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MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2011. SZEPTEMBER 24. - SZOMBAT

Egyházközségünk hagyományos őszi szabadtéri istentiszteletét 
2011. szeptember 24-én, szombaton 11 órától tartja a Verő-
céhez tartozó Magyarkúton, ahol egyházközségi ingatlanunk 
található, festői környezetben.
A szabadtéri istentiszteletet szeretetvendégség követi.
Az esemény helyszíne (Magyarkút, Irma forrás mellett) autóval a 
2A jelű útról, Verőce irányába letérve érhető el. A Budapest Nyu-
gati pályaudvarról a 10:07 vagy 11:07 perckor induló vonatról Ve-
rőcénél kell leszállni. A menetidő 33 perc. A verőcei állomásról 
gépkocsival szállítjuk a helyszínre vendégeinket.
Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvényt rossz idő esetén is 
megtartjuk.
A korábbi alkalmaktól eltérően az ebéd (gulyásleves) költségét 
az Egyházközség állja, azért a vendégeknek nem kell fi zetniük. 
Ha tudtok, hozzatok magatokkal innivalót és süteményt, hogy 
bővitsük a szeretetvendégség kínálatát.
Az istentiszteletet már az új helyszínen, az újra birtokunkba került 
„villa” telkén tartjuk.

ŐSZI HÁLAADÁSI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2011. SZEPTEMBER 25.

Az őszi hálaadási ünnepi istentiszteletre 2011. szeptember 25-én 
vasárnap 11 órai kezdettel kerül sor, melynek keretében úrva-
csora felvételére is várjuk konfi rmált unitárius testvéreinket. 
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MAGYARKÚTI TÖRTÉNELEM

„In memoriam” régi Magyarkút
Szeptember 24-én, szombaton délelőtt 

11 órától tartjuk hagyományos őszi sza-
badtéri istentiszteletünket és családi-kö-
zösségi programunkat a Verőcéhez tar-
tozó Magyarkúton. A helyszín mégis új: 
az egykori Kozma Flóra Leányotthon, 
amely a közelmúltban ismét a Magyar 
Unitárius Egyház Magyarországi Egy-
házkerületének tulajdonába és a Buda-
pesti Egyházközség kezelésébe került. 
Az alábbiakban Schmidt Gábor presbite-
rünk eleveníti fel magyarkúti emlékeit, ki-
egészítve Szaniszló József: A Budapesti 
Unitárius Egyházközség története című, 
tavaly megjelent könyvének vonatkozó 
idézeteivel.

Idén töltöm be a hatvanötödik évemet. Tíz-
éves koromtól kezdve járok a Nagy Ignác ut-
cai templomba. Gyerekkorom óta sok élmény 
és tapasztalat fűz Egyházunkhoz. Egy egész 
életre szóló tanítást adott hitoktatónk, Győrfi  
Pista bácsi és lelkészünk, R. Filep Imre. Min-
den nyáron Magyarkúton nyaraltam, és mai 
baráti társaságom egy része onnan szárma-
zik.

1936-ban Kelemen Béla vagyonkeze-
lő gondnok üdülő építésére alkalmas, 966 
négyszögöles telket talált Nógrádverőce 
szomszédságában, Magyarkúton. Szaniszló 
József könyvéből tudjuk, hogy „vásárlói ára 
1800 pengő, amit Odescalchy kepemegvál-
tásból és a Sebestyén Alapból kívánták meg-
vásárolni. Újvári László jegyző ötlete nyomán 
Szentábrahámi Lombárd Mihály Pihenőnek 
nevezték el. A Belügyminisztérium és Bu-
dapest Székesfőváros Tanácsa 1000-1000 
pengő rendkívüli segélyt helyezett kilátásba 
a tervezett létesítmény megvalósítására.”

Rövidesen hivatalosan is birtokba vette 
az egyházközség a magyarkúti telket. „Ifj. 
Gotthárd Zsigmond építőmérnök becslése 
szerint az épület kb. 4000 pengőbe kerül-
het, 30 fekvőhellyel, gyűlés- és étkezőterem-
mel, valamint két hálófülkével. A Belügymi-
nisztérium átutalta az ígért 1000 pengőt és 

1200 pengő gyűlt össze.” Végül a magyar-
kúti létesítmény 4981,30 pengő költséggel 
épült meg. „Kilátásban volt 1000 pengő a 
fővárostól és 500 a kultuszminisztériumtól. 
A fedezetlen 1281,30 pengőt egyelőre az 
Egyházfenntartási Alapból fi zették ki. A Kon-
ferenciás Tábor és a cserkészcsapat már ott 
táborozott. A Leányegylet tornácos, tizenhat 
hálóhelyes épületet emeltetett ugyanazon a 
telken. Helyiséget kapott végre az Unitárius 
Nőszövetség és a Perczelné Kozma Flóra 
Lányegylet, az avatás 1936. november 12-
én történt meg. A létesítmény Szentábrahámi 
Pihenő néven vált ismertté. Szentábrahámi 
Lombárd Mihály unitárius püspök volt 1737 
és 1758 között.” 

1947-ben volt az utolsó cserkésztábor 
Magyarkúton. „Az 1950-es évek végén, R. 
Filep Imre lelkész a magyarkúti nyaraló si-
ralmas állapotát ecsetelte. Elmondta, ha si-
kerülne bejegyeztetni egy hazai alapítványt 
a létesítmény kezelésére, akkor dr. Van de 
Woude IARF titkár szerint külföldi támogatók 
is kerülnének a nyaraló rendbetételére és 
bővítésére. Lehetőség nyílt ugyanis a léte-
sítmény szomszédságában a Menersdorfer 
villa megvásárlására. A régi épületben leg-
több 28-30 gyermek szállásolható el, ami R. 
Filep szerint kevésnek bizonyulhat, mert er-
délyi és külföldi gyermekek nyaraltatásában 
is gondolkodott. A villát segélyek vagy köl-
csön útján lehetne megvásárolni. Egy jogi és 
műszaki bizottság létesítését is mérlegelték, 
végül elvetették az ötletet. A nyaraló rendbe-
tételét egyébként Nagy Dezső építőmester 

Képünkön az 1939-es konferenciás tábor résztve-
vői a Szentábrahámi Lombárd Mihály szobor előtt. Az 
alkotást Simó Zoltán készítette, a szobor a háború-
ban megsemmisült. Az egyházközség is hozzájárult a 
szoborállítás költségeihez.



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL  XI . ÉVF. 3. SZÁM – 2011. SZEPTEMBER – OKTÓBER

3

végzi, aki – R. Filep Imre szerint – megbíz-
ható szakember. Mindesetre, a 80.000 forin-
tos keretösszeget nem lépheti túl.”

1958-ban Binger Pali bácsit és nejét jelölték 
ki magyarkúti gondnoknak. „A nyaraló Albert 
Schweitzer nevét fogja viselni – tudtuk meg 
a keblitanács júliusi ülésének jegyzőköny-
véből. Van der Woude félmázsás harangot 
ajánlott fel a nyaraló részére. Magyarkúton 
egy szoba áll díjmentesen a lelkészek csa-
ládjai rendelkezésére a nyári idényben.” 
Hamarosan meg is érkezet Magyarkútra a 
„Friede und Liebe”(Béke és szeretet) felira-
tú, 70 kg súlyú harang. Az 1960-as években 
minden nyáron gyerekzsivajtól volt hangos 
Magyarkút. Minden héten nyolc fi ú és nyolc 
leány nyaralhatott. Étkezésükről Pali bácsi 
és neje gondoskodott. Minden héten Imre 
bácsi is lelátogatott robogóján, hogy egy kis 
hitoktatást tartson. Fürdés főleg a szállásunk 
mögött lévő patakban történt, amelyet az Ir-
ma-forrás táplált, és akkor még tiszta is volt 
a víz. 

Az 1970-es évek elejéig többször – mint 
ifjak – lementünk pihenni, bulizni és főleg 
jól érezni magunkat, és ekkor már a villába 
kaptuk szállást, mert „felnőttnek” számítot-
tunk. Pár nevet megemlítenék az akkori tár-
saságból: ifj. Nyíredi Szabolcs, Bognár Sza-
bolcs, Béres László és Judit, Szőts László, 
Bella Bori, Szili József, Borbáth Gábor, Nagy 
Ákos – sajnos már többen eltávoztak közü-
lünk. Ezek az ifjak alakították meg az Unitári-
us Ifjúsági Kört, amelynek szellemi vezetője 
Szász János lelkész úr volt. Havi rendsze-
rességgel jöttünk össze, előadásokat, ren-
dezvényeket, kirándulásokat szerveztünk. 

Később is együtt nyaraltunk, vitorláztunk, sőt 
többször mentünk külföldre is meglátogatni 

Béres Lacit, aki az NDK-ban tanult.
A lelkészek is Magyarkúton tartották az or-

szágos találkozókat.

R. Filep Imre bácsi halála után egyre gyak-
rabban szóba került Magyarkút eladása. 
Elapadtak a nyugati hitrokonok segélyei, 
külföldi vendégek ottléte tiltottá vált, mivel a 
hegyen szovjet rakéta-támaszpont létesült, 
így az út mentén kerítést emeltek, s az erdő-
be, de a hegyre is tilos volt felmenni. Három 
részben megtörtént az eladás, és csak a villa 
és vadászház közötti üres telek maradt meg 
az Egyházközség tulajdonában, egy 840 
négyszögölnyi sáv.

1995-ben sikerült visszavásárolni 1,5 mil-
lió forintért a magyarkúti házat (Vadászház), 
amely elég rossz állapotban volt , s azóta 
sem jutott rá pénz, hogy tatarozhassuk. 
Azóta indult be Kászoni tiszteletes úr szer-
vezésében a tavaszi és őszi szabadtéri is-
tentiszteletek sorozata, amely azóta is nagy 
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látogatottságnak örvend. De egyre nagyobb 
probléma volt, hogy legyen végre egy fedett 

hely, ahol akár a nyári gyerektáborok részt-
vevői is elszállásolhatóak.

2007-ben a Barabássy család haranglábat 
adományozott a régi helyett, amely az eladott 
telken állt, és már elég rossz állapotban volt. 
A harang – amely addig a Nagy Ignác utcai 
templomban volt – visszakerült Magyarkút-
ra. Szeptember 23-án Kászoni tiszteletes úr 
szentelte fel az új haranglábat. 

2009-ben telekszomszédunk (ahol a régi 
harangláb áll) megvásárolta a régi villát, fel-
újította és felajánlotta, hogy elcserélné a mi 
telkünkért, hogy egyben legyen az ő telke. 
Hosszas tárgyalások után megállapodtunk, 
hogy csere történik, és mindez nem kerül 
pénzébe az Egyházunknak. 2011-ben befe-
jeződtek a tárgyalások, és birtokba vehettük 
a régen is a mi tulajdonunkban volt épületet, 
az úgynevezett villát. Ez remélhetőleg Egyhá-
zunk életében új lehetőségeket biztosít, mert 
a nyári gyerektáborok elszállásolását meg 
tudjuk oldani. Különböző egyházi találkozók 
és pihenni vágyó híveink részére is megfe-
lelő a villa. Két szoba, nappali, fürdőszoba 
és konyha is van benne. Szívből remélem, 
hogy az „új” Magyarkút újra sok élményt fog 
biztosítani híveinknek. 

Schmidt Gábor

AMERIKAI UNITÁRIUSOK LÁTOGATÁSA 
Mint minden nyáron, idén is több John Dale-

csoport időzött templomunkban. John Dale 
az az ember, aki az Észak-amerikai unitári-
usok számára szervez „zarándok-utakat” Er-
délybe; Erdélybe menet, vagy onnan jövet, a 
különböző csoportok sokszor látogatják meg 
a mi egyházközségünket. Megnézik a temp-
lomot, beülnek az istentiszteletre, időnként 
megkérnek minket, hogy egy „lunch”-ot is 
szervezzünk számukra. Idén, Ann Arbor-ból 
láttunk vendégül ilymódon kilenc személyt a 
lelkészi irodában, július 10-én. Az istentisz-
teletet, és a „lunch”-ot követően kellemesen 
elbeszélgettünk a csoporttal.

San José-ból, az egyes számú egyházköz-
ségtől, Monty Low, a Testvéregyházközségi 
Kapcsolatok egyik elnökének vezeté-
sével, 25 tagú csoport látogatta meg 

templomunkat július 17-én. Ők is út-
ban voltak Homoródszentmártonba, 
testvéregyházközségi látogatásra, de a mi 
második emeleti templomunk nagy vonzó-
erőt jelent. Még azok számára is  mindig rejt 
magában izgalmakat, akik már látták. Isten-
tisztelet után a templomban maradtak, és 
sok, érdekes kérdésük volt a templommal, 
az egyházközséggel kapcsolatban. Sokszor 
még magával a vallás eredetével is merül-
nek föl kérdések, hiszen az amerikai uni-
tárius univerzalisták másképpen hisznek, 
másképpen látják a világot mint mi, a „vén 
Európában”.

Minden idelátogató amerikai csoport szá-
mára izgalmas az Erdélyi- és a Magyaror-
szági Egyházak egyesülése, és nagy érdek-
lődéssel kísérik a folyamatot. 

Léb Erzsébet
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

A világ keletkezése – Horváth Dezső pro-
fesszor előadása

2011. április 14-én, csütörtökön este folyta-
tódott az Érték+Őrző Estek sorozata, amely-
re ezúttal Dr. Horváth Dezső atomfi zikus pro-
fesszort hívtuk meg. A vetített képes előadás 
első része az ősrobbanásról és a Teremtés-
ről szólt, de aztán mind több fi lozófi ai, teoló-
giai, erkölcsi-etikai kérdés is terítékre került. 
Az előadást több mint egyórás, élénk vitával 
kísért beszélgetés követte.

Horváth Dezső professzor 1946-ban 
született Budapesten. 1979-ben szerzett 
kanditátusi címet, 1997 óta habilitált egye-
temi tanár, kutatásvezető, doktori témaveze-
tő. Számos részecskefi zikai kísérletben vett 
részt szerte a világon, jelenleg a Debreceni 
Egyetem és az ELTE oktatója, valamint két 
hazai kutatócsoportot irányít, az MTA KFKI 
Részecske- és Magfi zikai Kutatóintézet, illet-
ve az ATOMKI (MTA Atommagkutató Intézet) 
keretében.

A modern férfi  születése – Hadas Miklós 
szociológus előadása

Az Érték+Őrző Estek májusi előadását 
(május 12.) Hadas Miklós szociológus, a 
Corvinus Egyetem tanára tartotta, A modern 
férfi  születése címmel, egyházközségünk 
gyülekezeti termében. A szerző egyúttal de-
dikálta A modern férfi  születése és A férfi as-
ság kódjai című, az elmúlt években megje-
lent és szakmai körökben élénk visszhangot 
kiváltó köteteit. Előadásának első részében 
Hadas az agresszió változásaival foglalko-
zott: azt a folyamatot mutatta be, amelynek 
során a vadászó és párbajozó férfi ból futbal-
lozó férfi  vált. „Mivel magyarázható, hogy bő 
száz év alatt oly mértékben megváltozik a 
férfi ak viselkedése, hogy a korábbi harcias 
tevékenységek helyett másokat is szórakoz-
tató közösségi játékokkal töltik szabadidejük 
számottevő részét? Milyen összefüggések 
létesíthetők a civilizáció folyamata és a férfi -
beállítódások átalakulása között? Mennyiben 
járulnak hozzá ezek a változások a modern 
társadalom megszületéséhez?” – tette fel, s 
igyekezett is megválaszolni ezen izgalmas 
kérdéseket a szociológus.

*
Gellérd Judit könyvbemutatója

Május 19-én, csütörtökön egyházköz-
ségünk gyülekezeti termében Dr. Gellérd 
Judit orvos, lelkész, hegedűművész mu-
tatta be Ahol leoldom saruimat című új 
kötetét. Ez a mű a szerző és férje, George 
Williams vallástörténész világkörüli útjainak 
szubjektív krónikája, amely vallásos-spiritu-
ális szemszögből közelíti meg a különböző 
kontinenseket, kultúrákat, hagyományokat. 
A siménfalvi születésű Gellérd Judit – az 
egyik legnagyobb hatású 20. századi uni-
tárius lelkész, a mártírsorsú Gellérd Imre 
leánya – Marosvásárhelyen hegedűművész-
nek készült, majd orvosi diplomát szerzett, 
s 1978-tól Magyarországon ideg- és elme-
gyógyászként dolgozott. Később házassága 
révén Kaliforniába került, s az elmúlt két év-
tizedben elsősorban Erdélyért, s ezen belül 
az unitárius vallási közösségekért tevékeny-
kedett. Szinte egész Észak-Amerikát átfogó 
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testvérgyülekezeti mozgalmat szervezett, 
támogatta erdélyi templomok, iskolák, orvosi 
rendelők építését és felújítását, könyvkiadá-
si programot indított, ösztöndíjakat alapított. 
Teológiai diplomáját Bostonban szerezte 
meg, de ragaszkodott hozzá, hogy Erdély-
ben szenteljék lelkésszé.

*
Benkóczy Péter tárlata
Május 8-án, vasárnap délben – az isten-

tisztelet után – nyílt meg Benkóczy Péter 
festőművész kiállítása a Budapesti Unitárius 
Galériában (Bp. V. Nagy Ignác utca 2-4.). Az 
elsősorban táj- és zsánerképeket felvonul-

tató tárlat június közepéig volt látogatható. 
A civilben okleveles olajmérnöki és gázipari 
szakmérnöki diplomával rendelkező, jelenleg 
saját vállalkozását vezető Benkóczy Péter 
kedvencei: Renoir, Toulouse-Lautrec, Degas, 
Claude Monet, Berthe Morisot. Példakép-
ének tekinti az angol zsenit, J. W. Turnert, aki 
messze megelőzte korát, de nagyra becsüli 
a hazai posztimpresszionistákat, a nagybá-
nyai iskolai művészeit is, akiknek sora, kora-
beli életképei, természetábrázolásai különö-
sen megragadták. A kortárs művészetek is 
hatottak rá: különösen Zórád Ernő grafi kus-
festőművész, a letűnt Tabán visszaidézője; 
Vargha László festőművész, a Balaton fes-
tője; Tillai Ernő fotóművész fotófestményei, 
Pósa Ede pasztellfestő, valamint Gonda Zol-
tán képzőművész-művészettörténész, akitől 
rendkívül sokat tanult, s aki mostani, sor-
rendben negyvenhatodik tárlatát megnyitotta 
a Budapesti Unitárius Galériában. Benkóczy 
főleg a tájképeket, érdekes város- és falu-

részleteket kedveli, témáit az Alföld, Erdély, 
Görögország és a mediterrán térség tájaiból 
meríti. A művészt és első kiállításának képe-
it a Duna Televízió riportfi lmben mutatta be. 
Rendszeres résztvevője művésztelepeknek, 
a Velencei festőversenynek, ahol 2006-ban 
különdíjat nyert. Gonda Zoltánnal és Kőrösi 
László református lelkésszel 2002-ben 
megalapították a Nagypetri Művésztelepet, 
amelynek azóta is szervezője. Képei megta-
lálhatóak számos hazai gyűjtőnél, valamint 
Londonban, New York-ban és az amerikai 
Minnesota államban.

*
Portlandi vendégek egyházközségünk-
ben

Július 3-án, a vasárnapi istentiszteleten 
Thomas Disrud, a Első Portlandi Unitárius 
Egyházközség lelkésze prédikált Nagy Ignác 
utcai templomunkban. Ez volt a záróakkordja 
amerikai testvéreink erdélyi és magyarországi 
látogatásának: a lelkész mellett Dana Regan 
ifjúsági koordinátort és hét gyermeket láttunk 
vendégül. A First Unitarian Church of Portland 
(honlapja: www.fi rstunitarianportland.org) az 
Egyesült Államok egyik legnagyobb létszá-
mú unitárius-univerzalista közössége, amely 
1866 óta működik Oregon állam főváro-
sában. Évtizedes múltra visszatekintő test-
vér-egyházközségi kapcsolatunk keretében 
amerikai fi atalok már nem először látogat-
nak Erdélybe és Magyarországra. Ezúttal – 
Thomas Disrud lelkész és Dana Regan ifjú-
sági koordinátor kíséretében – hét tinédzser 
érkezett, akik kivétel most először jártak a 
kelet-európai régióban. Az istentisztelet ke-
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retében – a prédikáció után – a fi atalok is 
megfogalmazták Magyarországgal, az itteni 
társadalommal, szociális, kulturális és vallási 
élettel kapcsolatos gondolataikat.

Thomas Disrud 1995 óta szolgál 
Portlandben. A vezető lelkész, William 
Sinkford közvetlen munkatársaként vezeti az 
egyházközségi adminisztrációt, s feladatai 
közé tartozik a programszervezés, a világiak-
kal (presbiterekkel és hívekkel) való folyama-
tos kapcsolattartás. Emellett rendszeresen 

végez keresztelési és temetési szertartáso-
kat, házasságmegáldásokat is. A Wisconsin 
államból származó Tom Disrud evangélikus 
környezetben nőtt fel, és a Marquette Egyete-
men diplomázott, ahol fi lozófi át és újságírást 
tanult. Sokáig dolgozott Minnesota állam-
ban lapszerkesztőként, újságíró-szövetségi 

szervezőtitkárként. Ebben az időben ragad-
ta magával az unitárius-univerzalista világ-
szemlélet, s elhatározta, hogy lelkészi diplo-
mát szerez. A kaliforniai Starr King unitárius 
teológián diplomázott, ahol később az egye-
tem elnökségébe is bekerült. A kilencvenes 
évek közepe óta nemcsak lelkészi, hanem 
lelkigondozói feladatokat is ellát: sokat fog-
lalkozik lelki tanácsadással, családgondo-
zással és szenvedélybetegek gyógyításával. 
Nagy Ignác utcai prédikációját – amelyben a 
bibliai idézetektől tartózkodva inkább általá-
nos emberi értékekről szólt – Gazdag Árpád 
egyházi előadótanácsos gondos magyar for-
dításában hallhattuk.

A portlandi csoport látogatásáról részletes 
beszámolók olvashatók az Unitárius Élet 
2011/4. számában, ahol Thomas Disrud pré-
dikációjának teljes szövegét is közlik.

*
Tímár Zsolt teológiai hallgató nyári szol-
gálata

Július hónapban – vezető lelkészünk, 
Kászoni József nyári szabadsága idején 
– Tímár Zsolt teológiai hallgató szolgált a 
Nagy Ignác utcai templomban, aki a harma-
dik évfolyamot fejezte be a Kolozsvári Pro-
testáns Teológiai Intézetben. Tímár Zsolt 
az alábbiakban összegezte eddigi életét és 
az unitarizmus iránti elhivatottságát: „Sep-
siszentgyörgyön láttam meg a napvilágot 
1988. november 21-én. Több helyen tar-
tózkodtam eddigi életem során, de ottho-



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL  XI . ÉVF. 3. SZÁM – 2011. SZEPTEMBER – OKTÓBER

8

nomnak Árkost mondhatom. Iskoláimat Ár-
koson, valamint a székelykeresztúri Berde 
Mózes Unitárius Gimnáziumban végeztem. 
Székelykeresztúron vallástanárom hatásá-
ra döntöttem el, hogy az unitarizmus szol-
gálatára kötelezem el magam. Hitvallásom 
röviden így tudnám összefoglalni: hiszek az 
unitarizmusban, hiszek a józan ész erejé-
ben, hiszek az örök egy Istenben és hiszem, 
hogy az életnek van értelme.” Sok sikert kí-
vánunk Tímár Zsoltnak lelkészi hivatásához, 
és egyben köszönjük vasárnapi szolgálatait, 
értékes, gondolatgazdag prédikációit.

*
Amerikai unitárius kórus koncertje

Kis számú, de annál lelkesebb közönség 
töltötte meg a 2011. augusztus 19-én este fél 
8-kor a Nagy Ignác utcai templomot. Az ame-
rikai Unitárius Fesztiválkórus Sepsiszent-
györgy, Székelyudvarhely, Marosvárárhely 

és Kolozsvár után templomunkban zárta 
körútját. A kórusvezető, Elisabeth Norton 
igen szép műsorral ajándékozta meg a kö-

zönséget. Afrikai énekeken, amerikai jazz- 
és gospeldalokon kívül olyan magyar kin-
csek is megszólaltak, mint Bartók Béla Este 
a székelyeknél című műve vagy a Székely 
Himnusz. A kórus hamisítatlan „amerikai él-
ményt” nyújtott: a tagok nem csak a hangjuk-
kal, de arcukkal és egész testükkel énekeltek 
a közönségnek, akik remek zenei játszótárs-
nak bizonyultak, amikor a közös refrénének-
lésre vagy az együtt-tapsolásra került sor. A 
hét különféle amerikai államból, illetve Ko-
lozsvárról származó kórustagok a fellépések 
előtt két héttel találkoztak először. Csak ek-
kor kezdték meg a próbákat, így még cso-
dálatra méltóbb, hogy ennyi magyar dallal is 
kedveskedtek a közönségnek.

*
KAJ – Könnyű Attila János kiállítása

Szeptember 4-én, vasárnap délben, az is-
tentisztelet után nyílt meg a Nagy Ignác ut-
cai Unitárius Galériában Könnyű Attila János 
(művésznevén: KAJ) neoexpresszionista 
festőművész kiállítása, amelynek címe: Mert 
embernek lenni nem állapot, hanem nehéz 
feladat. A tárlatot Bruhács Kinga történész 
nyitotta meg, aki nemcsak általánosságban 
beszélt KAJ festészetéről, hanem képről kép-
re haladva, érdekes adalékokkal egészítette 
ki a vizuális élményt. KAJ 1963-ban szüle-
tett, építőmérnöki diplomát szerzett, majd a 
kilencvenes évek második felében kezdett 
képzőművészettel foglalkozni. Egyéni tanul-
mányokat folytatott Olaszországban és Spa-
nyolországban, 2005 óta számos egyéni és 
csoportos kiállítása volt. Múzeumokban és 
közgyűjteményekben éppúgy találkozhatunk 
alkotásaival, mint magánkollekciók része-
ként. Legújabb tárlata október 3-ig látható 
gyülekezeti termünkben.
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BUDAPESTI UNITÁRIUSOK 2012 NYÁRI 
PORTLANDI LÁTOGATÁSA

Az amarikai Oregon Állambeli Portlandi 
Unitárius Egyházközséggel fennálló 
testvéregyházközségi kapcsolat kereté-
ben idén nyáron Budapestre látogatott egy 
portlandi unitárius fi atalokból álló csoport, 
2008 után másodszor. 2007-ben a mi fi atalja-
ink utazhattak Portland-be, ahol három hetet 
töltöttek. Portlandi barátaink újból meghív-
tak bennünket Portland-be és remélik, hogy 
2012 nyarán ismét fogadhatják fi ataljainkat.

Annak érdekében, hogy a szervezést mi-
előbb meg tudjuk kezdeni és a szükséges 
repülőjegyeket minél korábban, minél ked-
vezőbb áron meg tudjuk vásárolni, kérjük 
az érdeklődő fi atalokat, szülőket és felnőtt 
kísérőket, hogy mielőbb juttassák el részvé-
teli szándékukat, amennyiben szeretnének 
csatlakozni a Portlandba utazó csoporthoz.

Ami a részvételi feltételeket illeti, akárcsak 
2007-ben, a repülőjegyek árát és a fi atalok 
zsebpénzét kell a magyarországi családok-
nak állniuk, mivel a portlandi tartózkodás 
minden költségét (helyi utazás, étkezés, 
szállás, programok) a vendéglátók állják.

Az oda-vissza repülőjegyek ára jelenleg, 
légitársaságoktól függően, 1.000 és 1.400 
amerikai dollár között alakul, tehát 200.000 
és 280.000 forint között.

A kiutazó fi atalok amerikai unitárius csa-
ládoknál fognak lakni, ezért főként olyanok 
jelentkezését várjuk, akik angol nyelven leg-
alább alapszinten tudnak kommunikálni. A 
tervek szerint az utazásra 2012. június vé-
gén kerül sor és a budapesti csoport két he-
tet fog Portlandban tölteni. A fi atalok mellett 
felnőtt kísérők jelentkezését is várjuk, akik 
az utazás során a csoportot vezetik.

A részvételi szándékot Postásné Balázs 
Ildikónál lehet bejelenteni az Egyházközség 
hivatalában (telefon: 311-3094). Az utazás-
sal kapcsolatos kérdésekben pedig Kászoni 
József tiszteletes ad további felvilágosítást.

KERESZTELÉSEK

• ápr. 16. Dr. Szabó György és Dr. Perjés  
 Éva kislánya: Kincső-Hanna

• ápr. 30. Nagy Attila és Simonics Ágnes  
 kisfi a: Magor-Balázs 

• jún. 11. dr. Esztári Imre és Miklós Réka  
 kislánya: Szófi a

• jún. 11. Bodor István Botond és Reisner  
 Zsuzsanna kisfi a: István-Zétény 

• jún. 18. Gál Imre és Kovács Margit fi a:
 Attila (felnőttkeresztelés)

• jún. 18. Dr. Börcsök Imre és dr. Mlaticsek  
 Krisztina kislánya: Léla

• jún. 23. Schlett Marc és Vernes Kinga 
 kisfi a: Ruben

• jún. 26. Tódor László és Sebestyén
 Piroska kisfi a: Bence

• júl. 2. Varga László és Blaskó Zsófi a
 kislánya: Eszter-Viktória

• júl. 9. Adorjáni Zsolt Jóél és Adorjáni
 Márta kislánya: Noémi-Linda

• dr. Adorjáni Csaba és Dullien Katalin
 Jóél-Zsolt (felnőttkeresztelés)

• júl. 31. Dáné István Attila és Bányász
 Andrea  

• aug. 7. Gilyén Lehel és Epli Erika kislá- 
 nya: Erika-Noémi

• aug. 27. Ocsovay János és Bota Rozália  
 kisfi a: Koppány

• szept. 2. Balogh Zoltán és Gál Klára
 kislánya: Klára-Emese

• szept. 3. Bulicka Norbert Péter és Péter  
 Orsolya Anna kisfi a: Csombor

• szept. 11. Lakatos Géza és Kovalcsik
 Angéla Margit kisfi a: Ádám-Géza
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ESKETÉS

• május 12. Demján Lehel és Szuromi
 Veronika

• júl. 2. Csontos Ádám-Márton és Szőcs  
 Anna Júlia

• aug. 6. Gáll Egon Zsolt és Topánka Nóra
• aug. 26. Kövesdy Áron és Nagy

 Zsuzsanna
• aug. 27. Kiss Gergely és Margittai Zsófi a
• aug. 27. Szabó Zsolt és Dr. Dinnyés

 Zsuzsanna
• szept. 2. Muharos Gábor és Till Adrienn

KONFIRMÁCIÓ

2011. jún. 19.

• Dimény Attila
• Dimény Zsuzsanna
• Fábry Zsombor
• Fodor Attila
• Marosi Emese
• Péterffy Borbála

FELNŐTTKONFIRMÁCIÓ

• Szuromi Veronika
• Gál Attila
• Balogh Klára Emese

TEMETÉS

• Május 6. Fodor Józsefné sz. Jancsovics  
 Magdolna (87†)

• Május 7. Birtalan Jenőné sz. Szőke
 Erzsébet (78†)

• Jún. 24. Szabó György
• Aug. 12. Móricz Lajosné sz. Tóth

 Aranka (84†)
• 17. id. Csucsi Róbert (78†)
• 31. Tar Lászlóné sz. Gáspár Anna (84†)

A 2011-12 tanévben a hitoktatást és a kon-
fi rmációs előkészítését megkezdjük. Ennek 
kezdeti időpontja, október első vasárnapja. A 
kicsik számára (6-12) évesek a valláserköl-
csi nevelési órákat de. 11-12 között tartjuk a 
gyülekezeti teremben. A konfi rmálókét pedig 
vasárnap de. 10-11 között a lelkészi hivatal-
ban. Bővebb tájékoztatást a 311 3094 tele-
fonszámon H-P. de 9-13 óra között, Postásné 
Balázs Ildikónál és/vagy Kászoni Józsefnél


