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MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2007. SZEPTEMBER 22.

Egyházközségünk hagyományos õszi szabadtéri istentiszteletét
2007. szeptember 22-én, szombaton 11 órától tartja a Verõ-
céhez tartozó Magyarkúton, ahol egyházközségi ingatlanunk
található, festõi környezetben.
A szabadtéri istentiszteletet szeretetvendégség (kétfogásos
ebéd) követi, melynek költsége felnõttek esetében 1.000,-Ft,
gyermekek és nyugdíjasok számára 500,-Ft.
Az esemény helyszíne (Magyarkút, Irma forrás mellett) autóval a
2A jelû útról, Verõce irányába letérve érhetõ el. A Budapest Nyu-
gati pályaudvarról a 8:55 perckor vagy a 9:55 perckor induló vo-
natról Verõcénél kell leszállni. A menetidõ 33 perc. A verõcei állo-
másról gépkocsival szállítjuk a helyszínre vendégeinket.
Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvényt rossz idõ esetén is
megtartjuk.

ÕSZI HÁLAADÁSI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2007. SZEPTEMBER 30.

Az õszi hálaadási ünnepi istentiszteletre 2007. szeptember
30-án vasárnap 11 órai kezdettel kerül sor, melynek keretében
úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

KÉRJÜK HÍVEINK ANYAGI TÁMOGATÁSÁT

Az elmúlt években Egyházközségünk folyamatosan 1,5 és 2 mil-
lió Ft közötti összegû szabad felhasználású pénzeszközzel ren-
delkezett, ami biztosította az Egyházközség mûködésének nyu-
godt, stabil hátterét.
Sajnálatos módon ez a tartalék mostanra elfogyott és az Egyház-
községnek ma már, a takarékos gazdálkodás mellett is, napi
pénzügyi gondjai vannak. A tartalék elfogyásának oka, hogy eb-
ben az évben jóval kevesebb egyházfenntartói járulék és ado-
mány érkezett Egyházközségünkhöz, mint az elõzõ év hasonló
idõszakában, másrészt rezsiköltségeink is növekedtek.
Az Egyházközség vezetése tisztában van vele, hogy híveink
anyagi lehetõségeit is korlátozzák az ország egészét érintõ meg-
szorító intézkedések, ugyanakkor nagy tisztelettel kéri a híveket,
hogy aki teheti, lehetõségei szerint támogassa Egy-
házközsgünket a Hírlevélhez mellékelt csekken vagy pénztárba
történõ befizetéssel, illetve banki átutalással. Az Egyházközség
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11713005-20304007.
Elõre is köszönjük híveink adományait, amivel hozzájárulnak,
hogy Egyházközségünk a megszokott színvonalon tudja folytatni
hitéleti, kultúrális és közösségépítõ tevékenységét.



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL VII . ÉVF. 3. SZÁM - 2007. JÚNIUS–SZEPTEMBER

2

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL

Élményekben gazdag látogatást tettek fi-
ataljaink a portlandi testvéregyházköz-
ségben

Kászoni József tiszteletes vezetésével egy 19
fõs, fõként fiatalokból álló budapesti unitárius
csoport három hetet töltött az egyesült államok-
beli Portlandben, az ottani testvéregyházközség
meghívására.

A csoport 2007. június 18-án repülõvel utazott
Portland-be, ahol a magyarországi vendégeket a
Portlandi Unitárius Egyházközséghez tartozó
családok látták vendégül. Már az elsõ estén fon-
tos programon vettek részt, Cecilia Kingman Mil-
ler lelkészi beiktatásán.

A csoport tagjai is részt vettek június 19. és 24.
között az amerikai unitárius-univerzalista gyüle-
kezetek évente megrendezett, immár 46. köz-
gyûlésén, melyre 6.600 látogató érkezett fõként
az Egyesült Államokból. Az eseményre a buda-
pesti csoport magával vitte Egyházközségünk
egyik zászlaját is, amely a résztvevõ egyházköz-
ségek zászlós felvonulása idején kapott fontos
szerepet és a közgyûlés ideje alatt a többi ameri-
kai unitárius-univerzalista gyülekezet zászlajával
együtt a közgyûlés helyszínén, a portlandi konfe-
rencia központban volt kifüggesztve.

A közgyûlést követõen a budapesti unitáriusok
megismerkedhettek Portland és környékének
természeti, valamint kulturális látnivalóival.

A vendéglátók által szervezett színes és változa-
tos programban szerepelt rodeo verseny, base-
ball mérkõzés, a Szent Helen vulkán, a hófödte
Mount Hood hegy, több vízesés és a Csendes
óceán partjának meglátogatása is.

Természetesen közös istentiszteletre is sor ke-
rült, ahol Kászoni tiszteletes végzett szószéki
szolgálatot. A csoportot lakásán fogadta Marylin
Sewell vezetõ egyházközségi lelkész is

Kászoni József a közgyûlésen is végzett szolgá-
latot és elõadóként részt vett a Balázs Ferenc
életét és munkásságát amerikai felesége levelein
keresztül felidézõ programban.

A magyar és amerikai fiatalok három hetes
együttléte során barátságok szövõdtek, ezért a
búcsúzáskor több könnycsepp is hullott a sze-
mekbõl. Sokan a hazaérkezés óta interneten ke-
resztül tartják a kapcsolatot a vendéglátókkal és
alig várják, hogy újra találkozhassanak szemé-
lyesen. Erre alighanem 2008 nyarán kerülhet sor,
mivel Egyházközségünk erre az idõpontra hívta
meg az amerikai fiatalokat Budapestre.

A csoport július 10-én, illetve 11-én a déli órák-
ban érkezett vissza Budapestre.

Egy kép a sok közül, amely egy

oregoni kirándulásokon készült

A Szent Helen vulkánnál

Kászoni József a portlandi templomban

végez szolgálatot
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Az amerikai úton résztvevõk november 17-én,
szombaton 17 órától gyülekezeti rendezvény ke-
retében tartanak fényképes élménybeszámolót
Egyházközségünk tagjainak.

Egyházközségünk és a csoport tagjai nevében
köszönjük amerikai testvéreink vendégszeretét
és gondoskodását. Külön köszönet illeti meg
Dana Regant és Camille Wrightot, akik amerikai
részrõl a látogatás fõ szervezõi voltak.

Dr. Vajda László presbitert az Unitárius Ala-
pítvány Kuratóriumának tagjává választották

2007. június 9-én a Magyarországi Unitárius Egy-
ház Egyházi Képviselõtanácsa titkos szavazás-
sal megválasztotta az Unitárius Alapítvány új, hét
fõbõl álló Kuratóriumának tagjait.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Dr. Vajda Lászlót,
a legnagyobb szavazati aránnyal, a Kuratórium
tagjává választotta a testület.

Nálunk vendégeskedett a Sepsiszentgyörgyi
Unitárius Egyházközség vegyeskórusa

Május 20-án az istentiszteletet követõen templo-
munkban vendégszerepelt a Sepsiszentgyörgyi
Unitárius Egyházközség vegyeskórusa. A kórus
Kríza János néhai unitárius püspök, a Vadrózsák
címû népdalgyûjtemény szerzõjének nevét viseli.

A vendégek ajándékot is hoztak Egyházközsé-
günknek, egy kopjafát, melyen az egyházközség
és a kórus neve szerepel.

Fiatalok konfirmációja

Pünkösdöt követõ vasárnap, június 3-án tartottuk
fiataljaink konfirmációját. Ebben az évben a tava-
lyi kilenccel szemben csak négyen konfirmáltak.

Az ünnepi istentisztelet keretében az alábbi fiata-
lok tettek tanúbizonyságot hitbéli ismereteikrõl:

• Birtalan Izabella (született: 1993. július 16.)

• Káldi Brigitta (született: 1991. május 25.)

• Mester Nóra (született: 1994. február 4.)

• Vasvári Zsuzsa Enikõ (született: 1994.
március 26.)

A konfirmációt követõen úrvacsorát vettek a
konfirmandus fiatalok, valamint hozzátartozóik és
ismerõseik.

Az Egyházközség nevében Zoltán Csaba gond-
nok köszöntötte a közösség új, teljes jogú tagjait.

Az istentiszteletet követõen a gyülekezeti terem-
ben állófogadás keretében köszöntötték a család-
tagok, ismerõsök a konfirmandusokat.

A konfirmandusok szüleinek pénzadományából
az Egyházközség új hûtõszekrényt vagy mosoga-
tógépet szándékozik vásárolni.

Az év folyamán további három felnõtt konfirmáci-
óra is sor került, melynek során Nagy Péter (szü-
letett: 1996. december 24.), Birnbaum Péter (szü-
letett: 1974. augusztus 1.) és Molnár Anita (szüle-
tett: 1973. április 29.) váltak Egyházközségünk
tagjaivá.

Kérjük az 1990. és 1993. között született, még
nem konfirmált fiatalok szüleit, hogy a 2007. októ-
berétõl induló konfirmációs elõkészítõre mielõbb
jelentsék be gyermeküket, hogy a fiatalok a követ-
kezõ, 2008. júniusi konfirmáción részt tudjanak
venni.

Püspöki vizitáció egyházközségünknél

2007. június 10-én ünnepi istentisztelettel zárult
az Egyházközségünknél lefolytatott püspöki vizi-
táció. A szószéki szolgálatot Rázmány Csaba
püspök végezte, imát Balázsi László fõjegyzõ
mondott.

A püspök úr röviden értékelte a vizitáció eredmé-
nyét és megállapította, hogy Egyházközségünk
adminisztrációját példásan és hiányosság nélkül
vezeti. Ezt erõsítette meg Elekes Botond fõgond-
nok is, aki példásnak nevezte az Egyházközség
munkáját és nemcsak magyarországi, hanem
kárpát-medencei szinten is példamutatónak, ki-
emelkedõnek ítélte a Budapesti Unitárius Egy-
házközség tevékenységét, amiért köszönetet
mondott Kászoni József lelkésznek, Zoltán Csa-
ba és Schmidt Gábor gondnokoknak, valamint az
Egyházközség presbitériumának.

Az Egyházközség nevében Zoltán Csaba gond-
nok köszöntötte a vizitáció alkalmából Egyház-
községünkbe látogató egyházi vezetõket és vála-

Vendégek és vendéglátók
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szolt a Balázsi László fõjegyzõ úr által felvetett
néhány kérdésre. Balázsi fõjegyzõ úr részletesen
ismertette a vizitáció megállapításait.

Az ünnepi istentiszteleten mintegy negyven fõ
vett részt. Az esemény az elsõ emeleti gyüleke-
zeti teremben tartott rövid fogadással ért véget,
ahol szendvics, sütemény és ital várta a vendé-
geket.

Magyarkúti nyári gyermektábor –
immár hetedszer

Az idei nyáron 30 gyermek vett részt a magyarkú-
ti nyári táborban, amelyet – mint 2001 óta mindig
– Szász Adrienne lelkésznõ szervezett és veze-
tett nagy-nagy gonddal és szeretettel.

Ebben az évben már hetedik alkalommal tábo-
roztak együtt a 6 és 16 év közötti fiatalok. A részt-
vevõk száma is közel volt a tavalyi, rekordnak
számító 35-ös létszámhoz.

Egyházközségünk ezúton is kifejezi õszinte elis-
merését és köszönetét, hogy a tábor mostani és
korábbi vezetõi kevés nyári szabadságukból ál-
doztak arra, hogy gyermekeink, unokáink egy hé-
tig izgalmas és emlékezetes programokban ve-
gyenek részt. Külön köszönet illeti meg ezért
Szász Adriennet, aki édesapja szomorú elveszté-
se után is vállalta a tábor megszervezését.

Ami a programokat illeti, most is volt sok kirándu-
lás, többek között Visegrádra, kézmûves-
foglalkozás és játék az egyházközségi telken.

A tábor utolsó napján, vasárnap Szász Adrienne
tartott istentiszteletet a jelenlévõ gyermekeknek
és szüleiknek, testvéreiknek. A táborozók rövid
mûsor keretében mutatták be a táborban tanult
énekeket, játékokat.

A tábort a helyben készített gulyás elfogyasztása
zárta, melynek elkészítésében, akárcsak tavaly,
Nagy Piroska segédkezett, amiért külön köszönet
illeti.

Ugyanakkor az augusztus elsõ felére tervezett er-
délyi táborozás elmaradt, mivel Szász Adrienne,
édesapja súlyos betegsége miatt nem tudta vál-
lalni a tábor megszervezését. Bízunk benne,
hogy 2008-ban újból lesz erdélyi tábor a gyerme-
keknek, fiataloknak.

Színek, Fények, Hangulatok címmel kiállítás
nyílt az Unitárius Galériában

Vernes István presbiter 2007. szeptember 8-án
(szombaton) 17 órakor a Budapest V. ker. Nagy
Ignác u. 2-4. alatti II. emeleti Unitárius Galériában
nyitotta meg a Színek, Fények, Hangulatok címû
képzõmûvészeti kiállítást.

A kiállítást a pécsi Unitárius Alkotók Társasága és
az Unitárius Galéria közösen szervezte, melynek
megnyitóján mintegy harminc érdeklõdõ vett
részt.

A kiállításon Faluvégi Adrienn, Dr. Sikó Ágnes,
Vernes Valéria és Dr. Lehmann Antal festményei
láthatóak. Valamennyi alkotó Pécsen él és unitá-
rius hitvallású.

A rendezvény keretében Bandi András Hitem Hi-
szem címû könyvének bemutatójára is sor került.
A szerzõ a pécsi központú Dunántúli Unitárius
Egyházközség gondnoka.

A kiállítás 2007. október 1-jéig, hétfõtõl csütörtö-
kig 9 és 14 óra között tekinthetõ meg.

IWIW-en a Budapesti Unitárius Egyházközség

A közismert és közkedvelt közösségi internetes
portálon, az IWIW-en szeptember eleje óta a Bu-
dapesti Unitárius Egyházközség is megtalálható.
Az Egyházközség ismerõseinek száma már
megközelíti a 100 fõt.

Kérjük Egyházközségünk internetezõ tagjait,
hogy jelöljék be ismerõsükként a Budapesti Uni-
tárius Egyházközséget. Ez egy újabb, a modern
technika által biztosított lehetõség a hívek közötti
kapcsolattartásra és gyors információcserére.

Egyházközségünk bemutatkozása a Szent Ke-
reszt magazinban

A Szent Kereszt címû ökumenikus magazin au-
gusztusi számában egész oldalas írás jelent meg
a Budapesti Unitárius Egyházközségrõl, amely
röviden bemutatja gyülekezetünk történetét és je-
lenlegi életét, több jól sikerült színes fotóval.

A táborozó gyermekek vidám mûsorral köszöntötték

szüleiket a tábor zárónapján
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Elsõ fokon kilakoltatási pert nyert a Magyar-
országi Unitárius Egyház, énekvezérünkkel,
Vadady Attilával szemben

A Fõvárosi Bíróság 2007. augusztus 30-án ítéle-
tet hirdetett a Magyarországi Unitárius Egyház,
mint felperes által Vadady Attila, a Budapesti Uni-
tárius Egyházközség énekvezére, mint alperes
ellen, alperes jogcím nélküli lakáshasználata
megállapítása és kilakoltatás elrendelése céljá-
ból 2000-ben indított perben.

A Fõvárosi Bíróság az Egyház indítványának
helyt adva ítéletében kötelezi Vadady Attila ének-
vezért, hogy a Budapest, V. Nagy Ignác u. 2-4.
szám alatti III. emelet 22. számú lakást szemé-
lyes ingóságaival együtt hagyja el.

Mint ismeretes Vadady Attila 28 éve megválasz-
tott kántorként, de már annak elõtte is, elõbb ki-
segítõ kántorként, majd megbízással 1971 óta
végez énekvezéri szolgálatot egyházközségünk-
ben. A hagyományos énekvezéri feladatokon túl-
menõen kultúrális szervezõi gyakorlatát és szé-
leskörû zenei ismereteit felhasználva az egyház-
községi kultúrális- és gyermekrendezvények
szervezõje és sok esetben szereplõje, valamint
az utóbbi idõkben televíziós médiameg-
jelenéseink alkotója és rendezõje is. Két éve ala-
pítója és vezetõje a Lõrinczi Mihály Unitárius
Kutúrális Egyesületnek és az annak keretében
mûködõ vegyeskórus karnagya.

Vadady Attila áldozatos és kiemelkedõ színvona-
lú munkáját az Egyházközség legnagyobb meg-
elégedésére végzi immár több mint három és fél
évtizede. Hétrõl hétre az egyházközség rendel-
kezésére áll vasárnapokon és bármikor, amikor
szükség van rá. Számára nincs betegség, vaká-
ció, ami miatt ne látná el énekvezéri feladatait. Az
elmúlt évtizedekben a megélhetését biztosító
munkáját is úgy szervezte, hogy egyházi felada-
tainak ellátásában az ne akadályozza. Szakmai
karrierjét és magánéletét is alárendelte az egy-
házközségi szolgálatnak. Vadady Attila munkáját
az egyházközség szerény díjazással és lakása
rezsiköltségei egy részének megtérítésével ho-
norálja.

Vadady Attila 1992-ben költözött be jelenlegi la-
kásába, a Magyarországi Unitárius Egyház akko-
ri vezetésének jóváhagyásával. A lakás haszná-
latáért az Egyház nem kért az énekvezértõl sem-
milyen díjat, hozzájárulást, egészen 2000-ig. Mi-
vel a lakáshasználati díjról a felek nem tudtak
megállapodni, az Egyház bírósághoz fordult
Vadady Attila kilakoltatásának eléréséért.

Mint köztudomású, a Budapesti Unitárius Egy-
házközség, mint a Nagy Ignác utcai ingatlan álla-

mosítás elõtti tulajdonosa és Csonka-Magyaror-
szág legnagyobb lélekszámú gyülekezete, fenn-
állása óta folyamatosan rendelkezett önálló kán-
tori szolgálati lakással.

A Presbitérium több alkalommal kinyilvánította ál-
láspontját ebben az ügyben, miszerint ragaszko-
dik ahhoz, hogy az Egyházközség mindenkori
énekvezérének, jelen esetben Vadady Attilának,
a Nagy Ignác utcai épületben szolgálati lakása le-
gyen.

A most elsõ fokon lezárult pereskedés eddig is sú-
lyos kárt okozott minden érdekelt félnek, de az íté-
let végrehajtása, azaz énekvezérünk kilakoltatá-
sa ma még beláthatatlan, de nyilvánvalóan súlyos
következményekkel járna.

Ezért az Egyházközség Presbitériuma mindent
meg fog tenni annak érdekében, hogy fentiekben
ismertetett állásfoglalásával összhangban lévõ
és a felek által írásba foglalt megállapodás jöjjön
létre.

Kászoni József lelkész jelentése a 2007. május
és szeptember között végzett tevékenységérõl

ESKETÉS

2007. május 12-én Baráth Mihály és Schmidt Bar-
bara;

Május 26-án Hegedûs Vilmos József és Püspöki
Borbála-Beatrix;

Június 3-án Robin Room és Gretchen Thomas;

Július 21-én Fehér Tivadar és Kolcsár Ilka;

Augusztus 19-én Szabó István és Nagy Rozalinda;

Szeptember 1-jén Kamondi Szilárd és Borbola Il-
dikó.

KERESZTELÉS

2007. május 19-én Dr. Barabássy Csanád Lehel
és Benczédi Eszter kisfia: CSONGOR ATTILA;

Május 26-án Molnár Attila és Ambrus Ilona kislá-
nya: ZSÓFIA EMMA;

Május 28-án Baráti Antal és Szabó Ildikó kisfia:
KRISZTIÁN PÉTER;

Június 16-án Péterszegi Zsolt és Baloghy Kriszti-
na kisfia: RENE;

Július 14-én felnõtt keresztelésben részesítettük:
Birnbauer János és Komáromy Rózsa-Krisztina
fiát: PÉTER-t, valamint jegyesét: Molnár Sándor
és Nagy Gizella leányát: ANITA-t;

Július 15-én szintén felnõtt keresztelésben ré-
szesítettük: Pulai Károly és Pálfi Edit leányát:
BARBARA-MERCÉDESZ-t;Július 21-én Szabó
Tibor és Pölös Eszter kisfia: KEVE;
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Augusztus 18-án Árpa Ödön és Kaláka Csilla kis-
lánya: KRISZTA;

Augusztus 26-án Száraz Attila és Szárazné sz.
Gyurkovich Krisztina kislánya: OTTÍLIA-RÉKA;
Augusztus 26-án Morváth Imre és Horváthné sz.
Száraz Ildikó kisfia: BOLDIZSÁR-ÁRON;

Szeptember 1-jén Kupás József és Rusu Veroni-
ka kisfia: ZSOLT;

Szeptember 1-jén Kamondi Szilárd és Borbola Il-
dikó kislánya: ANNA.

Szeptember 2-án Kopriva Miroslav és Kozma
Csilla-Tünde kisfia: PÉTER.

TEMETÉS

2007. május 25-én Benczédi Kornélia, 94 éves;

Június 5-én Dr. Tóth Béláné sz. Noszlopy Erzsé-
bet, 93 éves;

Július 6-án Réther Attiláné sz. Kristóf Délia, 65
éves;

Július 24-én Pércsi Levente-László, 73 éves;

Augusztus 22-én Fodor Miklós, 77 éves;

Augusztus 27-én Borbély Ferncné sz. Losonczi
Ilona-Mária, 86 éves;

Augusztus 31-én Gál Vilma, 61 éves.

Presbitériumunk 2007. május és augusztus
között végzett munkájáról

2007. június 6.

A Presbitérium ezen az ülésén fogadta el végle-
gesen Ügyrendjét, mely az Egyházközség
www.unitariusbudapest.hu címû honlapján teljes
terjedelmében olvasható.

A Presbitérium elfogadta Kászoni József tisztele-
tes javaslatát nyári helyettesítésére vonatkozó-
an. Kászoni tiszteletes három hetes portlandi útja
idején Szent-Iványi Ilona lelkész és Varró Barna
kolozsvári teológiai hallgató, augusztusi Erdély-
ben töltött szabadsága alatt pedig Cserei Katalin,
Magyarországon tartózkodó firtosmartonosi lel-
késznõ helyettesítette a lelkészi szolgálatban.

A Presbitérium áttekintette az Egyházközség
pénzügyi helyzetét, elfogadta a II. félévi egyház-
községi események naptárát, valamint megtár-
gyalta az Egyházközség története megírására
beérkezett pályázatokat. Utóbbi kérdésben a tes-
tület végsõ döntést, a pályázókkal folytatandó
egyeztetést követõen várhatóan szeptemberben
hoz. A pályázatra hárman nyújtották be jelentke-
zésüket.

EGYHÁZUNK ÉS
TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK
ÉLETÉBÕL

Elhunyt Szász János lelkész

Mély fájdalommal és megrendüléssel értesültünk
a hírrõl: Szász János nyugalmazott unitárius lel-
kész életének 84. évében, július 18-án elhunyt.

Szász János több magyarországi gyülekezetnél
végzett lelkészi szolgálatot, köztük Debrecenben,
Polgárdiban, Kocsordon, illetve a Dunántúli Szór-
ványgyülekezetben. Lelkészi munkája mellett a
Magyarországi Unitárius Levéltár vezetõje és a
Teológiai Intézet igazgatója is volt. Egyházi szol-
gálata mellett a Fõvárosi Levéltárban dolgozott.
Több az unitarizmussal foglalkozó tanulmány,
dolgozat megírása fûzõdik nevéhez.

Egyházközségünkben is gyakran találkozhattunk
vele, többször helyettesítette Kászoni József lel-
készt vagy egyháztörténeti elõadásokat tartott
templomunkban, mindaddig ameddig egészségi
állapota ezt lehetõvé tette.

Szász János unitárius testvérei, barátai, ismerõ-
sei a 2007. augusztus 3-án, pénteken a Pest-
szentlõrinci Unitárius Templomban megtartott
gyászistentiszteleten vettek végsõ búcsút János
bácsitól. Mint ismeretes ebben a templomban
szolgál lelkészként Szász János leánya Adrienne.
A gyászistentiszteleten Szent-Iványi Ilona lelkész-
nõ végzett szószéki szolgálatot. Beszédében mél-
tatta Szász János kiemelkedõ emberi és lelki-
pásztori képességeit, azt a szeretetet, nyíltságot,
közvetlenséget, amelyet környezetében mindenki
érezhetett.

Szász János földi maradványait szûk családi kör-
ben helyezték végsõ nyugalomba.

János bácsi emlékét megõrizzük és arra Isten
gazdag áldását kérjük.

Miklósi-Vári Katalin családjával Svájcba
költözött

Augusztus elején Miklósi-Vári Katalin Debrecen-
ben szolgálatot teljesítõ lelkésznõ családjával, fér-
jével és két kis gyermekével Svájcba, Zürich köze-
lébe költözött. Katalin, aki Szent-Iványi Ilona mel-
lett segédlelkészi szolgálatot végzett a 90-es évek
elsõ felében Egyházközségünknél, több éve lelki-
pásztora volt a debreceni gyülekezetnek. Nem
sokkal a család elköltözése elõtt fejezõdött be a
debreceni lelkészi lakás és templom felújítása.

Katalin férje, a svájci állampolgárságú Andreas
Fritz református lelkész, aki gyülekezeti lelkészi
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megbízást kapott egy Zürich melletti kisváros-
ban.

Katalinnak és családjának sok boldogságot és
örömöt kívánunk új lakóhelyükön is.

A debreceni gyülekezet a közeljövõben választja
meg új lelkészét.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Õsszel folytatódik az Érték + Õrzõ Estek
sorozat

A tavasszal elindított Érték + Õrzõ Estek sorozat
szeptembertõl folytatódik. Az elõzetes egyezteté-
sek szerint vendégeink lesznek Szõcs Géza,
Goda Krisztina és Jankovics Marcell. A rendez-
vények idõpontjait az alábbiakban közreadott
eseménynaptárban olvashatják.

2007. 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 dol-
gozik, hogy minden a tervek szerint megvalósul-
jon, 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 irodá-
ban vagy látogassa meg Egyházközségünk
www.unitariusbudapest.hu honlapját, hogy való-
ban a terv szerint kerül-e megrendezésre a ren-
dezvény.

IDÕPONT ESEMÉNY

Szeptember 22.
(szombat) –
11:00 óra

Magyarkúti szabadtéri
istentisztelet és
szeretetvendégség

Szeptember 26.
(szerda) –
18:00 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat
elõadása.
Vendégünk: Szõcs Géza író.

Szeptember 30.
(vasárnap) –
11:00 óra

Õszi Hálaadási Ünnepi
Istentisztelet úrvacsorával

Október 6.
(szombat) -
18:00 óra

Istók Bernadett festõmûvész
„Édenkert Virágai” címû
kiállításának megnyitója az
Unitárius Galériában.Megnyitja
Bretus Imre, közremûködik
Jánki Emese és barátai

Október 7.
(vasárnap) –
11:00 óra

Ünnepi istentisztelet Egyház-
községünk megalakulásának
126. évfordulója alkalmából és
megemlékezés az aradi vérta-
núkról

Október 25.
(csütörtök) –
18:00 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat elõ-
adása. Vendégünk: Goda
Krisztina, a Szabadság
szerelem címû film rendezõje

Október 28.
(vasárnap) –
11:00 óra

Ünnepi istentisztelet a
reformáció napja alkalmából

November 1.
(csütörtök) –
18:00 óra

Istentisztelet keretében
emlékezünk elhunyt
testvéreinkre Halottak napján

November 10.
(szombat) –
17:00 óra

Lányi Gábor Csaba festõmû-
vész kiállításának megnyitása
és szeretetvendégség az
Unitárius Galériában

November 17.
(szombat) –
17:00 óra

A Portland-ben nyáron látoga-
tást tett unitárius fiatalok
fényképes élménybeszámolója
és szeretetvendégség

November 18.
(vasárnap) –
11:00 óra

Ünnepi istentisztelet Dávid Fe-
renc halálának
428. évfordulója alkalmából

November 29.
(csütörtök) –
18:00 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat
elõadása. Vendégünk:
Jankovics Marcell

December 3.
(hétfõ)

Hírlevél 2007./IV. számának
kiküldése

December 8.
(szombat) –
17:00 óra

Adventi koncert és
szeretetvendégség

December 16.
(vasárnap) –
17:00 óra

Gyermek karácsonyfa
ünnepély

December 25.
(kedd) – 9:00 és
11:00 óra
December 26.
(szerda) –
11:00 óra

Ünnepi karácsonyi
istentiszteletek úrvacsorával
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A PORTLANDI
TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI

Camille Wright októberben Budapestre
látogat

A Portlandi Unitárius Egyházközség testvér-
egyházközségi kapcsolatokért felelõs tagja,
Camille Wright 2007. október 6-án Budapestre
érkezik és az október 7-i vasárnapi istentisztele-
tünkön is részt vesz.

Camille erdélyi körútjáról hazautazóban áll meg
néhány napra Budapesten, ahol egyrészt szeret-
ne találkozni a Portlandben járt csoport tagjaival,
másrészt Egyházközségünk vezetõivel megvitat-
ni a testvéregyházközségi kapcsolatok fejleszté-
sének további lehetõségeit.

Fényképes élménybeszámoló a nyári
portlandi utazásról

A nyáron Portlandben járt csoport tagjai útjukról a
2007. november 17-én, szombaton 17:00 órától
kezdõdõ gyülekezeti rendezvényen fognak rész-
letesen beszámolni, melyen sok-sok fényképpel
illusztrálják az élményeket. A fényképek az Egy-
házközség kivetítõjének segítségével vetítõvász-
non lesznek láthatóak.

Levelezõ lista

Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egy-
házközség tagjai közötti kommunikáció elõsegíté-
sére Gazdag Árpád segítségével egy levelezõ lis-
ta jött létre, amelyen angol nyelven folyik a párbe-
széd. 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 listá-
hoz csatlakozni, Gazdag Árpádnál jelentkezzenek
(gazdag.arpad@t-online.hu).

Közlemények, Hirdetmények

Munkalehetõség

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitári-
usok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál
(311-3094), akik részmunkaidõben takarítást,
gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius csalá-
doknál. Olyan egyháztagok jelentkezését is vár-
juk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen sportot
oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglal-
koznak és van még szabad kapacitásuk vagy
ilyen jellegû szolgáltatást igénybe vennének. Sze-
retnénk ha az ilyen jellegû kereslet és kínálat Egy-
házközségünkön keresztül egymásra találna,
mindenki örömére.

Kérjük adják meg e-mail címeiket is

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail cí-
meiket is szíveskedjenek megküldeni a drótposta
címre, hogy olyan programok esetén, amikor nem
küldünk ki meghívót postai úton, gyorsan és kis
költséggel tudjuk Önöket értesíteni. Együttmûkö-
désüket elõre is köszönjük. Például a Hírlevelet is
tudnánk elektronikus formában továbbítani, így is
csökkentve a nyomdai költségeket.

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

Camille Wright

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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