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VI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2006. JÚNIUS 4-5.
Hagyományainknak megfelelõen Pünkösd vasárnap és hétfõn is
ünnepi istentisztelet keretében emlékezünk. 2005. május 4-én
vasárnap két istentiszteletet tartunk, 9 és 11 órai kezdettel,
május 5-én, hétfõn pedig egyet 11 órai kezdettel. Mindhárom
alkalommal úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált unitárius
testvéreinket.

FIATALOK KONFIRMÁCIÓJA
2006. JÚNIUS 11. (VASÁRNAP)
Fiataljaink ezévi konfirmációjára 2006. június 11-én ünnepi istentisztelet keretében kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban.
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PORTLANDI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
KÓRUSÁNAK BUDAPESTI
VENDÉGSZEREPLÉSE
2006. JÚLIUS 2. (VASÁRNAP)
Amerikai testvéregyházközségünk, a Portlandi Unitárius
Univerzalista Egyházközség kórusa Mark Slegers zeneigazgató
vezetésével július 1. és 4. között Budapestre látogat és egyházközségi templomunkban elõadást tart. A tavaly létrejött Lõrinczi
Mihály Unitárius Kulturális Egyesület keretében mûködõ kórus
Vadady Attila énekvezér vezetésével együtt lép fel az amerikai
kórustagokkal.

NYÁRI GYERMEKTÁBOR MAGYARKÚTON ÉS
ERDÉLYBEN
Várjuk 6 évesnél idõsebb unitárius fiatalok jelentkezését a hagyományos magyarkúti hittanos táborba, melyet idén 2006. július 17.
és 23. között tartunk meg.
Az erdélyi táborra augusztus 7. és 16. között kerül sor, ahová a 8
év feletti gyermekeket, fiatalokat várjuk.
Kérjük a kedves szülõket, hogy érdeklõdés esetén az alábbi idõpontokra mielõbb adják le jelentkezésüket a Budapesti Unitárius
Egyházközség lelkészi irodájában Postásné Balázs Ildikónál (telefon: 311-3094).
A táborokról szóló részletes tájékoztató a 7. és a 8. oldalon olvasható.
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2005. évi zárszámadás

E GYHÁZKÖZSÉGÜNK
ÉLETÉBÕL
Egyházközségi közgyûlés
2006. március 12-én
Egyházközségünk évi rendes közgyûlését
2006. március 12-én (vasárnap) 11 órai kezdettel tartotta Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4.
sz. alatti templomunkban.

2005 Tény

2005 Terv

Tény/Te
rv (%)

Nyitó vagyon

7.996.055

7.996.055

100%

Bevételek

9.668.898

7.469.768

129%

Kiadások

9.553.309

8.363.000

114%

Záró vagyon

8.111.644

7.102.823

114%

A közgyûlésen 46 szavazati joggal rendelkezõ
egyháztag vett részt, akik 2005. év folyamán
egyházfenntartás címén anyagilag is hozzájárultak egyházközségünk mûködéséhez, így
csak az egy órával késõbb megismételt közgyûlés volt határozatképes.

1.sz. kép
Zoltán Csaba Gondnok megnyitja a közgyûlést

A közgyûlés az alábbi napirendet tárgyalta meg
és ezekben hozott határozatot.
A közgyûlés napirendje:
1. Lelkész 2005. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

2006. évi költségvetés
2006
Tervezett

2005 Tény

2006/20
05 (%)

Nyitó vagyon

8.111.644

7.996.055

101%

Bevételek

7.121.200

9.668.898

74%

Kiadások

8.341.500

9.553.309

87%

Záró vagyon

6.891.344

8.111.644

85%

A 2006. évi közgyûlésen debütált az egyházközség tulajdonát képezõ korszerû írásvetítõ. A
levezetõ elnök az egyes napirendi pontokra vonatkozó elõterjesztések anyagait a szószék
alatt elhelyezett kivetítõvászonra vetítette ki,
így a közgyûlés tagjai ezen a módon is figyelemmel kísérhették a közgyûlés menetét.
A presbitériumi tagságról történt lemondások
miatt került sor új presbiterek választására. Három új presbiter került megválasztásra, Dr.
Hatfaludy Zsófia, Vékás Domokosné Júlia és
Tim Katalin személyében.

2. A 2005. évi zárszámadás ismertetése és el-

fogadása
3. A 2006. évi költségvetés ismertetése, megvi-

tatása és elfogadása
4. Egyházközségi tisztségviselõk (presbiterek)

megválasztása és esküjük bevétele
5. Egyebek

A közgyûlés világi elnöke Zoltán Csaba Gondnok, egyházi elnöke pedig Kászoni József volt.
A lelkészi jelentést, a 2005. évi zárszámadást
és a 2006. évi költségvetést a közgyûlés egyhangúlag fogadta el.
A zárszamadást és a költségvetést az alábbiak
szerint fogadta el a közgyûlés:
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2.sz. kép
Az újonnan megválasztott presbiterek leteszik az esküt
(balról Dr. Hatfaludy Zsófia, Vékás Domokosné és
Tim Katalin)
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Az új presbiterek megválasztásuk elõtt bemutatkoztak a közgyûlésnek.
Zsófia, Júlia és Katalin presbiteri munkájához
sok sikert kívánunk és Isten áldását kérjük.

Ambrus Noémi textilmûvész kiállítása a
gyülekezeti teremben
A márciusi szeretetvendégség Nagy Ignác utcai gyülekezetünkben ismét élményt nyújtó
programmal és kellemes, meghitt együttléttel
ajándékozta meg a mintegy 100-120 személyt,
akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. A
zene „rovatot” ezúttal Botos Veronika biztosította, aki az Operaház brácsa szólamvezetõje. A
tudományt Haza és mûvészet címû elõadásukkal Dr. Botos József és Dr. Botos Katalin egyetemi docensek varázsolták falaink közé. Ezt követõen Dr. Botos Katalin megnyitotta szeredi
Ambrus Noémi textilmûvész kiállítását. Saját
bevallása szerint a mûvésznõt már gyerekkora
óta vonzotta nagymamájának „titokzatos rongyládája” és annak kincsei: „kidobásra ítélt csipkék, kopottas bársonyok, öreg selymek, kárpitok, régi kézimunka töredékek, nagyanyáink fáradságos munkával készített hímzései”. Azért
idézem Ambrus Noémi szavait, mert úgy érzem
innen indul a varázslat: abból, amilyen érzéseket ezek az anyagok benne kiváltanak. Mert
ezen érzések alapján, az õ keze nyomán új
életre kelnek, õrzik múltjuk titokzatosságát, s új
tartalmakkal gazdagodnak. Aztán a varázslat
már egyértelmûen és kizárólag csak a mûvésznõ tehetsége, ahogyan ezekbõl az anyagokból
élõ képeket alkot. A tavirózsák szinte izzanak a
képen, bizonyos szögbõl libben a szitakötõ
szárnya, a csillagvirág utánunk nyúl illatával,
miközben a másik falon Wass Albert Erdõk meséiben találjuk magunkat.
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résben részesült Dr. Zoltán Zoltán testvérünk,
presbitériumunk korábbi tagja. A 70 éves közgazdász, kandidátus, egyetemi docens, a magyar gazdaságföldrajz kiemelkedõ személyisége, aki a dinamikus gazdaságföldrajz elméletének megalkotója, számtalan könyv és publikáció szerzõje, Bozóki András minisztertõl vehette
át a Magyar Köztársaság lovagkeresztjét tudományos és oktatói munkásságáért.
Gratulálunk a kitüntetéshez és az életmûhöz,
mellyel Dr. Zoltán Zoltán testvérünk tovább gyarapította az unitáriusok eddig is jelentõs hozzájárulását a magyar és az egyetemes tudomány
fejlõdéséhez.

Húsvéti ünnepi istentiszteletek
Április 15-én, nagypéntek este 6 órától ünnepi
istentisztelet keretében az Egyházközség kórusának tagjai adták elõ az unitárius passiót
Vadady Attila énekvezér vezetésével.
Húsvét vasárnap kettõ, hétfõn pedig egy ünnepi
istentiszteletet tartott egyházközségünk, melyeken Kászoni József egyházközségi lelkész és
Szent-Iványi Ilona lelkész végzett szolgálatot. A
három istentiszteleten összesen 350 unitárius
testvérünk vett részt, akik döntõ többsége úrvacsorát is vett Húsvét ünnepén.

Tavaszi szabadtéri istentisztelet Magyarkúton

Nem csoda hát, hogy a kiállítás különös népszerûségnek örvend, szinte egymásnak adják a
kilincset azok, akik megtekinteni akarják és kérdik, mikor és hogyan hozhatnak el másokat is.
Nos, a népszerûségre való tekintettel és a mûvésznõ kedvességébõl a képek május végéig
díszítik gyülekezeti termünk falait.
Léb Erzsébet

Dr. Zoltán Zoltán korábbi presbiterünk
kitüntetése
Nagy örömmel tájékoztatjuk híveinket, hogy
március 15-e alkalmából kiemelkedõ elisme-

3. sz. kép
A mikrofonnál Szász Adrienne

Május 13-án tartotta egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét Magyarkúton. Hála a kiváló, napsütéses idõnek a
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résztvevõk száma ez alkalommal meghaladta a
140 fõt. Örömmel láttuk, hogy a korábbiakhoz
képest most sokkal több volt a gyermek és fiatal.

2006. április 22-én: Benedek László és Kovács
Tünde leánya, Bettina;

Az istentiszteletet Kászoni József tiszteletes
tartotta, majd Szász Adrienne ismertette a nyári
gyermektáborok programját.

2006. május 6-án: Selep Zsolt és Molnár Edit leánya, Fanni Laura;

Még az ebéd elõtt a 80-as évek egyik legendás
duójának, a Simli Sónak az egyik tagját, Orbán
Bélát hallhattuk, aki gitárkísérettel adta elõ a
70-es, 80-as évek magyar popzenéjének ismert
dalait, az elõadó által átírt, vicces szövegekkel.
A mûsor részeként Illés és Omega számokat is
hallhattunk.
A zene után szeretetvendégség következett.
Ezúttal is Nagy Piroska gulyáslevese volt a sláger, amibe Gyurka Botond testvérünk a közelben szedett csalánt is belecsempészett. Piroska ugyan nem örült az újításnak, de sokunknak
ízlett a szúrós csemege a levesbe téve.

2006. május 6-án: Major György és Hídvégi Edit
leánya, Lilla;

2006. május 13-án: Kríza Zsigmond és Marjai
Éva kisfia, Donát.
TEMETÉS
2006. március 24-én: Rácz János 77 éves;
2006. március 30-án: Márton László 84 éves;
2006. április 11-én: Deák Pálné sz. Tóth Anna
82 éves;
2006. április 18-án: Récsey Ottmárné sz. Szívós
Éva 94 éves.

Presbitériumunk 2006. március és
május között végzett munkájáról
2006. március 8.
A Presbitérium áttekintette a közelgõ közgyûléssel kapcsolatos kérdéseket, különös tekintettel az új presbiterek megválasztására vonatkozó jelöléseket.
Ezen az ülésen hagyta jóvá a Presbitérium a
Portlandi Unitárius Egyházközséggel kötendõ
együttmûködési megállapodást, amelyet ezt követõen az Egyházközség lelkésze és gondnoka
aláírásával hitelesített.
2006. április 19.

4. sz. kép
Nagy örömünkre sok volt a gyermek

A rendezvényre elkészült a két illemhely, melyet helyi szakemberek újítottak fel.

Kászoni József lelkész jelentése a 2005.
december és 2006. február közötti
idõszakban végzett tevékenységérõl
ESKETÉS
2006. április 22-én : Németh Tibor r.kat. és
Lóska Erika unitárius;
2006. május 13-án: Barna Tibor unitárius és
Ráfael Júlia r.kat.
KERESZTELÉS
2006. április 8-án: Lóska Zoltán és Laszák Mária Sarolta leánya, Erika;
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A Presbitérium megvitatta az egyházközség által használt helyiségek közös költségeinek kérdését. Mint ismeretes 2005. június 1-jétõl egyházközségünknek meg kell térítenie a helyiségek közmûdíjait (Víz, csatorna és szemétszállítás) az ingatlant kezelõ Heltai Kft-nek, mely a
Magyarországi Unitárius Egyház tulajdona.
Schmidt Gábor gondnok ismertette a Heltai Kft.
vezetõjével, Kelemen Attilával kötött megállapodást, melyet a Presbitérium jóváhagyott. Ennek
értelmében évente mintegy 400.000,-Ft többletkiadás jelentkezik egyházközségünknél. A döntéssel egyidejûleg a Presbitérium jóváhagyta,
hogy az egyházközség költségén kerüljenek felszerelésre fogyasztásmérõ vízórák, hogy a jövõben ezáltal is csökkenthetõ legyen a közmûköltség.
Kászoni József tájékoztatta a Presbitériumot,
hogy Húsvétkor miért nem érkezett legátus Kolozsvárról. A Presbitérium sajnálatát fejezte ki,
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hogy többéves hagyomány szakadt meg ezáltal
és felkérte az egyházközség vezetését, hogy
levélben erõsítsék meg Kolozsvár felé, hogy a
Budapesti Egyházközség a jövõben is örömmel
hívja és várja a kolozsvári teológus hallgatókat
ünnepi legációra.
Kászoni József beszámolt a Portlandi Unitárius
Egyházközség Kórusnának magyarországi
programjáról. A kórus július 1-jén érkezik Budapestre és 4-én utazik el. Július 2-án templomunkban elõadást tart a kórus.
Végül a Presbitérium döntött a címeres díszüveg ablakok felújításáról és elhelyezésérõl a
lépcsõházban, melyre kiegészítõ forrást kíván
igénybe venni az Egyházközség a Belváros-Lipótváros által meghirdetett pályázaton.
Ezen az ülésen már jelen voltak a Presbitérium
március 12-én megválasztott új tagjai, Dr.
Hatfaludy Zsófia, Vékás Domokosné és Tim
Katalin.
2006. május 10.
A Presbitérium megbízta Barabássy Sándor
presbitert, hogy a magyarkúti ingatlan fejlesztésére vonatkozóan készítsen tervet, melyet a
Magyarországi Unitárius Egyházzal történõ
egyeztetés és jóváhagyás után engedélyeztetni
szükséges a helyi önkormányzattal.
A Presbitérium megbízta Dárdai Balázs presbitert, végzõs építész hallgatót, hogy szakértõk
és kivitelezõk bevonásával tegyen javaslatot lift
beépítésére a templomépületben, mellyel lehetõvé, illetve könnyebbé válik a templom megközelítése idõsek és mozgássérültek számára is.
Természetesen itt is az a cél, hogy engedélyes
terve legyen az egyházközségnek.
A két elõkészítõ feladattal a Presbitérium azért
bízta meg két tagját, hogy az engedélyes tervek
elkészülte után pályázni tudjon a fejlesztési tervek megvalósításához szükséges források
megszerzésére.
A Presbitérium megbízta Zoltán Csaba gondnokot, hogy az Egyházközség önálló internetes
honlapjának elkészítését irányítsa, felügyelje,
mely munkát Nagy Gábor, egyházközségünk
tagja vállalta el.
Kászoni József javaslatára a Presbitérium véglegesítette és konkretizálta az Egyházközség
2006. év második félévének programtervét,
mely jelen Hírlevelünkben részletesen megismerhetõ.
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E GYHÁZUNK ÉS
T ÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK
ÉLETÉBÕL
A 2001. évi népszámlálás unitáriusokra
vonatkozó részletes adatai
Dr. Zoltán Zoltán, egyházközségünk tagja és az
Unitárius Élet korábbi fõszerkesztõje a Központi
Statisztikai Hivataltól megszerezte a 2001. évi
népszámlálás unitáriusokra vonatkozó adatait,
budapesti kerületenkénti és megyei bontásban.
Az alábbiakban adjuk közre a valamennyiünket
érdeklõ adatokat.
Elõzõ számunkban az összesített országos
adatokat közöltük, most hat megye adatai következnek. További számainkban folytatjuk a
többi megye adatainak ismertetését is.
Az unitárius vallásúak száma megyénként a
2001. évi népszámlálás eredményei szerint:
Megye/Település

Bács-Kiskun Megye

Unitáriusok száma

185

• Kecskemét

59

• Baja

13

• Lajosmizse

13

• Tiszaalpár

9

• Dunavecse

6

• Dunapataj

5

• Kiskunhalas

5

Baranya Megye

124

• Pécs

72

• Szentlõrinc

8

• Komló

7

• Hidas

6

Békés Megye

207

• Füzesgyarmat

84

• Békéscsaba

22

• Gyula

14

• Mezõkovácsháza

8

5
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• Orosháza

8

• Vésztõ

7

• Körösladány

6

• Kétegyháza

5

• Sarkad

5

• Tótkomlós

5

• Újkígyós

5

Borsod-Abaúj-Zemplén

111

• Mskolc

39

• Sátoraljaújhely

11

• Kazincbarcika

7

Csongrád Megye

286

• Hódmezõvásárhely

120

• Szeged

102

• Szentes

12

• Balástya

10

• Makó

10

Fejér Megye

202

• Székesfehérvár

61

• Dunaújváros

21

• Martonvásár

9

• Polgárdi

7

• Ercsi

6

• Mór

6

• Pusztavám

6

• Adony

5

• Bodajk

5

• Pusztaszabolcs

5

Ezeknek az adatoknak az értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a népszámlálás alkalmával kizárólag a magyar állampolgársággal rendelkezõ személyek nyilvántartásba vétele történik meg, így azok az Erdélybõl áttelepült, de állampolgársággal még nem rendelkezõ unitáriusok, akik ugyanakkor látogatják a magyarorszá-
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gi unitárius egyházközségeket, ebben a nyilvántartásban nem jelennek meg.
Terjedelmi okokból a többi megye adatait következõ számainkban közöljük.

Megjelent és kapható az unitárius
passió CD-n
Az Erdélyi Unitárius Egyház kolozsvári Gyûjtõlevéltárában található az a passió-másolat,
amelyet Kozma Mihály kollégiumi tanuló – késõbb unitárius lelkész és történetíró – jegyzett
le 1747-ben.
A 62 oldalas kéziratos füzet a négy evangélium
alapján összeállított szenvedés-történetet (46
oldal), illetve Jeremiás próféta könyörgését és
siralmát (14 oldal) tartalmazza, díszes címlappal, préselt papírkötésben.
A kolozsvári Schola Társaság – felismerve azt a
hiányt, amely az Erdélyi Unitárius Egyházban a
történeti értékû liturgikus énekek kutatásában
mutatkozik – hasznosnak tartotta egy olyan
CD-ROM kiadását, amely a fent említett passiót
ismerteti meg (nem csak) unitárius egyházi körökben.
A CD-ROM csekély szoftver-igény mellett többrétû felhasználást tesz lehetõvé.
• a kéziratos füzet hasonmása
• a szöveg betûhû átírása
• modern kottára átültetett dallam korszerûsített szöveggel
• a passió hangzó változatban, a Schola
Gregoriana Monostorinensis elõadásában
• a hanganyag és a hasonmás/átirat párhuzamos követése automatikus görgetéssel
• a szövegkompiláció táblázata bibliai konkordanciával
• nyomtatható .pdf-változat
A CD-ROM nyomtatható változatot is kínál kántorok, karnagyok számára.
A Schola Gregoriana Monostorinensis énekegyüttes 2006. április 7-én a Kolozsvár-belvárosi unitárius templomban nyilvános bemutatón
adta elõ Jézus szenvedéstörténetét Kozma Mihály passionáléja szerint, rövid bevezetõvel és
az eredeti facsimilék párhuzamos kivetítésével.
Köszönjük az alkotók, köztük Jakabffy Tamás,
hagyományõrzõ munkáját.
A CD 1.000,-Ft-os áron kapható a Heltai Könyvesboltban és a Budapesti Egyházközség lelkészi hivatalában.
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R ENDEZVÉNYEK,
E SEMÉNYEK
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Szeptember 9.
(szombat) –
17 óra

Koncert Bartók születésének 125. és Mozart születésének 250. évfordulója
emlékére. Meghívott vendég: Alan Williams (USA)
és Egly Tibor (Budapest)

Az év hátralévõ részének fontosabb egyházközségi
eseményeit
tartalmazó
eseménynaptárat az alábbiakban adjuk közre.

Szeptember 23.
(szombat) 11 óra

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és szeretetvendégség

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár
e pillanatban tervezet, bár a Presbitérium azon
dolgozik, hogy minden a tervek szerint megvalósuljon, de nem zárható ki, hogy az idõ haladtával a programok idõpontja módosul. Ezért kérjük, hogy figyelje egyházközségünk további hirdetményeit, illetve az Ön által felkeresni kívánt
esemény elõtt telefonon érdeklõdjön az egyházközségi irodában, hogy valóban a terv szerint kerül megrendezésre a rendezvény.

Szeptember 24.
(vasárnap) 11 óra

Õszi hálaadási ünnepi istentisztelet, úrvacsora osztással

Október 21.
(szombat – 17
óra)

Dr. Horváth Csaba 56-os
elítélt visszaemlékezése az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
alkalmából, melyet szeretetvendégség követ.

Október 22. (vasárnap) – 11 óra

Ünnepi istentisztelet az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

November 1.
(szerda) 18 óra

Ünnepi istentisztelet

November 11.
(szombat) 17 óra

Mezei Zsuzsa zene- és
képzõmûvésznõ elõadóestje és kiállításának megnyitása a gyülekezeti teremben, melyet
szeretetvendégség követ.

December 2.
(szombat) –
17 óra

Adventi koncert

December 4.
(hétfõ)

Hírlevél 2006/4. szám (Karácsonyi meghívóval)

December 17.
(vasárnap) 17 óra

Gyermek karácsonyfa ünnepély

December 25.
(hétfõ) 9 és 11 óra
– December 26.
(kedd) 11 óra

Ünnepi karácsonyi istentiszteletek úrvacsorával

2006. évi egyházközségi események
naptára

IDÕPONT

ESEMÉNY

Június 4-5.
11 óra
(vasárnap
9 órakor is)

Vasárnapi és hétfõi pünkösdi ünnepi istentiszteletek úrvacsora osztással

Június 11.
(vasárnap) 11 óra

Fiatalok konfirmációja

Június 17.
(szombat)

Gy. Szabó Béla „Jelenések
könyve” címû kiállításának
megnyitója a gyülekezeti
teremben, majd szeretetvendégség

Július 2.
(vasárnap)

Portlandi Unitárius Kórus
és amerikai zarándokok látogatása egyházközségünknél

Július 17.- július
23.
(hétfõ-vasárnap)

Magyarkúti Gyermektábor

Augusztus 7-16.
(hétfõ-szerda)

Erdélyi Gyermektábor
(Kolozsvár-Vargyas)

Szeptember 4.
(hétfõ)

Hírlevél 2006/3. szám kiadása (Õszi hálaadási és
magyarkúti meghívóval)

Nyári gyermektáborok
Kedves Unitárius Szülõk!
Kedves Táborozó Fiatalok!
Nagy örömmel hívunk benneteket az idén is táborozni. Az idei nyáron ismét két tábort tervezünk az elmúlt évekhez hasonlóan, ám mind-
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kettõben egy kis újítást tervezünk. De lássuk a
részleteket:

különbözõ egyházközségek saját döntésük
alapján támogathatják a gyermekek üdülését.)

Az elsõ tábor (Magyarkút)

Részvételi díj nem unitárius barátoknak, ismerõsöknek: 48.000,-Ft (Erre is vonatkoznak
az elõzõek.)

Idõpont: 2006. július 17 – 23.
Helyszín: Magyarkút
Elhelyezés: a Magyarkúti Panzióban 6 – 8 személyes faházakban

A gyermekek jelentkezését 8 éves kortól várjuk.
Felsõ korhatár nincs.

Részvételi díj unitáriusoknak: 15.000,-Ft (A
különbözõ egyházközségek saját döntésük
alapján támogathatják a gyermekek üdülését.)

Program:

Részvételi díj nem unitárius barátoknak, ismerõsöknek: 18.000,-Ft
A gyermekek jelentkezését 6 éves kortól várjuk.
Felsõ korhatár nincs. Az elmúlt években is jól
mûködött a vegyes korosztály.
Napi általános program:
A gyerekek reggel 7-kor kelnek.
Közös torna, reggeli és áhítat után a délelõttök
folyamán bibliai témájú kiscsoportos beszélgetéseket tartunk, amelyeket, a téma feldolgozását segítõ kézmûves foglalkozás követ. A délután folyamán a mozgásé a fõszerep. Kirándulásokra, sportvetélkedõkre, számháborúra, labda- és ügyességi játékokra kerül sor. Programunkban szerepel a táborhelyünk környékén
lévõ mûemlékek, nevezetességek megtekintése, megismerése is.
Esténként a különbözõ gyülekezetekbõl érkezõ
gyerekek bemutathatják saját közösségeiket,
hagyományaikat, gyülekezeti életüket. A közös
éneklések, imádkozások, játéktanulás során
szeretnénk a gyerekeknek újabb ismereteket,
élményeket nyújtani hitfejlõdésükhöz és annak
megéléséhez.

A második tábor (Erdély)
Idõpont: 2006. augusztus 7 – 16.
Helyszín: Erdély

Augusztus 7. – Reggel indulás Budapestrõl,
megállás Csucsán az Ady háznál, megérkezés
Kolozsvárra a késõ délutáni órákban, ahol vacsora és városnézés következik.
Augusztus 8. – Indulás Kolozsvárról, túra a
Tordai hasadéknál, ebéd Mészkõn, rövid pihenõ Csókfalván, megérkezés este Vargyasra.
Augusztus 9. – Homoródalmási barlangtúra,
szalonnázás a barlangnál. Ismerkedés a
vargyasi bútorfestéssel.
Augusztus 10. – Barót - Málnás - Tusnád Szent Anna tó. Visszafelé Csíkszereda Hargitatetõ - Székelyudvarhely - Vargyas
Augusztus 11. – Szováta, Medve-tó visszafelé
Korondon ismerkedés az agyagozással,
Vargyas
Augusztus 12. – Részvétel a Szejkefürdõi Unitárius találkozón, Székelyudvarhelyen városnézés, strand
Augusztus 13. – Istentisztelet a vargyasi templomban, pihenõ – ismerkedés a falusi élettel,
kenyérsütés, szénaforgatás
Augusztus 14. – Parajd Sóbánya - Békás-szoros, vissza Csókfalva, táncház, szállás Csókfalván
Augusztus 15. – Indulás Vargyasról, Küküllõdombó (tájház - ismerkedés a szövéssel), Kolozsváron a Házsongárdi temetõ megtekintése,
szállás Kolozsváron

Elhelyezés: Vargyason faházakban

Augusztus 16. – Indulás Budapestre

Utazás légkondicionált autóbusszal

Részletfizetésre van lehetõség mindkét tábor
esetében.

Részvételi díj unitáriusoknak: 45.000,-Ft (A
megjelölt ár irányár, azaz ennél több nem lehet
a költség. Jelenleg három pályázat eredményét
várjuk, amelyek anyagi támogatást nyújtanának
az utazáshoz. Amennyiben sikerülnek, akkor
10- 15.000,-Ft - tal csökkenek a költségek. (A
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Jelentkezés és további információ Postás Ildikónál (311–3094) és
Szász Adriennénél (06-20/269-9524)
Várunk minden érdeklõdõt!!!
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A P ORTLANDI
T ESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI
A Portlandi Kórus vendégszereplése Budapesten
Amint arról már a címlapon is hírt adtunk, 2006.
július 1. és 4. között Budapestre, egyházközségünkbe látogat a Portlandi Unitárius Egyházközség Kórusa Mark Slegers zeneigazgató vezetésével, ahol közös fellépésre kerül sor Egyházközségünk kórusával, július 2-án.
A Bartók Emlékév keretében a Kórus július 3-án
19 órától a Szent István Bazilikában lép fel.

Hírek a Portlandi Unitárius Egyházközség életébõl
John Hopkins, a portlandi gyülekezet tagja, aki
2004-ben a portlandi zarándokcsoport tagjaként már járt a budapesti egyházközségnél is,
röviden beszámolt az egyházközségükben lezajlott eseményekrõl, hírekrõl és tervekrõl, melyeket az alábbiakban adunk közre.
2006. január 1. óta az egyházközségbe 575 új
érdeklõdõ látogatott el valamely istentiszteletre,
melybõl 133 fõ lépett be az egyházközség tagjainak sorába.
Április 30-án 39, többségében 13-15 éves, fiatal
fejezte be egyéves felnõttéválási programját,
amely a mi gyakorlatunkban ismert konfirmációnak felel meg. A fiatalok az elmúlt év folyamán
rendszeres találkozókon hitoktatók és mentorok bevonásával foglalkoztak az emberi élet és
lét fontos területeivel. A program befejezéseként minden konfirmandus egy esszét írt hitvallásáról, melyet a hívek a záróünnepélyen nyomtatásban is megkaptak.
Szintén április 30-án zárult le az az adománygyûjtési akció, mely egy új, 2.000 négyzetméteres oktatási és közösségi épület felépítéséhez
kapcsolódik. Az egyházközség tagjainak 80%-a
tett adományt a nemes cél megvalósítása érdekében. A terv megvalósításának várható költsége 7 millió USA dollár. Az építkezés már meg is
kezdõdött és a tervek szerint 2007-ben az épület átadásra kerül, még az amerikai unitáriusok
éves közgyûlését megelõzõen, amelyet
2007-ben éppen Portlandban tartanak meg.
Végül, de nem utolsó sorban arról kaptunk hírt,
hogy a gyülekezet lelkészeinek száma szeptembertõl háromra nõ, miután Marylin Sewell
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vezetõ lelkész és Tom Disrud segédlelkész
mellett Leela Sinha is szolgálatba lép. Leela, aki
Stamfordból (Connecticut) származik, jelenleg
a kanadai Ottawában szolgál lelkészként.

Levelezõ lista
Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egyházközség tagjai közötti kommunikáció elõsegítésére Gazdag Árpád segítségével egy levelezõ lista jött létre, amelyen angol nyelven folyik
a párbeszéd. Az egyházközségi eseményekrõl
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 Árpádnál jelentkezzenek ().

K ÖZLEMÉNYEK,
H IRDETMÉNYEK
Hitoktatói feladatra keresünk
jelentkezõket
Várjuk fõként pedagógus végzettséggel rendelkezõ híveink jelentkezését hitoktatói feladatok
ellátására. A hitoktató feladata a lelkész által
meghatározott tematika szerinti foglalkozások
vezetése fõként 6 és 14 év közötti gyermekek
részére a tanítási idõszakban (szeptembertõl
júniusig) a vasárnapi istentiszteletek ideje alatt,
11-tõl 12 óráig. Egyházközségünk jelenleg egy
hitoktatóval rendelkezik, de a hitoktatás zavartalansága és folyamatossága érdekében további hitoktató(k) alkalmazása szükséges.
Kérjük, hogy jelentkezéseiket Kászoni József
tiszteletesnél tegyék meg személyesen vagy a
311-3094-es telefonszámon.

Munkalehetõség
Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál
(311-3094), akik részmunkaidõben takarítást,
gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknál. Olyan egyháztagok jelentkezését is
várjuk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen
sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van még szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegû szolgáltatást igénybe
vennének. Szeretnénk ha az ilyen jellegû keres-
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let és kínálat Egyházközségünkön keresztül
egymásra találna, mindenki örömére.
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Az Ön által legfontosabbnak tartott intézményt
jelölje 1-es számmal, a második és harmadik
legfontosabbat pedig 2-es, illetve 3-as számmal.

Kérjük adják meg e-mail címeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail címeiket is szíveskedjenek megküldeni a
zoltanandco@t-online.hu drótposta címre, hogy
olyan programok esetén, amikor nem küldünk ki
meghívót postai úton, gyorsan és kis költséggel
tudjuk Önöket értesíteni. Együttmûködésüket
elõre is köszönjük. Például a Hírlevelet is tudnánk elektronikus formában továbbítani, így is
csökkentve a nyomdai költségeket.

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE
Ebben a rovatban idõrõl-idõre felteszünk egy
vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük
egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetõvé, hogy ugyanarról a kérdésrõl mindenki
véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdõíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz
egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba
adják le válaszukat. Lehetõség van arra is, hogy
elektronikus postán küldjék el véleményüket a
zoltanandco@t-online.hu címre.

E SZÁMUNK KÉRDÉSE:

A kérdõívet személyesen vagy postai úton juttassa el a Budapesti Unitárius Egyházközség
egyházközségi irodájába, melynek címe: 1055
Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. vagy elektronikus
postán a címre.

ELÕZÕ SZÁMUNK KÉRDÉSE:
Ön szerint szükséges-e a
magyarországi unitáriusoknak missziós
tevékenységet folytatniuk a
Csonka-Magyarország területén, hogy
az unitárius vallásúak száma
növekedjék?
A feltett kérdésre 40 válasz érkezett. Öten úgy
gondolják, hogy nincs szükség missziós tevékenységre, ugyanakkor 35-en szükségesnek
tartják. A 35 igenlõ válaszból 20-an azért döntöttek így, mert véleményük szerint az
unitarizmust meg kell ismertetnünk másokkal is
és be kell fogadnunk a csatlakozni vágyókat.
15-en azért tartják fontosnak a missziót, mert
kevés az unitárius és megmaradásunkhoz
szükséges a hívek számának növelése.

Ön szerint milyen unitárius létesítmény,
intézmény létrehozására van a
legnagyobb szükség ma
Magyarországon?

Köszönjük, hogy véleményüket megismertették
velünk.

Kérjük, hogy a mellékelt kérdõíven jelölje meg
válaszát. Legfeljebb három intézményt jelöljön
meg.

Ebben az idõszakban közérdeklõdésre számot
tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is
várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.

O LVASÓI L EVELEK

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma – Megjelenik 800 példányban.
A HÍRLEVÉL Felelõs Szerkesztõje: Schmidt Gábor – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.
(telefon/fax: 311-3094) alatti címére küldeni. A borítékra kérjük írják rá: „HÍRLEVÉL”. Elektronikus levél
küldhetõ a gschmidt@cerbi.hu és a zoltanandco@t-online.hu címre is.
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KÉRDÕÍV

Ön szerint milyen unitárius létesítmény, intézmény
létrehozására van a legnagyobb szükség ma
Magyarországon?
Legfeljebb három intézményt jelöljön meg.
Az Ön által legfontosabbnak tartott intézményt jelölje 1-es számmal, a második és harmadik legfontosabbat pedig 2-es, illetve 3-as számmal.

Idõsek otthona (bentlakásos)
Unitárius szeretetszolgálat, idõsek szociális gondozása céljából
Új templom (kérjük jelölje, hogy hol)
Általános iskola
Gimnázium
Ifjúsági és szabadidõ központ
Lelkészképzõ teológiai intézet
Egyéb, éspedig ___________________________________________
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BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala
1055 Budapest, Nagy Ignác u.2-4.
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