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2008. SZEPTEMBER 20. - SZOMBAT
Egyházközségünk hagyományos õszi szabadtéri istentiszteletét 2008.
szeptember 20-án, szombaton 11 órától tartja a Verõcéhez tartozó
Magyarkúton, ahol egyházközségi ingatlanunk található, festõi
környezetben.

A szabadtéri istentiszteletet szeretetvendégség követi.
Az esemény helyszíne (Magyarkút, Irma forrás mellett) autóval a
2A jelû útról, Verõce irányába letérve érhetõ el. A Budapest Nyugati pályaudvarról a 9:05, 10:05 vagy 11:05 perckor induló vonatról Verõcénél kell leszállni. A menetidõ 34 perc. A verõcei állomásról gépkocsival szállítjuk a helyszínre vendégeinket.
Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvényt rossz idõ esetén is
megtartjuk.
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Magyarkúti szabadtéri istentisztelet
2008. május 24-én

ÕSZI HÁLAADÁSI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2008. SZEPTEMBER 28.
Az õszi hálaadási ünnepi istentiszteletre 2008. szeptember 28-án vasárnap 11 órai kezdettel kerül sor, melynek keretében úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL
Fiatalok konfirmációja
Pünkösdöt követõ vasárnap, május 18-án tartottuk fiataljaink konfirmációját. Ebben az évben a
tavalyi négy fiatallal szemben tizenhárman konfirmáltak.

tógépet vásárolt, amely a gyülekezeti terem melletti konyhában kerül elhelyezésre.
A konfirmandusok szülei az elmúlt évek egyik
legszebb és leglátványosabb templomdíszítésével lepték meg a gyülekezetet. A szülõk a fiatalok
konfirmációs felkészítését végzõ lelkészt és
énekvezért is megajándékozták. Kászoni József
szép könyveket, Vadady Attila pedig kolomp
hangszert kapott ajándékba.
Kérjük az 1991. és 1994. között született, még
nem konfirmált fiatalok szüleit, hogy a 2008. októberétõl induló konfirmációs elõkészítõre mielõbb
jelentsék be gyermeküket, hogy a fiatalok a következõ, 2009. júniusi konfirmáción részt tudjanak venni.

A 2008-ban konfirmált fiatalok csoportképe

Az ünnepi istentisztelet keretében az alábbi fiatalok tettek tanúbizonyságot hitbéli ismereteikrõl:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Brock Kincsõ
Corbescu Orsolya
Cseh Roland
Csiki Eszter
Demeter Botond Szabolcs
Kászonyi Norbert
Manczák Richárd
Nagy Oláh Edina
Schiller Andrea
Székely Noémi
Tóth Tímea
Zoltán Zoltána

A konfirmandusok elsõ úrvacsoravétele

Kászoni tiszteletes úr köszöntése
Egyházözségünkben végzett lelkészi
szolgálata 10. évfordulója alkalmából

A konfirmációt követõen úrvacsorát vettek a
konfirmandus fiatalok, valamint hozzátartozóik 2008. június 8-án vasárnap ünnepelte gyülekezetünk Kászoni József tiszteletes úr egyházközés ismerõseik.
ségi lelkészi szolgálatának 10 éves évfordulóját.
Az Egyházközség nevében Schmidt Gábor Az ünnepi istentiszteleten Kiss Mihály hódmezõgondnok könyvajándékkal és a konfirmációs em- vásárhelyi lelkész végzett szószéki szolgálatot.
lékoklevelek átadásával köszöntötte a közösség
Az ünnepség keretében Dr. Vajda László gondúj, teljes jogú tagjait.
nok, Dr. Beke Ildikó korábbi gondnokasszony,
Az istentiszteletet követõen a gyülekezeti terem- valamint Elekes Botond fõgondnok köszöntötte
ben állófogadás keretében köszöntötték a csa- Kászoni Józsefet az évforduló alkalmából.
ládtagok, ismerõsök a konfirmandusokat.
Szent-Iványi Ilona lelkésznõ, egyházközségünk
A 2007. és 2008. évi konfirmandusok szüleinek korábbi lelkésze visszaemlékezett Kászoni Jópénzadományából az Egyházközség új mosoga- zseffel történt megismerkedésének idejére és
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több, Kászoni Józsefhez kapcsolódó személyes Kászoni József tiszteletes úrnak további egyházélményét oszotta meg az ünneplõ gyülekezettel. községi szolgálatához jó munkát, erõt, egészséAz eseményen részt vett a Kászoni József lel- get kívánunk és arra Isten gazdag áldását kérjük.
készsége idején gondoki tisztséget betöltõ Dr.
Portlandi unitárius fiatalok látogatása
Mikó Gergely és Zoltán Csaba, valamint a jelenegyházközségünknél
legi gondnok Schmidt Gábor és számos korábbi,
illetve jelenlegi presbiter.
2008. június 27. és július 3. között 17 fõs, fõként fiKászoni tiszteletes megköszönte a gyülekezet és atalokból álló unitárius csoport látogatott Budapresbitérium támogatását, amely lelkészi szolgá- pestre testvéregyházközségünktõl, az Oregon állatában nagy segítséget jelentett számára. Fel- lambeli Portlandól. Az amerikai vendégek ezzel
elevenítette az elmúlt 10 év fõbb eseményeit, viszonozták fiataljaink tavalyi nagy sikerû amerikai látogatását.
eredményeit.
A csoportot Dana Regan, a portlandi unitáriusok
valláserkölcsi neveléséért felelõs lelkésze vezette. A vendégek közül többen már jó ismerõsei voltak a vendéglátóknak, hiszen a tavalyi portlandi út
során találkozhattak fiataljainkkal.
A csoport Amszterdamon keresztül június 27-én
pénteken délután érkezett Ferihegyre. A vendégek az egyházközséghez tartozó családoknál
kaptak elhelyezést ittartózkodásuk idejére.

Kászoni József tiszteletes egy fiatal unitáriussal
a magyarkúti haranglábnál

Az ünnepség végén Vadady Attila énekvezér
személyes ajándékot adott át Kászoni Józsefnek, egy kevésbé ismert egyházi ének hangfelvételét CD lemezen. Dr. Vajda László gondnok
pedig a gyülekezeti közösség nevében egy
Bencze András unitárius ötvös-iparmûvész által
rézbõl készített, ezüstözött kelyhet adott emlékül
Kászoni Józsefnek, melyen az alábbi felirat olvasható:
Kászoni József tiszteletes úrnak
10 éves lelkészi szolgálatáért, köszönettel
Budapesti Unitárius Egyházközség
1998 - 2008

Csoportkép a portlandi repülõtéren

Szombaton a vendéglátó családok szerveztek
különféle izgalmas és érdekes programokat a
portlandi csoport tagjai számára. Volt a programok között városnézés, múzeumlátogatás, balatoni kirándulás, libegõ, vidámpark és állatkert. A
nap végén Vékás Júlia presbiterünk testvérhegyi
házának kertjében talákozott, ahol Júlia bográcsban készült gulyáslevesét kóstolhatták meg a fiatalok. Az ismerkedés, beszélgetés késõ estig
tartott.

Az eseményt szeretetvendégség zárta a gyüle- Az elsõ közös eseményre vasárnap 11 órától kekezeti teremben.
rült a Nagy Ignác utcai templomban, ahol közös
istentiszteleten vettek részt vendégek és vendég-
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látók, melyet ebéd követett a gyülekezeti terem- Erdélyben számos történelmi és unitárius vonatben. Brock Margit nagyon finom töltött káposztá- kozású emléket, valamint természeti szépséget
val és frissen sütött fánkkal várta a vendégeket. látogattak meg amerikai barátaink, de volt lehetõA délután folyamán vendégeink ellátogattak a ségük a székely falusi élet megismerésére is. A
Terror Háza Múzeumba, amely nagy hatással csoport Budapest érintésével július 9-én utazott
volt a fiatalokra. Kora este emeletes busszal vá- el Magyarországról.
rosnézésen vettek részt a csoport tagjai, melynek során megismerhették Budapest fõbb nevezetességeit, a Budai Várat, a Hõsök terét, a Gellért hegyet, a Parlamentet és az Operaházat.
Hétfõn reggel nyugat-magyarországi kirándulás
keretében ellátogattunk Pannonhalmára, ahol
angol nyelvû idegenvezetéssel megismerkedhettünk a Pannonhalmi Fõapátság történetével és
bejártuk annak fontosabb épületrészeit.
A pannonhalmi ebédet követõen a Club Tihanyban volt lehetõségünk egy két órás balatoni fürdõzésre, majd Környe felé vettük az irányt, ahol a
Tar család várt bennünket vacsorára.
A ház gondosan rendbentartott kertjében fogyaszthattuk el az ízletesebbnél-ízletesebb falatokat, melyek egy része már korábban elkészült,
de a flekken, a túróval töltött gomba vagy a grillezett csirkemell és zöldségek, valamint a finom kenyérlángos (töki pompos) a kertben álló kemencében, grill sütõben frissen készült.

Dunai hajókirándulás

Dana Regan az erdélyi utazást követõen még egy
hétig Magyarországon tartózkodott férjével,
Jerryvel, melynek során több vendéglátóval újból
talákozhattak. Dana elmondta, hogy a mostanit
tekintik az eddigi legsikeresebb és legszervezettebb magyarországi látogatásuknak és külön köszönetét fejezte ki a vendéglátó családok mellett
A vacsora után közösen meglátogattuk a Tar Bencze Margitnak és Zoltán Csabának, akik a
család közelben lévõ pincéjét és vendégházát, színvonalas programokat megszervezték és leahol a felnõttek Tar Domokos Géza ízletes borát bonyolították.
is megkóstolhatták.
A vendéglátók valóban kitettek magukért ezért
Kedden a Dunakanyarban tettünk buszos kirán- ezúton is szeretnénk köszönetet mondani név
dulást. Elõször a Szentendrei Szabadtéri Múzeu- szerint is az alábbi vendéglátó családoknak, akik
mot látogattuk meg, ahol a vízimalom megtekin- saját költségükre látták vendégül az amerikai
tése mellett sétakocsikázásra is volt lehetõség. A csoport tagjait:
különféle tájak életét bemutató épületegyüttesek
megtekintése után a múzeum területén lévõ Kászoni József
Jászárokszállási Fogadóban ebédelt a csoport, a Béres-Muszka család
Vékás család
fedett kocsiszínben.
Bódi-Brock család
A következõ állomás Visegrád volt, ahol a felleg- Zoltán-Szente család
várat mutattuk meg vendégeinkenk. Majd vissza- Nagy István Ottó családja
tértünk Szentendrére, ahol a hangulatos belvá- Mikó Gergely családja
rosban tettünk kétórás sétát. Hat órakor a csoport Elekes Botond családja
hajóra szállt és sétahajóval utazott vissza Buda- Postás család
pestre, a Vigadó térre.
Kulcsár-Koncz család
Szerdán reggel már tovább is utazott a portlandi Kisgyörgy Bence
csoport Erdélybe, ahol a programot erdélyi test- Nagy-Nikolics család
véregyházközségük, az Oklándi Egyházközség Léb Erzsébet
szervezte.
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Dana Regan látogatása idején volt alkalom a jövõre vonatkozó terveket is megbeszélni. Elõreláthatólag 2009-ben egy felnõttekbõl álló amerikai
csoport érkezik Budapestre Camille Wright vezetésével, 2010-ben magyar fiatalokat várnak
Portland-be, míg 2011-ben újabb fiatal amerikaiakból álló csoport látogatása várható.

Ami a programokat illeti, most is volt kirándulás,
kézmûvesfoglalkozás és sok játék. A tábor minden egyes napján más, az unitáriustól eltérõ vallás alapjait ismerhették meg a táborozók. Az
egyes vallásokhoz kapcsolódó eltérõ kultúrákat a
táborvezetõk valamely sajátos tevékenység bemutatásával szemléltették. Így például a táboroA portlandi csoport tagjainak rövid véleménye, él- zók megismerkedhettek a henna festéssel is.
ménybeszámolója a Portlandi Unitárius Egyház- A tábor utolsó napján, vasárnap Szász Adrienne
tartott istentiszteletet a jelenlévõ gyermekeknek
község honlapján olvasható.
és szüleiknek, testvéreiknek, hozzátartozóiknak.
(http://www.firstunitarianportland.org/programs/y A fiatalok beszámoltak a táborban történt eseméouth-RE/youth-report-from-2008-hungarian-trip). nyekrõl, elmondták az ott szerzett élményeiket.
Végül a táborozók egy rövid vidám színjátékkal
A nyolcadik Magyarkúti nyári gyermektábor búcsúztak az idei nyári tábortól.
Az idei nyáron 33 gyermek vett részt a magyarkúti nyári táborban július 21. és 27. között, amelyet mint 2001 óta mindig - Szász Adrienne lelkésznõ
szervezett és vezetett nagy-nagy gonddal és
szeretettel. A tábor vezetésében idén Lakatos
Csilla miskolci lelkész és a korábbi évekhez hasonlóan Béres Anna és Pásztor Éva is részt vett.
Ebben az évben már nyolcadik alkalommal táboroztak együtt a 6 és 16 év közötti fiatalok. A résztvevõk száma is közel volt a tavalyi, rekordnak
számító 35-ös létszámhoz.
Néha azért a nap is kisütött (Béres Anna és Szász
Adrienne a gyermekek között)

Vadady Attila énekvezér több mint 30 év
szolgálat után lemondott tisztségérõl

Játék közben

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.

Amint arról korábbi Hírleveleinkben beszámoltunk, a Magyarországi Unitárius Egyház által
Vadady Attila énekvezér ellen indított kilakoltatási
perben 2008. március 18-án peren kívüli egyezség született, melynek alapján Vadady Attila vállalta, hogy 2008. augusztus 31-ig kiköltözik a
Nagy Ignác utcai lakásából, amely a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdona.
Vadady Attila a lakást kiürítve, 2008. augusztus
28-án átadta a Magyarországi Unitárius Egyház
képviselõinek és elköltözött a Nagy Ignác utcai
épületbõl.

2008. augusztus 31-én a vasárnapi istentiszteletet követõen Vadady Attila Kászoni József tiszteA korábbi évektõl eltérõen idén nem volt kegyes letesnek és Schmidt Gábor gondnoknak bejelenaz idõjárás a táborozókhoz, hiszen a hét majd tette énekvezéri tisztségérõl való lemondását,
minden napján szakadt az esõ. Ennek ellenére melyet az alábbi levélben írásban is megerõsített.
vidáman és hasznosan telt el az egy hét.
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A levél tartalmát teljes terjedelemben, kommen- Az Egyházközség vezetése nagy szomorúságtár nélkül, az alábbiakban közöljük:
gal vette tudomásul Vadady Attila lemondását
„Alulírott Vadady Attila a Budapesti Unitárius és bízik abban, hogy Attila nem fordít örökre
Egyházközség kántora választott tisztségemrõl hátat a Nagy Ignác utcai gyülekezetnek. Az
ezennel lemondok. A továbbiakban semmilyen Egyházközség vezetése ezúton is hálás kömódon nem kívánom az egyházat szolgálni. In- szönetet mond Vadady Attila elkötelezett, áldokaim megtalálhatóak azokban az iratokban, dozatos, szakmailag kiemelkedõ minõségû,
melyeket éveken keresztül a bíróságokhoz vol- igényes munkájáért, a több mint 30 éves szoltam kénytelen beadni, valamint azokban a leve- gálatért, ami szó igazi értelmében szolgálat
lekben, és e-mailekben amikben errõl a témáról volt.
esett szó. Tudomásul kellett vennem, hogy az Az Egyházközség valamennyi tagjának hiányozni
egyház mûködése nem fér össze az erkölcsi nor- fogsz Attila!
máimmal. Az egyházépítésbe fektetett munkám
hiábavalóságát, mi sem bizonyítja jobban annál, Vadady Attila énekvezérünk távozásával új kánmint, hogy több mint 30 éves tevékenységemet tort keresünk.
ellehetetlenítésemmel hálálta meg. Sajnálom, Több irányban is tájékozódunk, de ha valaki tud
hogy az emberbaráti törõdés legkisebb szikráját ajánlani ismerõsei körébõl valakit, megköszönjük.
sem tapasztalhattam meg egy olyan közösségben, ahol a segítségnyújtásnak kellene állni az Podhraczky István kiállítása az Unitárius Gaelsõ helyen. Ha valaki ezek után úgy érzi, hogy lériában
szavaim nem igazak, valószínûleg azon kevesek
Az Unitárius Galéria és az Erzsébetvárosi Lenközé tartozik, akik mégis csak tettek valamit érgyel Kisebbségi Önkormányzat közös rendezésédekemben. Az eredmény azonban önmagáért
ben került sor május 29-én délután Podhraczky
beszél. Érezzék úgy, hogy Õk a kivételek, hiszen
István Kép, keret-kép kiállításának menyitójára. A
olyanok mindig vannak.
kiállítást Golovics Lajos mûvészettörténész nyiKöszönöm a rengeteg tanulságot, és a magam totta meg, az esemény házigazdája Kászoni Jórészérõl annak szellemében folytatom tovább, zsef volt. A megnyitó alkalmából fellépett Rivai
hogy „ami nem pusztít el, az megerõsít”.
Béláné zongoramûvész és Bálint Mária
Csak örülni tudok, hogy nem pusztultam bele színmûvész. A kiállítást szeretetvendégség köebbe a tortúrába, de ez NEM az egyháznak kö- vette.
szönhetõ, hanem azoknak az egyszerû, talán A kiállítás bemutatott alkotások mintegy két hónanem is templomba járó embereknek, akik segítet- pon keresztül díszítették gyülekezeti termünk fatek nyomorúságomban.
lait a nyári hónapok alatt.
Budapest, 2008. szeptember 1.
Vadady Attila”

Vadady Attila 2008. május 24-én
a magyarkúti istentiszteleten
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Orbán Erika sepsiszentgyörgyi lelkésznõ helyettesítette Kászoni Józsefet nyári szabadsága idején
Kászoni József tiszteletest nyári, július-augusztusi szabadsága idején a Nagy Ignác utcai egyházközségben Orbán Erika lelkésznõ helyettesítette.
Erika székelykeresztúri származású, jelenleg
Sepsiszentgyörgyön kórházlelkészi szolgálatot
végez. Tavaly tért vissza amerikai tanulmányútjáról, ahol Portland-ben találkozott a magyarországi fiatalok csoportjával is.

Kászoni József, Rózsika néni és Vékás Júlia

Kászoni tiszteletes úr kéri az idõs, beteg egyházközségi tagok hozzátartozóit, hogy a templomba
már eljönni nem képes híveink lelki gondozása
érdekében jelentkezzenek Postásné Balázs Ildikónál a lelkészi hivatalban (telefon: 311-3094),
hogy a tiszteletes úr elõre egyeztetett idõpontban
meg tudja látogatni õket otthonukban.
Kászoni József lelkész jelentése a
2008. május és augusztus között
végzett tevékenységérõl
ESKETÉS

A nyáron is templomba járók budapesti unitáriusok tanúi lehettek Erika átgondolt és átéléssel elmondott prédikációinak, amelyeket ezúton is köszönünk.

2008. május 24-én Bíró Zoltán és Kiss Katalin;
május 24-én Pécz Gergely és Balogh Eszter;
június 14-én Garai Gábor és Almási Barbara;
június 28-án Kalmár Gergely és Székely Anett;
augusztus 2-án Szent-Iványi Tamás és
Tari Katalin;
augusztus 8-án Balázs Károly és
Szihalmi Zsuzsanna;
augusztus 9-én Horváth Márton és
Császár Zsuzsanna;
augusztus 9-én Brics Tamás és
Sipos Emese Lilla.

Idõsek lelki gondozása

KERESZTELÉS

Kászoni József tiszteletes és Vékás Júlia presbiter szeptember 2-án délelõtt látogatást tett egyházközségünk egyik idõs tagjánál, Pandúr
Gézáné Rózsikánál. A korábbi években Rózsika
néni rendszeres látogatója volt a Nagy Ignác utcai istentiszteleteknek, de megromlott egészségi
állapota és idõs kora miatt az utóbbi idõben már
nem láthattuk templomunkban.

2008. május 8-án Dr. Balázs Szabolcs és
Dr. Orbán Napsugár Tünde kisfia: ÁKOS;

Orbán Erika

Orbán Erika hat istentiszteletet tartott a helyettesítés idején. Utolsó szószéki szolgálatára augusztus 31-én került sor, melyet követõen
Kászoni József köszönetet mondott az Egyházközségünkben végzett szolgálatáért.

május 17-én Dr. Kríza Zsigmond és
Marjai Éva kisfia: BENEDEK;
június 7-én Dr. Philip Betten és
Nagy Réka kisfia: ALBERT;

június 14-én Néninger Attila és
Rózsika néni jelenleg egy idõsek otthonában él, Magyari Tünde kislánya: NÓRA;
ott kereste fel õt Kászoni József és Vékás Júlia.
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június 15-én Dr. Bodor Márton Zsolt és Sükösd nal sem, és semmilyen bevételünk sincs. Ennek
ellenére, évek óta a MUE kasszájából a lelkész fiMelinda Emese kisfia: MÁRTON CSANÁD;
június 22-én Karba Attila és Béres Katalin kislá- zetésén kívül semmilyen támogatást sem kapunk, pedig elvileg csak azokat az Egyházközsénya: KINCSÕ KITTI;
geket hagyják ki a támogatásból, amelyeknek van
június 28-án Szabó Zoltán és
valamilyen bevételük. Az EKT- n ezen felvetéHegedûs Éva kisfia: MÁTYÁS ATTILA;
sünkre semmilyen választ nem kaptunk.
június 29-én Csáka Attila és
Schmidt Gábor
Nagy Erika kislánya: EMESE;
gondnok
július 5-én Dr. Katona József és
Adorjáni Adél kislánya: BOGLÁRKA;
július 5-én Kovács Zoltán és
Székely Anett kislánya: KINGA BERNADETT;

EGYHÁZUNK ÉS
TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK
ÉLETÉBÕL

augusztus 9-én Vincze Ferenc és Gáborjáni
Szabó Orsolya kisfia: BERKE FERENC;

Kevesen voltunk a Sokan voltunk írójának
búcsúztatásán - Elhunyt Sánta Ferenc író

augusztus 30-án Bodor István Ádám és
Eranus Eliza Hajnalka kisfia: ALBERT ETELE.

Mély megrendüléssel értesültünk, hogy június
6-án, pénteken, életének 81. évében elhunyt unitárius testvérünk, egyházközségünk tagja, Sánta
Ferenc Kossuth-díjas író.

TEMETÉS
2008. április 7-én Fülöp Dénesné
sz. Tiboldi Eszter, 83 éves;
május 16-án Korondi Mózes, 87 éves;
június 17-én Szigeti Juliánna, 69 éves;
június 30-án Szilágyi Ferencné
sz. Székely Juliánna, 94 éves;
július 17-én Benkõ Árpád, 82 éves;
július 25-én Nagy Józsefné
sz. Firtos Irma, 86 éves;
szeptember 1-jén Haratek Ferencné
sz. Koronki Margareta.
Presbitériumunk 2008. május és augusztus
között végzett munkájáról
2008. július 9.-én tartott presbiteri ülésünkön elfogadtuk, hogy a július 12.-én tartandó EKT ülésen beterjesztjük Egyházközségünk igényét egy,
az épületen belül lévõ szolgálati lakásra. Tájékoztatást adtunk a MUE zárszámadásáról és a
költségvetésérõl.
Az EKT ülésen idõhiány miatt nem kaptunk szót a
szolgálati lakás iránti kérelmünkre, de megígérték, hogy a következõ EKT ülésen elsõ napirendi
pontként szerepelni fog ez a beterjesztés.

Sánta Ferenc a XX-XXI. század legismertebb és
legelismertebb még élõ unitáriusa volt, akinek halálával az egyik utolsó magyar klasszikus író távozott közülünk. Legismertebb mûvei a Sokan voltunk címû novella, Az Ötödik pecsét, a Húsz óra
és Az áruló címû regények. Sánta Ferenc éleslátással, kíméletlen pontossággal ábrázolta azokat
az emberi léthelyzeteket, ahol az egyén belsõ tartása, erkölcsi ereje konfliktusba kerül egy felsõbb
hatalommal. Mûveiben drámai erõvel jelenik meg
a kisember kiszolgáltatottsá-ga, elvhûsége és
élni akarása a XX. századi magyar történelem
leginkább próbára tevõ idõszakaiban.
Sánta Ferenc 1927. szeptember 4-én született
Brassóban, egy székely szegényparaszt és egy
likõrgyári munkásnõ harmadik gyermekeként. A
család gyakran költözött, Sepsibikszád, Marosvásárhely és Kolozsvár voltak Sánta gyermekkorának állomásai. A II. világháború Debrecenbe sodorta, ahol a református kollégium hallgatója lett.
Alig húszévesen megnõsült, négy fia született. A
család
fenntartása
érdekében
elõbb
bányászkodott, majd az ötvenes évek elején a
kispesti traktorgyár, késõbb a Ganz Daru- és Hajógyár betanított munkása lett. 1958-tól az MTA
Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt,
1968 óta írói munkásságából élt.

Az alaptörvény értelmében csak a lelkészeknek Július 20-án, pénteken délután rekkenõ nyári hõés a püspöknek jár szolgálati lakás, de Egyház- ségben kísértük utolsó útjára Sánta Ferencet. A
községünk nem rendelkezik semmilyen ingatlan- XX-XXI. század legismertebb és alighanem legel-
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ismertebb magyar unitáriusa távozott. Talán fel
sem fogjuk micsoda veszteség Sánta Ferenc elvesztése, nekünk magyaroknak és unitáriusoknak. Sajnos kevés és egyre kevesebb olyan unitárius van, aki a nemzet egésze számára is ismert és marandó életmûvet hagy maga mögött.
Ha Sánta Ferenc nem magyar lett volna, hanem
egy nagyobb, szerencsésebb nemzet fia, alighanem nemzetközi irodalmi díjak sorát nyerte volna
el. Igaz, ha nem ebben a hazában nõ fel és nincs
olyan megrázó vagy magasztos élményekben része, mint amilyenekben élete 80 éve alatt volt része, akkor talán nem is születtek volna olyan felejthetetlen, örök érvényû és értékû mûvei, mint a
Sokan voltunk, az Isten a szekéren, az Ötödik pecsét vagy A húsz óra.

Sánta Ferenc életében, munkásságában és világszemléletének kialakulásában.
Sánta Ferenc szerint az emberiség két legnagyobb bûne, amit elkövethet, az a közöny és a fanatizmus.
Sokszor terveztük, hogy a Budapesti Unitárius
Egyházközség Érték+Õrzõ Estek sorozat egyik
rendezvényére Sánta Ferencet hívjuk meg vendégként. Sajnos erre már nem kerülhet sor.

Sánta Ferenc sírjánál

Ágh István költõ Sánta Ferenc sírjánál felidézte
az Isten a szekéren címû elbeszélés történetét,
amelyben egy Sánta Ferenc nevû székely gazda
kocsijára felkéredzkedik az Isten, aki egy öregSánta Ferenc
ember képében jelenik meg. A mûben Sánta FeA Sokan voltunk szerzõjének búcsúztatásán 200 renc vendégül látja õt, az Istent, saját otthonában.
gyászoló állt a felravatalozott koporsó mellett. Ágh István így zárta gyászbeszédét: „Drága IsteKevés volt az ismert irodalmi-közéleti személyi- nünk, most rajtad a sor.”
ség, nem sok ismerõs arcot láthattunk: csak a
Legyen áldott Sánta Ferenc emléke és nyugodjon
régi jó barát Fekete Gyula író és Ágh István költõ
békében Isten vendégeként!
volt jelen, mindketten emlékezetes szavakkal,
gondolatokkal búcsúztak Sánta Ferenctõl.
Dr. Szabó Árpád, az Erdélyi Unitárius Egyház
püspöke búcsúztatta Sánta Ferencet. A gyászszertartáson Kászoni József budapesti lelkész
végzett kántori szolgálatot. Solymosi Zsolt kolozsvári teológiai tanár és Fóris-Ferenczi Gábor,
a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Gimnázium tanulója emlékbeszédben búcsúzott a Kolozsvári Unitárius Gimnázium egykori diákjától,
Sánta Ferenctõl. Mind a Püspök úr, mind
Solymosi Zsolt szép szavakkal emlékezett az író
és a szülõföld, valamint az unitárius egyház és
azon belül a kolozsvári gimnázium közötti kötõdésekre és azok meghatározó jelentõségére

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

2008. II. félévi egyházközségi események naptára
A következõ hónapok 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,
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illetve az Ön által felkeresni kívánt esemény elõtt A PORTLANDI
telefonon érdeklõdjön az egyházközségi irodá- TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
ban vagy látogassa meg Egyházközségünk
KAPCSOLAT HÍREI
www.unitariusbudapest.hu honlapját, hogy valóban a terv szerint kerül-e megrendezésre a ren- Vendégünk volt David Keyes
dezvény.
A pünkösdi ünnepkörben egyik istentiszteletünkön részt vett a Budapesten tartózkodó David
IDÕPONT
ESEMÉNY
Keyes lelkész. David nem elõször látogatott el
egyházközségünkbe,
hiszen
korábban
a
Szeptember 20.
Magyarkúti szabadtéri
Testvéregyházközségi Tanács (Partnerchurch
(szombat) istentisztelet és
Council) egyik meghatározó vezetõjeként sokat
11:00 óra
szeretetvendégség
tett
az
erdélyi-magyar-amerikai
unitárius
Szeptember 28.
testvéregyházközségi kapcsolatok fejlesztéséért
Õszi Hálaadási Ünnepi
(vasárnap) Istentisztelet úrvacsorával
és számos alkalommal járt Magyarországon, illet11:00 óra
ve Erdélyben.
Október 4.
(szombat)

Pestszentlõrincen Országos
Unitárius Találkozó

Október 11.
(szombat) –
18.00 óra

Arnóti Tamás kiállításának
megnyitója

David jelenleg a michigani Ann Arbor-ban mûködõ egyházközség lelkésze és egyházközsége 20
fõs csoportjával érkezett Magyarországra, illetve
Erdélybe.

November 1.
(szombat) –
18:00 óra

Istentisztelet keretében
emlékezünk elhunyt testvéreinkre Halottak napján

David Keyes és a csoport magyarországi programját Kászoni József és Szent-Iványi Ilona lelkészek szervezték.

November 8.
(szombat) –
18.00 óra

Kovits Tamás kiállításának
megnyitója

November 2.
(vasárnap) –
11:00 óra

Ünnepi istentisztelet a reformáció napja alkalmából

November 16.
(vasárnap) –
11:00 óra

Ünnepi istentisztelet Dávid
Ferenc halálának 429.
évfordulója alkalmából

December 1.
(hétfõ)

Hírlevél 2008. évi IV.
számának kiküldése

December 6.
(szombat) –
17:00 óra

Adventi koncert és
szeretetvendégség

December 14.
(vasárnap) –
17:00 óra

Gyermek karácsonyfa
ünnepély

December 25.
(csütörtök) 9:00 és 11:00
óra December
26. (péntek) –
11:00 óra

Ünnepi karácsonyi istentiszteletek úrvacsorával

A látogatás érdekessége volt, hogy mint ismeretes, az amerikai unitárius-univerzalisták nem élnek az úrvacsorai jegyekkel, a kenyérrel és borral, de a csoport több tagja is vett úrvacsorát
templomunkban pünkösd alkalmából.
A csoport, amely felkereste Budapest nevezetes
termálfürdõit, kellemes budapesti élményekkel
tért vissza Ann Arbor-ba.

David Keyes pünkösdi istentiszteletünkön

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 pár-
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beszéd. 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
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 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
unitarius@cerbi.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.
Konfirmáció elõkészítõ
Idén a konfirmációra az elõkészítést október
12-én kezdjük, vasárnaponként 10 és 11 óra között.
Hitoktatás
A fiatalokkal az istentisztelet alatt 11 órától Salamon Emõke hitoktató tart hittanórát, október 5-vel
kezdõdõen minden vasárnap.
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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 az unitarius@cerbi.hu is.

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala

DÍJ HITELEZVE

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.
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