI
TES TVÉREG YHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLA T HíREI
Portlandi fiatalo k látogatása egyházközségünkben
2005. június 18-án 18 fős 16- 17 éves fiatalo kból álló
",rándok csoport érkezett Port landből Budapestre.
Jún ius 19-én a csoport veze tője, Dana Reagan tiszteletes asszony végezte a szószé ki szolgá latot, me lyet
Kászoni ti szte letes fordított magyarra. A közös istentiszteletet követően vendégeink budapesti un itárius családoknál ebédel tek és az éj szakát is ott tö ltötték. Így mód nyílt egymás j obb megismerésére. Hétfó n buszos kirándulás következett a Dunakanyarba,
melyet magyarkúti es tebéd zá rt, ami a szo kásos guIyás l e vesb ő l és rétes b ő l állt. Kedden Budapes t néhány nevezetességével ismerkedtek a port land i fi ata lok és szerdán reggel már utaztak is tovább Erdélybe,
aho l megtekintették a legnevezetesebb unitári us vonatkozású he lyszíneket, így Déva várát, Tordát és
Kolozsvárt .

Kászoni tiszteletes amerikai látogatása
Kászon i József tiszte letes feleségével Máriával jú lius 2 1. és augusztus 22. között az Egyesült Áll amok ban tartózkodott. Az egyhónapos út során ellátogattak portl andi testvéregyházközségünkbc, ahol
Maryli n Sewell tiszteletes asszony és a gyü lekezet
tagja i szinte m inden napra szerveztek programot a
magyarországi vendégek számára. Tenn észetesen az
ilyen a lkalmakkor szokásos módon Kászoni ti szte letes szószéki szo lgálatot is végzett Portland-ben. A
látogatás arra is l eh etőséget adott, hogy személyesen
vitassák meg a két tcstvéregy házközség együttmű 
ködését szabályozó keretmegállapodás (őbb pontj ait. A portland i tartózkodás augusztus 5 -tő l 22-ig tartott.

Június 26-án vasárnap délutá n találkoztunk új ra a fi ata lokkal a gyülekezeti teremben, aho l Tokos Zoltán
gitárművész e l őadását élvezhették a m essz irő l jött
vendégek. Nagy Piroska ízletes székelykáposztája
mindenkinek felkeltette érdeklődését a magyar
konyha iránt.
Kászon i Józse! és Mária Joe Hopkins-szal, a
portlandi gyülekezet Magyarországon is jár/tagjával
a St. Helen hegynél

A port landi látogatást mege l őzőe n l elk észűnk ellátogatott még San Francisco-ba, va lamint New York -ba
és Hartford-ba is.
Lelk észünket távo llétében Kovács István kolozsvári
teológiai tanár helyettesítette, a hívek megelégedésére, ami ért ezúton is köszönetet mondunk a helyettes ít ő lelkésznek.

(Vad) nyugati őrjáratban ,
(Portland, OR 2005. augusztus S-22)
Portlandifiatalokkal a gyülekezeti teremben

Végü l a portla nd i cs opo rt rövid , de an nál tartalmasabb magyarországi é s erdélyi utaz ás utá n
június 27-én repült vissza Portla ndbe . Mindenki
s ajnálta, hogy ilyen rövid idö t tölthe tt ünk együtt,
~e ve ndégeink ígé retet tettek, hogy még visszaJon nek. Ugy le gyen .
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Akik benne élnek egyházközségi életünkben, vagy
akik fi gyelemme l kísérik annak esemény it, azo k
elött nem ti tok, hogy testvér-egyházközségi kapcsolatot alakít ottunk ki az Észak-Amerika csendes-óceán i part·vidékén található port landi Oregon állam,
e l ső
unitárius-univerzalista gyül ekezetéve l. Az
onnan hozzánk látogatók első csoportj át tava ly fogadta július 24. és 29. között egy házközségünk vezetősége. Távozásuk elötti este egy kerekaszml beszélgetés alkalmából szóbeli meghí vást kapott alulí ro tt
és felesége egy 2005-ben esedékes látogatásra. Ezt
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az esztendő fordulón egy írásbeli meghívás is megerősítette és így került sor a Kászoni házaspár látogatására, a fenti időpontban.
Portlandba New-Yorkból érkeztünk meg a késő esti
órákban, de úgy látszik nem volt túl késő ahhoz,
hogy egy un "welcoming commet~e" ki ne }öjj.ön a
repülőtérre, üdvözlésünkre. Felesegem europal udvariasság szerint virágot kapott, nekem meg egy
másfél oldalas ívet adtak át, ami tartalmazta a két
heti programunkat napi lebontásban. Ha csak azt másolnám ide, akkor is meghaladnám azt aterjedelmet,
amit egyházközségi gondnokunk megszabott ennek
az eseménynek ismertetésére. Így attól eltekintve
távirati stílusban arról számolok be, hogy vendéglátó
egyházközségünknek gondja volt arra, hogy a nyugati partvidéken e lterül ő mindhárom csendes óceáni
és Amerikához tartozó térségbe eljuthassunk: Washington, Oregon, California. Főleg az előbbi kettő
kiváló természeti ritkaságait látogattuk naponta, míg
visszautazásunk előtt egy pár napot San Franciscoban is eitölthettunk. Kiváló szervezésük, mindenre kiterjedő figyelmességük jólesett, sokat tanu ltunk belőle.
21 -én vasárnap egész napos rendezvény keretében
tartottuk a Portland Budapest találkozónkat. Ezen a
napon a de. 10 órától kezdődő istentiszteletet alulírott tartotta, amelyre - a nyár közepén! - 550-en
voltak kiváncsiak az ottani unitárius-univerzalisták
közül. (A Csendes-óceán partjára utazva a híres
IOI-es úton Marilyn Sewel lelkésznő megkérdezte,
hogy ha mindkét egyházközség nagyjából ugyanannyi tagot számlál, - 1200 - , akkor nálunk egy vasárnapi alkalommal, hogy vagyunk csupán 60-70-en
jelen? A kérdés jogos volt megválaszolása nem volt
könnyű feladat. Az Istentiszteletet követően szinte
mindenki visszamaradt még egy órára az alagsorban
található hallban beszélgetésre, kávézásra, teázásra.
Ezt követően egyűtt ebédeltünk a testvér-egyházközségi bizottság mintegy húsz tagjával és munkaebéd keretében terveztük kapcsolatunk hogyan
továbbját? A jövő is biztató, hiszen jún iusban kórusuk mintegy hatvan tagját fogadjuk majd egy hetes
időszakra egyházközségünkben. "Pot-Iuek" vacsorára 5 és 7 óra között került sor, majd 7-töl esti isten tisztelt kezdődött , melyet Cecilia Kingman Miller
tartott, aki többször járt már Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Erre kb . annyian vo ltak kíváncsiak,
mint amennyien itt látogatják a temp lomot egy de.
istentisztelet keretében, istentiszteletének témája mi
magyarországi és erdél yi unitáriusok vo ltunk, azok ~
nak a szép em lékeknek alapján, amit közöttünk megtapaszta lt.
Abban a reményben zárom rövid visszaemlékezésemet, hogy istentiszteletek keretében minden bi-

zonnyal sokat beszélek az elkövetkező időszakban _
legalább egy-egy illusztráció erejéig - a sok szép
em lékről , tapasztalatról.
Kászoni Józse!
Levelező

lista

Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egyházközség tagjai
közötti kommunikáció elősegítésére
,
Gazdag Arpád segítségével egy levelező lista jött létre, amelyen ango l nyelven folyik a párbeszéd. Az
egyházközségi eseményekről készült fényképeket is
rendszeresen feltesszük a listára, hogy a tenger másik oldalán is láthatóvá váljanak közösségi életünk
pillanatai. Kérjük, hogy azok az angolul tudó unitáriusok,, akik szeretnének a listához csatlakozni, Gazdag Arpádnál jelentkezzenek
(gazdag.arpad@axelero.hu).

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK
Hitoktatói feladatra keresünk jelentkezőket
Várjuk főként pedagógus végzettséggel rendelkező
hí veink jelentkezését hitoktatói feladatok ellátására.
A hitoktató feladata a lelkész által meghatározott tematika szerinti foglalkozások vezetése fóként 6 és 14
év közötti gyermekek részére a tanítási időszakban
(szeptembertől júniusig) a vasárnapi istentiszteletek
ideje alatt, II-től 12 óráig. Egyházközségünkjelenleg egy hitoktatóval rendelkezik, de a hitoktatás zavartalansága és fo lyamatossága érdekében további
hitoktató(k) alkalmazása szükséges .
Kérjük, hogy jelentkezéseiket Kászoni József tiszteletesnél tegyék meg személyesen vagy a
311-3094-es telefonszámon.
Munkal ehetőség

.

,

.

Várjuk az egyházközség i hivata lban azon unttaflu~
sok jelentkezését, Postásné Balázs fldikón ál
(3 11-3094), akik részmunkaidőben takaritást, gy~r
mekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknal.
Olyan egy háztagok jelentkezését is várjuk, akik példáu l nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van még
szabad kapac itásuk vagy ilyen j ell egű szolgáltatás t
igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyenj e llegű keres let és kínála t Egyházközségünkön keresztül egymásra találna, mindenki örömére.
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Várju k az énekelni vágyó kóru stagokat a
Lőrinczi Mihály Unitárius Kulturális Egyesü let kó r us ába
A kóru s minden jó hangú és lelkes unitárius testvért
vár, minden kedden este hat órakor, 1055 Budapest
Nagy Ignác u. 2-4 szám alatt a gyülekezeti teremben,
akinek öröm az együtt ének lés, amely az egyik legnagyo bb intellektuális élményt is jelentheti minden
résztvevő számára.

Kérjü k adjá k meg e-maii cimeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy c-maii címeiket is
s~ívcsk~djcnck megküldeni, hogy olyan programok cscten, .am~~ or,ncm kü l~ünk ki megh ivót postai úton, gyorsan
és kis koltseggel tudjuk Önöket értesíteni. Együttmüködé.
süket előre is köszönj ük. Például a Hirl cvclct is tudnánk
elektronikus formában továbbítani, igy is csökkcntvc a
nyomdai költségek ct.

'--_
Szociális munkásokat keresünk szociális tanácsadásra és idős testvéreink segítésére
Időről-időre

felkeresik egyházközségünket nehéz
anyagi, szociális helyzetben lévő egyháztagok, akiknek a mindennapi megélhetés is gondot okoz. Sajnos
segítő szándékunk ellenére sem tudunk az egyházközség szükös anyagi lehetőségeibő l tartós megoldást biztosítani a rászorulóknak.
Tapasztalatunk szerint a segélyért folyamodók nincsenek tisztában azzal, hogy az önkormányzatok, küIönféle szociális és egyházi alapítványok segélyei is
rendelkezésre állnak, csak nem tudják, hogy létezik
ilyen vagy nem tudják, hogy hogyan lehet hozzájut•
nt.
Ezért olyan unitárius testvéreink jelentkezését várjuk, aki jártas ezen a területen és időnként segít a rászorulóknak eligazodni a segélykérés útvesztőiben.

A Hírlevél szerkesztőségébe érkező nagyszámú levél azt is bizonyítja, hogy sok a 70 év feletti, meggyengült egészségi állapotban l évő idős, egyedül élő
unitárius, akinek nincs hozzátartozója, aki időnként
segíteni tudna napi problémái megoldásában, és
nincs senki a környezetében akivel egyáltalán beszélgetni tudna.
Szeretnénk, ha apró, de a magukra hagyott embereknek mégis oly sokat jelentő gondoskodás apró jeleit
tudnánk adni idős testvéreinknek. Erre a feladatra is
jelentkezőket várunk. Ne feledjük, hogy egyszer mi
is leszünk öregek. Segítsünk idős testvéreinken.
Jelentkező ket várunk különféle szervezési

feladatokra
Továbbra is várjuk a hívek ajánlkozását közösségi
feladatok ellátására.

MA./us - NOVEMBER
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HIRLEVEL KERDESE _ _
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Ebben a ~ovatban i~őről -időre felteszünk egy vagy
tobb kérdest, annak erdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésb~n. A személyes vagy telefonos beszélgetések ny ilvanvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarról a
kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért
egy kérdőíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy
vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat.

E SZÁMUNK KÉRDÉSE:
"

On szerint milyen gyakran célszerű Magyarországon országos unitárius találkozót szervezni?
Mint ismeretes 2005. augusztus 27-én a Pestszentlőrinci templomban sor került az el ső magyarországi
unitárius találkozóra, amelyen mintegy 300 fő vett
részt, főként magyarországi unitáriusok. Azt szeretnénk megtudni, hogy ilyen vagy hasonló esemény
megrendezését milyen gyakorisággal tartan á célszerünek.
Kérjük, hogyamellékelt kérdőíven jelölje válaszát.

HIRDETÉSEK
Nyomdai szolgáltatások

A Cerberus Nyomda Kft. (Bp. VI. ker. Lovag u.14.),
Magyarország egyik első digitális nyomdája széleskörü nyomdai szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Termékismertetők, prospektusok, reklámanyagok, könyvek nyomtatása és sokszorosítása magas minőségi színvonalon, rövid határidőre . Telefon:
06-30931-1090 (Schmidt Gábor, ügyvezető)

A HíRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma - Megjelenik 800 példányban.

A HíRLEVÉL Felelös Szerkesztője: Schmidt Gábor - A HíRLEVÉL-Ici kapcsolatos leveleket kérjük a
Bud a pest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.
(telefon/fax: 311-3094) alatti eimére küldenI. A borItékra kérjük Irják rá: "HIRLEVÉL". Elektronikus levél
küldhetö a CERBI@CERBI.HU eimre is.
10
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Ön szerint milyen gyakran célszerű Magyarországon
országos unitárius találkozót szervezni?

Kétjükjelölje válaszát "X"-szel vagy ,,+"-szal a megfelelő rovatban :

Nincs szükség ilyen rendezvényekre
,

Evente célszerű megtartani
Kétévente

célszerű

Háromévente

megtartani

célszerű

megtartani

I
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I
I
I
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Kézi

készitésű

NO VEMBER

üveggyöngy-ékszerek

Az Elcment s Kft. honlapján (www.clcmc~t ~:hu) pos~i utánvétte l egyedi leg tervezett, kézi készil ésti exkluz ív üveggyöngy-ékszerek , karkötők, nyakláncok, gyuruk egyedil eg vagy szctlben megrendel hetök . Figyelmes, személyre szabott
aján dék a szépet és egyed it kedvelő hölgyek számára.

Családi ereklyék karbanta r tása, restau r álása
Ón, bronz, spiáter szobrok, használati -és kegytárgyak restaurálását, könyv-, bútor- és egyéb veretek kivitelezésél, javítását, új tárgyak tervezését, viaszveszejtéses öntést rozsdamentes acélból, színes/nemes fémböl, mindennemű hagyományos kézm űves ismeretet igény l ő fémmunkát vállal : Bencze András ötvös ipannüvész _ fém
szakrestaurátor.
Telefon: 06-30-3 17-0500
E-maiI: vajszin@ freemail.hu
Honlap : www.bvd.hulbencze
,
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VÁRJUK HIRDETESEIKET! SEGITSUK AZ UNITARJUS VALLALKOZOKAT ES AZOKAT,
AKIK NEKÜNK IS SEGÍTETTEK.

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala
Készpénzzel bénmentesítve
1055 Budapest, Nagy Ignác u.2-4.
Bp. 62. 1376
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