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Egyházközségünk hagyományos õszi szabadtéri istentiszteletét
2009. szeptember 19-én, 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 10:07 vagy 11:07 perckor induló vonatról Verõcénél kell leszállni. A menetidõ 33 perc. A verõcei állomásról
gépkocsival szállítjuk a helyszínre vendégeinket.
Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvényt rossz idõ esetén is
megtartjuk.
Ha tudtok, hozzatok magatokkal innivalót és süteményt, hogy
bõvitsük a szeretetvendégség kínálatát.
Az istentiszteletet követõen Szent-Iványi Ilona lelkésznõ Schmidt
Dániel Katalin nevû lányát és Schmidt Barabara Dóra nevû lányát
kereszteli meg.

Schmidt Dániel elsõszülött leánya, Veronika keresztelõje,
Magyarkúton 2006. szeptemberében.

ÕSZI HÁLAADÁSI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2009. SZEPTEMBER 27.
www.unitariusbudapest.hu
unitarius@cerbi.hu

Az õszi hálaadási ünnepi istentiszteletre 2009. szeptember
27-én vasárnap 11 órai kezdettel kerül sor, melynek keretében
úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL

Tavaszköszöntõ

2009. április 27. – május 2. között St.
Georgenben, Szentgyörgyhelyen Karinthiában
(Ausztria) lelkészünk részt vett az Európai
Protestáns
Magyar
Szabadegyetem
40.
jubileumi gyûlés munkálatain. Több alkalommal
is szerepet vállalt ez alkalomból: közös áhítatot
végzett Miklósi-Vári Katalinnal, zenés-kulturális
mûsorban szerepelt, ahol szépirodalmi novellát
olvasott fel, a záróistentiszteleten pedig
úrvacsorát osztott. A presbitérium engedélyével
tartózkodott egy hétig Kászoni József a szép
közép-ausztriai tartományban. Köszönjük dr.
Vajda László presbiter afia személyes ajándékát,
a közel 300 eurót, amivel lelkészünk kiadási,
utazási költségeihez járult hozzá.

Az idén május 23. szerveztük a tavaszköszöntõ
szabadtéri istentiszteletünket, amelyet hagyományosan a Magyarkúti ingatlanunkon tartottunk
meg. Az idõ, mint általában mindig ilyenkor
gyönyörû szép volt, az eledel, amelyet elfogyasztottunk finom. A kb. 70-80 odalátogató felnõtt, és
a 30 gyerek jelenléte megerõsítette a
rendezõséget
abban, hogy
ezt továbbra is
érdemes legalább
egy
évben kétszer
megrendezni.
Azoknak, akik
a
takarítási
munkálatokban segítségünkre voltak,
e helyen is
köszönetet
mondunk.

Anyáknapi ünnepség

Május 3. tartotta egyházközségünk azt az alkalmi
istentisztelet keretében szervezett anyáknapi
ünnepséget,
amely
alkalomból
egyházközségünk legfiatalabb tagjai is részt vettek:
szavalatokkal, énekekkel. A szülõknek és
nagyszülõknek köszönjük, hogy õket erre
Bibliaórák
felkészítették.
Május 25. a koradélutáni órákban tartottuk a
Búcsú Magyarosi Árpádtól
gyülekezeti teremben a záróbiblaóránkat,
amelyre Gromon Andrást hívtuk meg elõadónak.
Május 21. a kerepesi temetõben búcsúztattuk,
majd kísértük utolsó útjára Magyarosi Árpád Ezt követõen szeretetvendégségre került sor.
testvérünket, aki életének 28. évében halálozott Abban a reményben váltunk el egymástól, hogy a
el Bolíviában egy terrortámadást követõen. A közel két és fél évtizedre terjedõ munkát október
nagyszámú gyülekezet elõtt az evangélium második hétfõjének elérkeztével folytatni fogjuk.
vigasztaló igéit Kászoni József lelkészünk
hirdette. (bõvebb megemlékezést lásd az UnÉL
2009 május-júniusi számában.)

A Bibliaórák résztvevõi
Pünkösdi istentiszteletek
A pünkösdi istentiszteleteinket május 31. de 9.
illetve 11 órai kezdettel, valamint másodnapján
de 11 órai kezdettel tartottuk meg, elsõ napján, a
két istentiszteleten 180-an vettek úrvacsorát, míg
másodnapján 90-en.
Magyarosi Árpád búcsúztatása
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Konfirmáció

alkalomból kerültek új, bevont szivacsok a
padokra, a már igen megkopott régiek helyett, és
egy új jégszekrény a gyülekezeti termet
kiszolgáló konyhába. Abban a reményben
búcsúztunk tõlük, hogy a nyári vakációt követõen
sûrûn
fogunk
majd
találkozni
velük
egyházközségi õszi-téli programjaink alkalmával.

Egyházközségünk június 7. tartotta konfirmációval egybekötött ünnepi szertartását, amelynek
keretében összesen huszonhárom fiatal tett
hitérõl vallást és erõsített meg minket
jelenlevõket abban, hogy ezt haláláig megtartja.
Íme õk huszonhárman, ahogy a földi
nyilvántartás
anyakönyvébe
bejegyeztük
Helyettesítés
nevüket:
Július 8. és augusztus 10. között Kászoni
 Bazsó Borka-Eszter,
Józsefet a nyári szabadság alatt Major László
 Bazsó Márton-Boldizsár,
másodéves teológiai hallgató helyettesítette.
 Béres Barnabás-Tibor,
Lelkészünk kérésre a Kolozsvári Teológiai Intézet
 Béres Krisztina,
rektora, dr. Rezi Elek nyári gyakornoki
 Csáka Eszter,
minõségben küldte ki fentnevezett afiát
 Csizmazía Edina-Mónika,
szolgálattételre. Örülünk, hogy személyében egy
 Darkó Tünde-Tímea,
szolgálatkész, udvarias és felkészült fiatalembert
 Durugy András,
ismerhettünk meg. Szószéki szolgálataira
 Durugy Anna-Krisztina,
lelkiismeretesen készült fel. További teológiai
 Horváth Vanessza,
munkájához sikereket kívánunk.
 István Boglárka,













Jancsik Dóra-Emõke,
Kis Dalma,
Kubatov Marcell,
Lénárt Imre-Zsolt,
Nagy Berta-Luca,
Pap-Tuka Botond,
Sándor Boróka,
Szente Nikolette,
Szõcs Levente,
dr.Táskai Annamária,
Végh Barna,
Végh Levente.

Hittan- és angoltábor
Július 6-12 és augusztus 3-9 közötti
idõpontokban
került
sor
a
hittan
és
angoltáborokra Nemesvámoson, Szász Adrienne
és Béres Anna vezetésével. Vass Zsuzsa és
Pásztor Éva erdélyi teológiai hallgatók
segítségével, amely rendezvényeken húsz-húsz
fõ vett részt.

Szalonnasütés Nemesvámoson
Kiállítások
Szín-játék
Konfirmandusoknak és szüleiknek köszönjük azt
az adományukat, amellyel megörökítették e szép Az Unitárius Templom Galériájában június 14. és
nap emlékét az egyházközség részére: ebbõl az július 19. között volt látható Toll Tünde Szín-játék
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címû, „gyermekeknek és felnõtteknek szóló” büntetés, ha nem ilyen módon közelít feléjük az
gyapjúkép-kiállítása.
ember.
Toll
Tünde
Weöres Sándor
egyik
híres
gyerekversének
részletét
választotta
a
tárlat mottójául –
„Bóbita, bóbita
álmos, / elpihen
õszi levélen, / két
csiga õrzi az
álmát, / szunnyad az ág sûrûjében” –, nem
véletlenül. Munkásságában – a mûvészetiben
csakúgy, mint a pedagógiaiban – kiemelten
fontos szerep jut a gyermekeknek.

Toll Tünde 1969-ben született Jászberényben;
1983–1987 között a budapesti Veres Pálné
Gimnáziumban tanult, majd következett a bécsi
Geotheanistische Studienstätte Bildende Kunst
und Pädagogik, amelynek 1992–1996 között volt
hallgatója. Eközben már a Michaelinstitut of
Spatial Dynamics – Magyar Bothmer Képzésben
csiszolta tudását; itt 1999-ben végzett. Mint
pedagógus tanított a Kispesti Waldorf Iskolában,
a Helios Mozgás Akadémia Egyesületben
(mozgásterapeutaként), kurzust vezetett a Helios
Mozgás Akadémián. 2008-tól a Merkúr Gyógyító
Mozgás Egyesület elnöke, mozgásterapeutája.
2004-tõl végez terápiás alkotómûvészeti munkát,
amelynek gyönyörû eredményei a gyapjúképek –
ehhez a tevékenységéhez eddig nem kevesebb,
mint tizenhét kisebb-nagyobb kiállítás fûzõdik.
Kiállították munkáit többek között Váci utcai
Intergalériában,
az
Antenna
Hungária
székházában, a Wekerle Gyermekházban, a
jánoshidai Faluházban, a KOGART Galériában, a
Millenárison,
Õriszentpéteren,
a
Petõfi
Csarnokban, a kapolcsi Mûvészetek Völgyében,
valamint a WAMP internetes portálon is.

Toll Tünde 1995-ben végzett a bécsi
Geotheanistische
Studienstätte
mûvészeti
tanárképzõ
intézetben;
2004
õszén,
lakberendezõi felhívásra kezdett kísérletezni
gyapjúval. Az érdekelte különösen, hogyan
használható fel a különleges nyersanyag
melegsége vizuális élményként. Képein –
amelyek szabadon összerendezett színes
gyapjúszálak üvegborítás alatt – az elmúlt év
kísérleti munkájának eredményei láthatók.
Toll Tünde honlapja:
Toll Tünde hitvallása összefügg bécsi www.gyapjukep.hu
iskolájának
nevével,
hiszen
a
goethei
megfogalmazás szerint „az anyagot mindenki Erdély képekben
maga elõtt látja, tartalmát azonban csak az találja
meg, aki hozzá is tud valamit tenni.” A matéria
inspiráló volt számára; ezt így fogalmazza meg
képeivel kapcsolatban: „Bele lehessen bújni a
terükbe, akár melegedni is lehessen bennük. A
nézõ láthasson bele olyan formákat, amelyek az
adott pillanat hangulatától vagy épp a
fényviszonyoktól függnek. A színek is mást-mást
mozgatnak meg az egyes ember lelkében. A
csoda az, hogy mindenkiben más-más
jelentõségû egy-egy szín vagy színpárosítás.”
Gyermekekhez szóló versillusztrációival kettõs
cél lebegett a mûvész szeme elõtt: visszahívni a
belelátó képességet, megnyugtatni, melengetni,
de a költemények megelevenítésére is
törekedett. Toll Tündét mozgásterapeutaként is
az a vágy hajtja, hogy képeket adjon az
embereknek, fõleg a gyerekek esetében, akiknek
– mint fogalmaz – egy bizonyos korig igazi
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Erdély képekben címmel
Veres Judit festményeit
láthatta a közönség a
Budapesti
Unitárius
Egyházközség
galériájában május 9-én megnyílt
kiállításon.

Veres Judit 1925-ben
született Kolozsvárott. Már
kisgyermek korában felfigyeltek tehetségére –
számos
gyermek-rajzversenyt is megnyert.
Szülei
azonban
nem
egyeztek bele, hogy a
mûvészi útra lépjen –
biztosabb jövõt ígérõ pályára irányították. A
könyveléstõl mint szakmától egész életében

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL IX . ÉVF. 3. SZÁM – 2009. SZEPTEMBER – OKTÓBER
szenvedett – gyötrelemnek élte meg, hogy nem a Festményei derûsek, hangulatosak, színei
festészetnek élhet.
élénkek, ugyanakkor szemnyugtatóan harmoniGyermekkorától rajzol; tekintélyes mennyiségû kusak. Tagja volt a kolozsvári amatõr festõk
ceruza- és szénrajz került ki a keze alól, de – mint egyesületének, amellyel évente rendezett közös
megvallotta – valójában az akvarellfestés áll kiállításokat. Sajnos idõs kora miatt három éve
hozzá a legközelebb; ezzel az eljárással több felhagyott azzal a tevékenységgel, amelynek oly
mint nyolcvan alkotást készített a nyolcvanas sok évtizeden át õ és a közönsége oly sokat
évektõl kezdve. Már felnõtt volt, amikor komolyan köszönhetett. A festészetnek immár lelkében él.
kezdett rajzolni tanulni: ebben a törekvésében
Rázmány Csaba temetése
Bencédi Sándor kolozsvári szobrászmûvész volt
segítségére.
2009. július 15. halt meg Rázmány Csaba Béla
Kedvelt témája a csendélet. Különösen erõsen püspök, akinek temetési szertartására július 30.
vonzódik a virágos témákhoz: számos került sor.
munkájának
fókuszában
a
napraforgó,
õszirózsa, mezei virág áll. Emellett hangulatos
tájképeket is festett: a kolozsvári bükkerdõ
minden évszakban megihleti, de õ maga az õszi
és a téli képeket tartja a legsikerültebbeknek.
Városrészleteket is szívesen örökít meg – ebben
a témában kiemelkedik a Segesvár középkori
utcáit ábrázoló munka, a több szemszögbõl
láttatott vár, vagy a kolozsvári bástya. A hosszú
pálya alatt több jól sikerült portrét készített; ilyen
A kalapos lány, vagy az öregasszony képe.
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Valláserkölcsi nevelõ

bizonyságot téve, halált megvetõ bátorsággal,
végtagjainak nem kímélésével a csúcsra mászva
Örömmel mutatjuk be híveinknek – ezen belül
pedig kiskorú gyerekek szüleinek – Berényi Edit felgyalogolt a torockói Székelykõ 1128 méteres
valláserkölcsi nevelõnket, hitoktatónkat, aki az sziklagerincére…”
általa végzett munkát október elsõ vasárnapján
Tisztújító közgyûlés
kezdi a 3-6 és 6-10 éves gyerekek csoportjaival.
Berényi Edit a Pázmány Tanári szakát végezte, Szeptember 1-5 között tartotta az ICUU Az
majd ezt követõen az Állam Igazgatási fõiskolát. Unitárius Univerzalista Világszövetség tisztújító
Kiscsoportosoknak tanított hittant a Sárospataki közgyûlését Kolozsváron. Egyházközségünket
Református Gimnáziumban, az utolsó öt évben. ezen Kászoni József a MUE Elekes Botond
Kérjük a szülõket, hozzák a valláserkölcsi fõgondnok és Balázsi László fõjegyzõ képvislete.
nevelés alkalmaira gyermekeiket minden
vasárnap 11 és 12 között.
KERESZTELÉS
2009. május 9. Bencze György és Karcagi
Orsolya kislánya: LUCA.

Kirándulás
Augusztus 23-28 közötti idõszakban került sor a
konfirmációi kirándulásra, amelyre nyolcan
jelentkeztek. A tábor színhelye Torockó volt.
Innen csillagtúrák rendezésével sikerült eljutni:
Torockószentgyörgyre és ez alkalommal feljutni
a Thorczkai várromhoz. Következõ nap Tordára
az országyûlési templomba mentünk, majd
meglátogattuk Kolozsvár nevezetességeit is.
Beleértve az egyházi központot, ahol a kis
csoportunkat Benczédi Bálint Ferenc püspök úr
fogadta. Ezt követõen Mészkõt látogattuk meg és
együtt kirándultunk a tordai hasadékhoz. Végül
utolsó ottartózkodási napunk alkalmából
feljutottunk a torockói Székelykõre is (1128 m.
magas.) Kivétel nélkül mindannyian megkaptuk
ez alkalomból a diplomáinkat, amelyben többek
között ez olvasható: „XY bátor hegymászó
részére, aki 2009. augusztus 28. napján nem
mindennapi kitartással, és merészségérõl

A kiránduló csapat
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Május 30. Szabó István és Nagy Rozalinda
kislánya: PATRÍCIA.
Június 6. Balázsi Csaba és Dénes Katalin kisfia:
ZOLTÁN.
Június 13. Tóth Domoks-János és Hontvári
Tímea kisfia: TAMÁS.
Június 13. Endre Tibor és Antal Judit kislánya:
LILLA.
Július 18. Dr. Lukács Gábor és Négyökrû
Krisztina kislánya: FLÓRA-ALÍZ.
Július 21. Nagy Péter és Molnár Valéria fia
RÓBERT. (Felnõttkeresztelés)
Augusztus 15. Bató Dénes és Ciontos Ildokó
kisfia: DÉNES-KRISZTIÁN.
Augusztus 15. Moga Dorin és Bacsó Enikõ
kislánya: CINTIA.
Augusztus 16. Sólyom Sándor és Kecskés Ildikó
kislánya: SÁRA.
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Augusztus 22. Lukács Mathias és Puklus Anna
kislánya: EMMA.
Augusztus 30. Nagy Miklós és Szász Brigitta
kislánya: ZSÓFIA-LILLA.

TEMETÉS
Május 12. Tiboldi Tibor 67 éves

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
IDÕPONT

ESEMÉNY

Szeptember 19.
(szombat) - 11 óra

Magyarkúti szabadtéri
istentisztelet és
szeretetvendégség

Szeptember 20.
(vasárnap) - 11 óra

Imreh Lajos grafikus
kiállítása

Szeptember 27.
(vasárnap) - 11 óra

Õszi hálaadó
istentisztelet

Október 4.
(vasárnap) - 11 óra

Hódmezõvásárhelyi
templomszentelés és
Országos Unitárius
Találkozó

Október 7.
(szerda) - 18 óra

Meloccó Miklós
Érték+Õrzõ estek

Október 10.
(szombat) - 17 óra

Magyarosi Árpád
emlék-istentisztelet

Október 11.
(vasárnap) - 11 óra

Aradi 13-ak
emlék-istentisztelete

Október 18.
(vasárnap) - 11 óra

Kempelen Tünde
kórusának
közremûködése

Október 25.
(vasárnap) - 11 óra

Simó Márton Tranzit c.
könyvének bemutatója

November 1.
(vasárnap) - 11 óra

Halottaknapi
emlék-istentisztelet

November 7? 22?

Bookart könyvbemutató

November 15. (vasárnap) - 11 óra

Dávid Ferenc
emlék-istentisztelet

December 6.
(vasárnap) - 11 óra

Adventi koncert

December 20.
(vasárnap) - 16 óra

Karácsony-faünnepély

Május 14. dr. Kun Béla 90 éves
Május 21. Magyarosi Árpád 28 éves
Június 5. Bartha Miklós Zoltán 57 éves
Június 23. Bíró István 70 éves
Július 24. Paulich Jánosné sz Iház Gizella

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK
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 postai költségeket.

December 25.
(péntek)
9 és 11 óra
December 26.
(szombat)
11 óra

Karácsonyi istentiszteletek

December 27.
(vasárnap)
11 óra

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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