BUDAPESTI UNITÁRIUS
HÍRLEVÉL
A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2005. JÚNIUS – AGUSZTUS
VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
UNITÁRIUSOK II. MAGYARORSZÁGI
TALÁLKOZÓJA
2006. AUGUSZTUS 27. (VASÁRNAP)
A Magyarországi Unitárius Egyház 2006. augusztus 27-én 11 órától a
Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség templomában tartja az Unitáriusok II. Magyarországi Találkozóját, melynek keretében ünnepi istentiszteletre és szeretetvendégségre kerül sor. A program további részleteirõl az egyházközségek adnak tájékoztatást.

MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2006. SZEPTEMBER 23. (SZOMBAT)
Egyházközségünk hagyományos õszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét Magyarkúton 2006. szeptember 13-án (szombaton) 11
órai kezdettel tartja meg.

A TARTALOMBÓL
Egyházközségünk
életébõl
Egyházunk és társegyházközségeink
életébõl

A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de már
9:30 órától várjuk vendégeinket.
Az istentiszteletet követõen 13 órától szeretetvendégségre várjuk a híveket.
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Kérjük, hogy részvételi szándékukat elõzetesen telefonon jelezzék
Postásné Balázs Ildikónál (311-3094).
Találkozás 8:00 és 8:30 óra között a Nagy Ignác utcai templom elõtt. Vonattal a Nyugatiból 7:55-kor, 8:55-kor és 9:55-kor induló vonattal lehet eljutni. Leszállás Verõce állomáson. A menetidõ 33 perc. Az állomásról
gépkocsival a helyszínre szállítjuk a vonattal érkezõket.
A rendezvényt rossz idõ esetén is megtartjuk.

Rendezvények,
események
A Portlandi
Testvéregyházközségi
kapcsolat hírei
8
Közleményekhirdetmények
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A HÍRLEVÉL kérdése
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A szabadtéri istentiszteletet követõen Szász Adrienne lelkész keresztelési
szertartást végez, megkereszteli Schmidt Dániel és Schmidtné Gárdai
Andrea leányát, Veronikát.
Ezúttal kerül sor egy új harangláb felavatására, melyet Barabássy Sándor
presbiter atyánkfia adományoz Egyházközségünknek.

ÕSZI HÁLAADÁSI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2006. SZEPTEMBER 24. (VASÁRNAP)
Hagyományainknak megfeleõen 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.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL
Pünkösdi istentiszteletek legátus nélkül
Június 4-én és 5-én tartottuk pünkösdi ünnepi istentiszteleteinket, melyen hosszú évek gyakorlatától eltérõen, Egyházközségünk vezetésének és híveinek
nagy szomorúságára, ezúttal nem üdvözölhettünk legátust Kolozsvárról. Az Erdélyi Unitárius Egyház
püspöke levélben tájékoztatott arról, hogy idén nem
jön Erdélybõl teológiai hallgató nagyobb egyházi
ünnepeinkre.
Egyházközségünk vezetése levélben kérte a kolozsvári egyházi központot, hogy támogassa és segítse
elõ a legátusok budapesti látogatását a nagyobb egyházi ünnepek idején. Természetesen a legátus elszállásolásának és étkeztetésének költségeit, továbbá díjazását egyházközségünk vállalja, mint ahogyan ezt
korábban is tette.

Fiatalok konfirmációja

A zsúfolásig megtelt és virágos díszbe öltöztetett
templomban a konfirmációt követõen úrvacsorát
vettek a konfirmandus fiatalok, valamint hozzátartozóik és vendégeik. Ebben az évben több
mikrobusszal érkeztek rokonok Erdélybõl, hogy tanúi lehessenek ennek a fontos egyházi és családi eseménynek.
Az Egyházközség nevében Zoltán Csaba gondok köszöntötte a közösség új teljes jogú tagjait.
A konfirmációt követõen a gyülekezeti teremben állófogadás keretében köszöntötték a családtagok, ismerõsök a konfirmandusokat.
Erre az alkalomra készült el az elsõ és második emelet közötti lépcsõfordulóban az a két díszüveg ablak,
melyek korábban a templomban voltak láthatóak.
Egyiken a hagyományos unitárius címer, míg a másikon egy lángoló kehely látható. Az ablakokat Kiss
Miklós ajkai unitárius mûvész újította fel, míg a csodálatos ablak kereteket Oroszhegyi Vencel, a frissen
konfirmált Dóra édesapja készítette.

Pünkösdöt követõ vasárnap, június 11-én tartottuk
fiataljaink konfirmációját. Ebben az évben az alábbi
kilenc fiatal tett tanúbizonyságot hitbéli ismereteirõl.

• Ávrám Andrea
(Marosvásárhely, 1989. december 4.)
• Bódi Bernadett (Brassó, 1992. február 4.)
• György Sarolta
(Budapest, 1991. december 2.)
• Mester Dávid (Budapest, 1992. július 28.)
• Mikó Mózes Adorján
(Budapest, 1990. október 3.)
• Oroszhegyi Dóra
(Budapest, 1993. március 29.)
• Pap Richárd (Vác, 1993. április 30.)
• Székely Emese
(Budapest, 1992. november 8.)
• Vékás Koppány István
(Budapest, 1992. november 6.).

Konfirmandusok Kászoni tiszteletessel és
Vadady Attila énekvezérrel
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A felújított címeres ablak a lépcsõfordulóban

Bíró Csaba és Szanyi Beáta március 25-én részesültek felnõtt konfirmálásban.

Gy. Szabó Béla kiállítás a gyülekezeti teremben
2006. június 18-án vasárnap került sor arra az alkalmi istentiszteletre, amelyen a Kolozsvárról érkezett
Ferenczy Miklós református lelkész-esperes végezte
a szószéki szolgálatot. Minden bizonnyal nem véletlenül esett választása ebbõl az alkalomból a
Jenenések könyve 3. fejezetére, ami apokaliptikus
látomást elevenít meg. Istentiszteletet követõen
ugyanis a gyülekezeti teremben szintén Õ nyitotta
meg a Gy. Szabó Béla fametszeteibõl álló sorozatot,
amely azóta is a gyülekezeti terem falait diszíti. Húsz
fejezetbõl áll a Jelenések könyve és Gy. Szabó Béla
világhírû fametszõ mindenik fejezetnek egy képet
szentelt. Ferenczy Miklós, aki egyben Gy. Szabó
Béla örökségének a gondozója is, a megnyitót köve-
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tõen képrõl-képre mutatta be az alkotásokat. A kiállítás szeptember végig megtekinthetõ gyülekezeti ter-

A korábbi évekhez hasonlóan Vadady Attila énekvezérünk is ellátogatott egy este a fiatalokhoz, hogy
Orbán Bélával, Johnny-val, felejthetetlen gitár- és
konga koncertet adjanak a gyerekeknek, sok-sok közös énekléssel.
Ezen az estén Elekes Botond fõgondnok úr is ellátogatott a táborba.
Ami a programokat illeti, most is volt számháború,
akadályverseny, kirándulás a Vácráróti Arborétumba, kézmûvesfoglalkozás és játék az egyházközségi
telken.

münkben.
Ferenczy Miklós Gy. Szabó Béla fametszetei elõtt

Gyermektábor Magyarkúton immár
hatodik alkalommal

A tábor utolsó napján, vasárnap 11 órától istentiszteletet tartott Szász Adrienne,melyet rövid mûsor követett, melynek során a gyermekek bemutatták szüleiknek a táborban tanult énekeket, játékokat. Az
eseménysort gulyásból, flekkenbõl, grillezett csirkemellbõl álló lakoma zárta, melyben elkészítésében
Nagy Piroska segédkezett, amiért külön köszönet illeti.

Szász Adrienne pestszentlõrinci lelkész vezetésével
július 17. és 23. között került sor Magyarkúton a hagyományos unitárius gyermektábor megrendezésére. Ebben az évben már hatodik alkalommal táboroztak együtt a 6 és 16 év közötti fiatalok. A résztvevõk
száma is rekordot hozott, hiszen idén 35 fiatal nyaralt
a festõi környezetben.

A tábor végén a gyermekek mûsorral búcsúztak egymástól

Vadady Attila és Orbán Johnny szórakoztatja a gyermekeket

A fiatalok nagy része ezzel még nem fejezte be a
nyári unitárius táborok sorát, hiszen amint azt korábban már hirdettük augusztus második hetében az erdélyi Vargyason folytatódik a táborozás. A tábor lapzártánk idején kezdõdik, melyrõl következõ számunkban fogunk hírt adni. A tábort Szász Adrienne
lelkész vezeti.

Kászoni tiszteletes kolozsvári látogatásai
Egyházközségünk ezúton is kifejezi õszinte elismerését és köszönetét, hogy a tábor mostani és korábbi
vezetõi kevés nyári szabadságukból áldoztak arra,
hogy gyermekeink, unokáink egy hétig izgalmas és
emlékezetes programokban vegyenek részt. Külön
köszönet illeti meg ezért Szász Adriennet, Béres Annát, Bencze Margitot, Füzi Beatrixet, Brock Enikõt,
Szabó Adriennt és Sipos Emõke Villõt.

Kászoni József lelkész az utóbbi idõben két alkalommal is járt a kincses városban, ahol részt vett az
unitárius-univerzalisták nemzetközi tanácsának, az
ICUU-nak a gyûlésén, amelyre július elején került
sor. Nem kevesebb, mint öt magyarországi unitárius
egyházi vezetõ, köztük Elekes Botond fõgondnok is
képviseltette magát ezen alkalommal Kolozsváron,
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ahová a világ több mint tizenöt országából közel hetvenen gyûltek egybe, erre a nemzetközi teológiai
konferenciára.
Kászoni tiszteletes szintén részt vett az erdélyi
ULOSZ (Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége)
gyûlésén, melyet Kolozsváron tartottak július 27-én
és 28-án. Sajnos a magyaroszági lelkészeknek nincs
hasonló szövetsége, ezért is közremûködni az erdélyi
lelkészek szövetségének munkájában, ahová, mint
ahogyan azt Kászoni tiszteletessel meg is üzenték,
minden magyaroszági unitárius lelkészt szeretettel
várnak.

Kászoni József lelkész jelentése 2006. júniusban és júliusban végzett tevékenységérõl
ESKETÉS
2006. május 26-án Cozumel-ben (Mexikó)
Szedlacsek Szabolcs unitárius és Chrystal Sherman
unitárius;
2006. június 17-én Székely István unitárius és
Kálnoki Kis Judit unitárius.
Két rendhagyó esketési szertartásra került sor az
utóbbi idõben. Azért írom, hogy rendhagyó volt
mindkettõ, hiszen ezeknek körülményei is azok voltak. Az egyik, mivel azt a Yucatan félszigethez tartozó Cosumel szigetén végeztem, azon a gyönyörû
szép Karib tengerhez tartozó világban, amelyet J.
Cousteau fedezett fel a könnyû búvárok szerelmeseinek pár évtizeddel ezelõtt. Egyesült Államokban élõ
keresztfiamat és menyasszonyát kisérte el ide, erre a
számukra nagyon kedves helyre, a rokonok és barátok, mintegy negyven tagú vendégserege. Itt ponto-

san egy hetet töltöttünk vasárnaptól szombatig, élvezve a világhírû turistaparadicsom nyújtotta örömöket és lehetõségeket. Pénteken délután 18 órakor
vette kezdetét a szertartás a tengerhez legközelebb
levõ kis kikitõ-platón, amelyet a fiatalok jelöltek ki
az alkalomra. A közel egy órát igénybe vevõ szertartás igencsak amerikai “forgatókönyv” szerint zajlott,
hiszen a szülõk, testvérek, rokonok és barátok is
szóltak a fiatal párhoz jó kívánságaikat tolmácsolva,
azon reményüket kifejezve, hogy hosszantartó és
boldog lesz a pár házassága. Adja Isten, hogy így legyen.
Második esketési szertartásról röviden így számolnék be: megható volt. Hiszen Kálnoki Kis Tamás a
teológiát is végzett levéltáros eskette leányát Juditot
és vejét, Istvánt. Tamás több évtizede végezte el az
unitárius Teológiát Kolozsváron és mivel lelkészi
szolgálatot nem vállalt, nem került elõ egészen a fent
jelzett napig az azóta is gondosan megõrzött palást.
Június 17-én viszont igen. Öröm volt nézni és hallgatni a szép, és valljam be magamnak: egyben megható, szertartást. Köszönöm Tamásnak a hitélményt,
amelyhez ebbõl az alkalomból jutottam. Adjon a jó
Isten számotokra örömöt és boldogságot.
Kászoni József

KERESZTELÉS
2006. június 3-án: Molnár Attila és Réz Gabriella
kisfia, András Gábor;
2006. június 6-án: Vizsolyi János és Vizsolyi
Jánosné kisfia, Dávid;
2006. június 8-án: Rozsnyai Béla és Bakos Imola
kislánya, Bíbor;
2006. július 8-án: Bíró Csaba és Szanyi Beáta kisfia,
Bendgúz;
2006. július 8-án: Hurubás Levente és Gál Enikõ kisfia, Kende;
2006. július 8-án: Tóth Mózes és Molnár Erika kislánya, Tímea Erika;
2006. július 9-én Nemes Gábor és Bíró Emõke kisfia, Botond.

TEMETÉS
2006. június 15-én Kálnoki Kis János 81 éves;
Esketés a tengerparton

2006. június 15-én Vass Árpád 83 éves;
2006. július 5-én Dr. Ruttkay Iván 85 éves.
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Presbitériumunk 2006. júniusában és júliusában végzett munkájáról
2006. június 21.
A Presbitérium meghallgatta Schmidt Gábor gondnok beszámolóját a 2006. május 27-én Kocsordon
megtartott Egyházi Képviselõ Tanács ülésérõl.
A Presbitérium áttekintette a portlandi kórus júliusi
látogatásának és a nyári gyermektáboroknak a szervezését, elõkészítését.
Postásné Balázs Ildikó beszámolt az Egyházközség
pénzügyi helyzetérõl és a beadott pályázatok eredményérõl.
Zoltán Csaba gondnok tájékoztatta a Presbitériumot,
hogy a magyarkúti ingatlan szomszédjával 2001-ben
kötött bérleti és telekgondnoki szerzõdés augusztusban lejár, melynek meghosszabbítását nem javasolja.
A Presbitérium a telekgondnoki feladatok ellátására
pályázatot írt ki.
Zoltán Csaba gondnok javasolta, hogy a Presbitérium támogassa a Budapest, XIV. kerület Egressy út
178. alatti Regnum Katolikus Általános Iskolát abban, hogy a környezõ kerületekben élõ unitárius családok figyelmét felhívja az iskola keresztény értékeket képviselõ oktatási-nevelési tevékenységére. Zay
Andrea, az iskola jelenlévõ igazgatója ismertette az
iskola helyzetét és jövõbeli fejlesztési elképzeléseit.
Az igazgatónõ jelezte, hogy nagy örülnének, ha katolikus és református gyermekek mellett unitáriusokat
is taníthatnának. Zoltán Csaba gondnok személyesen
is meglátogatta az iskolát, ahol találkozott a pedagógusokkal és a tanulókkal is, melynek alapján úgy
ítélte meg, hogy az iskola méltó a kért támogatás biztosítására.

A Presbitérium egyet értett a környezõ kerületekben
elõ családoknak küldendõ ismertetõ levél kiküldésével.

EGYHÁZUNK ÉS
TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK
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 számainkban a budapesti kerületek és hat megye adatait közöltük, ezúttal további hat megye adatait ismertetjük. Következõ számunkban a fennmaradó hét megye adatai kerülnek bemutatásra.
Az unitárius vallásúak száma megyénként a 2001.
évi népszámlálás eredményei szerint:
Megye/Település

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Unitáriusok
száma

187

• Gyõr

79

• Sopron

26

• Mosonmagyaróvár

12

• Tét

8

• Kapuvár

5

• Pannonhalma

5

• Töltéstava

5

Hajdú-bihar Megye
• Debrecen
• Hajdúböszörmény

181
125
5

Heves Megye

129

• Eger

32

• Gyöngyös

9

• Füzesabony

7

• Hatvan

7

• Vécs

7

• Novaj

6

Jász-Nagykun-Szolnok Megye

103

• Szolnok

24

• Mezõtúr

10

• Jászberény

8

• Kunszentmárton

7

5
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• Karcag

6

• Jászapáti

5

• Kunmadaras

5

Komárom-Esztergom Megye

162

• Tatabánya

51

• Esztergom

21

• Oroszlány

20

• kkomárom

8

• Almásfüzítõ

6

• Dorog

6

• Környe

6

• Nyergesújfalu

5

• Tokodaltáró

5

Nógrád Megye
• Salgótarján

25
8

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 magyarországi unitárius egyházközségeket, ebben
a nyilvántartásban nem jelennek meg.
Terjedelmi okokból a fennmaradó hét megye, köztük Pest Megye, adatait következõ számunkban 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) tartal-mazza, díszes címlappal, préselt papírkötésben.
A kolozsvári Schola Társaság – felismerve azt a hiányt, amely az Erdélyi Unitárius Egyházban a törté-
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neti 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.

Rendezvények, Események
2006. évi egyházközségi események naptára
Az év hátralévõ részének fontosabb egyházközségi
eseményeit tartalmazó eseménynaptárat az alábbiakban adjuk közre.
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.
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IDÕPONT

ESEMÉNY

Augusztus 7–16.
(hétfõ-szerda)

Erdélyi Gyermektábor
(Kolozsvár-Vargyas)

Szeptember 9.
(szombat) – 17 óra

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

Szeptember 15.
(péntek) – 18 óra

Spaller Árpád szociológus
elõadása az Erdélybõl áttelepültek magyarországi életérõl, szervezeteirõl Trianontól napjainkig

Szeptember 23.
(szombat) – 11 óra

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és szeretetvendégség

Szeptember 24.
Õszi hálaadási ünnepi isten(vasárnap) – 11
tisztelet, úrvacsora osztással
óra

Október 21.
(szombat) – 17 óra

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

December 25.
(hétfõ) – 9 és 11
Ünnepi karácsonyi istenóra, – December
tiszteletek úrvacsorával
26.
(kedd) – 11 óra

A PORTLANDI
TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI
A Portlandi Kórus vendégszereplése
Budapesten
Július hónapja ismét az egyesült államokbeli kórusok hónapja volt templomunkban.
Július 2-án testvéregyházközségünk, az oregoni
Portland egyházközségének énekkarát láttuk vendégül. Régi ismerõsök is jöttek, mint például a karnagy,
Mark Slegers és felesége Carol, Patrick Scofield,
Maryann Ruolier – kórustagok, Joe Hopkins, aki a
kórus egyik kísérõje volt, valamint Cecilia Kingman,
aki a „zarándok” csoportot vezette. A 40 tagú énekkar – gyönyörû, telt hangzású, érett közösség – elõa-

Október 22.
Ünnepi istentisztelet az
(vasárnap) – 11 1956-os forradalom és szaóra
badságharc 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.
Gyermek karácsonyfa ünne(vasárnap) – 17
pély
óra

dott spirituálékat, Hassler darabot németül, Ernanit
latinul, de volt egy szanszkrit dallamuk is és nem
utolsó sorban Bartók Béla – Este a székelyeknél –
magyarul. Számomra óriási meglepetés volt Patrick
Scolfield gyönyörû basszusa, hiszen õt már ismertük, két évvel ezelõtt is tagja volt a látogató csoportnak, csak akkor nem énekelt – legalábbis nem így.
Patrick õsztõl a portlandi operában folytatja zenei
pályafutását.
A portlandi kórus énekel Mark Slegers vezényletével
Vendégeink elõadását megelõzõen a Lõrinczi Mihály Unitárius Kultúrális Egyesület kórusa énekelt
Vadady Attila vezetésével. A tavaly alakult kórus a
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Vadady Attila által átdolgozott passióból adott elõ
részletet, majd a Ghymes együttes Új esztendõ címû
dalával örvendeztette meg a nagyérdemût.

A lényeg? Mindenki jól érezte magát, vendégek és
vendéglátók egyaránt, mindkét alkalommal. Legyen
ez mindig így.

A program részeként Tokos Zoltán gitármûvész három számot adott elõ.

Ezúton mondunk köszönetet az Egyházközség Biblia köre tagjainak és „nõegyletének” azért a kedvességükért, hogy gondoskodtak a belmonti kórus „elõételérõl”. (A gyerekek üdvrivalgással fogadták a sütemények látványát, amint a gyülekezeti terembe beléptek.)

Az istentiszteletet, melyet Kászoni tiszteletes tartott
és a koncertet követõen mindannyian lementünk a
gyülekezeti terembe és egy nagyon kellemes, jó hangulatú együttlétben volt részünk.
A szeretetvendégség keretében ezúttal a Hemingway
Étterem által készített meleg ételeket fogyaszthattunk. Így lehetõvé vált a magyar konyha néhány remekének bemutatása az amerikai vendégek számára.
A menûben szerepelt vörösboros marhapörkölt galuskával, töltött káposzta és rétes is.
A kánikula ellenére is 180 személy vett részt a rendezvényen. Mindig szeretettel várjuk portlandi partnereink látogatását, örülünk nekik, és õk mindig jól
érzik magukat, kellemes élményekkel mennek el.
A portlandi unitárius énekkar nyári programjában mi
voltunk az utolsó elõtti megálló. Kezdtek június
16-án Vancouverben, majd 17-én Portlandben folytatták; aztán átjöttek Európába: Velence, Ljubljana,
végül pedig Budapest, elõször a Nagy Ignác utcai
unitárius templom, majd a Szent István Bazilika következett. Utólagos véleményük szerint, a turné
fénypontja a mi templomunkban tartott szereplés
volt.
Pár nappal késõbb, teljesen másfajta élménynek lehettünk részesei, mindazok, akik a rekkenõ meleggel
dacolva eljöttünk a templomba. Ezúttal a „The
Chalice Singers of Belmont” nevû kórus vendégeskedett nálunk, erdélyi körútjukról visszajövet. Ez az
énekkar sokkal kisebb volt, mint a portlandi, a maga
nemében mégis érdekes. Különleges hangulatot
adott az elõadásnak az, hogy családokból álló csoport az övék, így gyermekek és nagyszüleik egymás
mellett énekelnek. Két kislány énekelt és masírozott,
egy kisfiú pedig trombitált a Seventy-six Trombones
címû musical-részletben; de elénekeltek két dalbetétet a Zene hangján címû musicalbõl is, afrikai- és
afro-amerikai spirituálékat. Számomra furcsa volt,
hogy a Székely himnusz itt nem hangzott el, az csak
Erdélyben volt mûsorukra tûzve.
Kedves asszonyaink jóvoltából, velük is töltöttünk
néhány kellemes percet a gyülekezeti teremben: a
sós sütemény, pogácsa és hideg innivaló nagyon jól
esett nekik, mielõtt elmentek vacsorázni.
Itt mi már némileg kevesebben voltunk, de õk azt
mondták, hogy nem annyira a közönség mennyisége,
hanem inkább a minõsége számít, és azzal nagyon
meg voltak elégedve.
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Léb Betty

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
(gazdag.arpad@t-online.hu).

Közlemények, Hirdetmények
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.

A magyarkúti telek fûnyírására keresünk
jelentkezõket
Egyházközségünk szerzõdése a korábbi telekgondnokkal lejárt, melyet a Presbitérium nem hosszabbított meg. Így szükségessé vált egy új pályázat kiírása. A telekgondnoki feladatok elsõsorban a magyarkúti telek füvének lenyírását jelenti. Mivel ennek
éves költsége meghaladhatja a 100.000,-Ft-ot, mely
elég jelentõs összeg Egyházközségünk költségvetésének ismeretében, várjuk azon híveink jelentkezését,
akik évente egy vagy két alkalommal vállalnák a fû
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levágását. Egyházközségünk megfelelõ számú jelentkezõ
esetén
vásárolna
egy
benzines
fûnyírógépet, melyet a telken tárolna. Szeretnénk, ha
a hívek felajánlása alapján költségmentesen meg
tudnánk oldani a kertápolást. Jelentkezéseket a
311-3094-es telefonon vagy a
zoltanandco@t-online.hu drótposta címen várjuk.

Munkalehetõség
Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál
(311-3094), akik részmunkaidõben takarítást, gyermekek felügyeletét, szociális gondozást vállalnának
unitárius családoknál vagy egyedülálló idõs embereknél. Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk,
akik például nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak
és van még szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegû
szolgáltatást igénybevennének. Szeretnénk, ha az
ilyen jellegû kereslet és kínálat Egyházközségünkön
keresztül egymásra találna, mindenki örömére.

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.

E SZÁMUNK KÉRDÉSE:

Ön szerint mely magyarországi
egyházzal lenne célszerû az Unitárius
Egyháznak együttmûködnie oktatási,
szociális vagy kultúrális intézmények
közös létrehozásában és
mûködtetésében?
Elõzõ Hírlevelünk kérdése arra irányult, hogy milyen intézményeket kellene egyházunknak létrehoznia. A kérdésre adott válaszok értékelését ugyanezen
az oldalon olvashatja.
A válaszok alapján elsõsorban bentlakásos idõsek
otthonára, szeretetszolgálatra, valamint ifjúsági és
szabadidõközpont létrehozására van a legnagyobb
igény.
Mivel egyházunk lélekszáma alacsony és híveink
szétszórtan élnek az országban, a fenti intézmények
vagy egyéb, elsõsorban oktatási és szociális intézmények létrehozásához saját erõnk kevés lehet vagy az
intézményeket (például iskola) nem tudnánk teljes
egészében egyedül kihasználni. Ezért ésszerû lehet
az együttmûködés más magyarországi egyházakkal
ilyen intézmények létrehozásában és fenntartásában.
Ilyen együttmûködésre van számos példa Erdélyben.
Említhetnénk a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet, ahol unitárius és református lelkészeket is képeznek az intézet két karán.
Lókodon Unitárius Öregotthonként indult az idõs,
magára maradt embereknek otthont adó intézmény,
amely ma már ökumenikus intézményként mûködik
és ez nevében is tükrözõdik.
Kérjük, hogy a mellékelt kérdõíven jelölje meg válaszát. Kérjük, hogy a választási lehetõségek közül
csak egyet jelöljön meg X-szel vagy +-szal.

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.

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
zoltanandco@t-online.hu címre.
Fáradozását elõre is köszönjük.

ELÕZÕ SZÁMUNK KÉRDÉSE:
Ön szerint milyen unitárius létesítmény, intézmény
létrehozására van a legnagyobb szükség ma Magyarországon?
A kérdõívet összesen 27-en küldték vissza kitöltve.
Mint ismeretes a lehetséges intézmények közül hár-
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mat lehetett bejelölni, a legfontosabbat 1-sel, a második legfontosabbat 2-sel, míg a harmadik legfontosabbat 3-sal jelölve. Ennek alapján összesen egy intézményt legfeljebb 27-szer jelölhették meg a válaszadók.
A lehetséges válaszokat olyan sorrendbe rendeztük,
hogy elsõ helyen a legtöbb szavazatot (megjelölést)
szerzett intézmény szerepel, a többi pedig csökkenõ
fontossági sorrendben követi az elsõt.
Szavazatok
száma

Összes
%-ában

Unitárius szeretetszolgálat,
idõsek szociális gondozása
céljából

23

28,4

Ifjúsági és szabadidõ központ

23

28,4

Idõsek otthona (bentlakásos)

18

22,2

Gimnázium

4

4,9

Új templom (Újpest, Miskolc, Pécs, Gyõr, Székesfehérvár)

4

4,9

Általános iskola

3

3,8

Lelkészképzõ teológiai intézet

3

3,8

Üdülési és rehabilitációs
szövetkezet

1

1,2

Kollégium, albérlet egyetemistáknak

1

1,2

Kétnyelvû német-magyar
óvoda

1

1,2

81

100,0

Összesen

intézmény egyenként a szavazatok több mint 28%-át
kapta.
Õket követi 22,2%-kal egy bentlakásos idõsek otthona.
Bízunk benne, hogy egyházunk és egyházközségünk
vezetõi a hívek véleményének ismeretében gyakorlati lépéseket is tesznek majd a három legfontosabbnak tartott intézmény létrehozásáért.
A többi lehetséges válasz egyenként kevesebb mint
5%-ot kapott, a negyedik és ötödik helyen 4,9%-kal
gimnázium létrehozása és új templom építése szerepel. Új templom építésére négyen szavaztak és öt kívánatos helyszínt jelöltek meg: Újpest, Pécs, Gyõr,
Miskolc és Székesfehérvár.
A választási lehetõségek között nem szerepelt, de
egy-egy válaszadó fontosnak tartotta kétnyelvû német-magyar óvoda, üdülési és rehabilitációs szövetkezet létrehozását, illetve kollégiumi vagy albérleti
elhelyezés biztosítását egyetemisták számára. A javasolt szövetkezetet tekinthetjük az ifjúsági és szabadidõ központ mûködési formájának is, hiszen a
szövetkezeti forma lehetõvé teszi, hogy a tagok, azaz
azok az unitárius családok, akik hozzájárulnak a létesítmény felépítéséhez, hozzájárulásuk mértékében
használhassák az üdülõt annak felépítése után.
Az egyetemisták elhelyezése nem annyira intézmény
kérdése, anyagi támogatást pedig az albérlethez egyházi vagy más szervezetek pályázat útján is tudnak
biztosítani.
Köszönjük, hogy véleményüket megismertették velünk.

Mint látható, a válaszadók legfontosabbnak holtversenyben egy szeretetszolgálat, valamint egy ifjúsági
és szabadidõközpont létrehozását tekintik. Ez a két

Olvasói Levelek

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

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 mely magyarországi egyházzal lenne célszerû az
Unitárius Egyháznak együttmûködnie oktatási, szociális vagy
kultúrális intézmények közös létrehozásában és mûködtetésében?
Kérjük jelölje válaszát „X”-szel vagy „+”-szal a megfelelõ rovatban:

Evangélikus egyházzal
Református egyházzal
Katolikus egyházzal
Valamennyi protestáns egyházzal
Valamennyi keresztény egyházzal
Más egyházzal, éspedig: ______________________________________________
Nincs szükség más egyházzal történõ ilyen jellegû együttmûködésre

%

Amennyiben szeretné, röviden fejtse ki válaszának indoklását (nem kötelezõ kitölteni):
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BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala
Készpénzzel bérmentesítve
1055 Budapest, Nagy Ignác u.2-4.
Bp. 62. 1376

NYOMTATVÁNY

