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KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
Karácsony alkalmából december 25-én pénteken és 26-án 
szombaton úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi isten-
tiszteleteket tart egyházközségünk. Az ünnep első nap-
ján, december 25-én (pénteken) 9 és 11 órától is tartunk 
istentiszteletet, december 26-án (szombaton) pedig 11 
órától várjuk híveinket templomunkba és az Úr asztalához.

GYERMEK KARÁCSONY
2009. DECEMBER 20. (VASÁRNAP) – 16 ÓRA

Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezésre 
kerül a gyermekek karácsonyfa ünnepélye Nagy Ignác utcai 
templomunkban. A program 16 órakor a Mezei Mária Sze-
retetszínház művészének, Kilin Ildikó vendégszereplésével, 
gyermekek előadásával kezdődik a II. emeleti templomban, 
ahol a résztvevő gyermekek külön is szerephez jutnak, el-
mondhatják karácsonyi verseiket, elénekelhetik énekeiket 
és előadhatják hangszeres zenei produkcióikat.

ÚJÉVI ISTENTISZTELET
Az újévi istentiszteletet 2010. január 1-én (péntek) 11 órakor 
tartjuk.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

Az Aradi Vértanúk mártír halálának 
160. évfordulója
A Budapesti Unitárius Egyházközség idén 

is folytatja az Érték+őrző sorozatát.

Az első programunk 2009 október 7.-én 18 
órakor kezdődött. Melocco Miklós a Kossuth 
díjas szobrászművész volt a vendégünk. 

A téma Október 6., az aradi vértanúk mél-
tatása: a megemlékezés méltó volt a hősök  
emlékéhez. Melocco művész úr több pél-
dányban kiosztotta az 1849. október 6-án 
kivégzett tábornokok névsorát. Ez elősegí-
tette, hogy mindnyájan felelevenítsük, újból 
megtanuljuk jeles elődeink nevét:

SCHWEIDEL JÓZSEF
KISS ERNŐ
DESSEWFFY ARISZTID
LÁZÁR VILMOS
POELTENBERG ERNŐ
TÖRÖK IGNÁC
KNEZIĆ KÁROLY
LÁHNER GYÖRGY
LEININGEN WESTERBURG KÁROLY 
NAGYSÁNDOR JÓZSEF
AULICH LAJOS
DAMJANICH JÁNOS
VÉCSEY KÁROLY

Az Aradi Vértanúk mártír halálának 160. 
évfordulójára a Magyarok Világszövetsége 
különleges ajándékot szán a magyar sza-
badság szentjeiről, az aradi tizenhármakról 
méltó módon megemlékezni kívánó magyar 
közösségeknek. 

Az MVSZ egy CD-t ajánl fi gyelmükbe, rajta 
egy páratlan, 62 perces hangfelvétel, ame-
lyen megelevednek az aradi várban, a sira-
lomházban és a vesztőhelyen történtek. Az 

igényléseket a Magyarok Világszövetség-
éhez kell eljuttatni, az alábbi címek egyikén: 

E-mail: elnok@mvsz.hu
Fax: +36-1-485-4060

Posta: H-1052 Budapest, Semmelweis u. 
1-3. – Az aradi tizenhármak jeligére

A Magyar szabadság szentjei – Az aradi 
tizenhármak című CD lemezen négy bé-
késcsabai színész – Nagy Erika, Mészáros 
Mihály, Szőke Pál és Tomanek Gábor sze-
repelnek.

Ajánljuk fi gyelmükbe minden kedves Olva-
sónknak!

Kustán Melinda textiltervező kiállítása
Október 11-én nyílt meg Kustán Melinda 

textiltervező iparművész kiállítása a Nagy 
Ignác utcai Unitárius Templom Galériájában. 
Az Ima című tárlaton Kászoni József lelkész 
mondott köszöntőt, Gyökér Gyula katolikus 
lelkész pedig megnyitó beszédet.

„Ha a kiállítás címét szeretném meghatá-
rozni, akkor csak annyit mondanék mint ka-
tolikus lelkész, hogy az ima felelet az ember 
részéről Istennek, a Teremtőnek” - kezdte a 
megnyitó beszédet Gyökér Gyula. „Itt, eb-
ben a szentélyben, a közösségi istentisztelet 
után, Kustán Melinda művésznő sajátos fele-
leteit láthatjuk, amit textíliába szőtt az imád-
ság ihletettségében - folytatta a katolikus 
lelkész. „De nemcsak válaszol Isten teremtő 
aktusára és megszólító szavára, hanem Is-
ten szépségét is tolmácsolni szeretné mun-
káiban, és az Ő világát, a transzcendenst. 
Ha nyitott szemmel és értelemmel járunk a 
világban, észrevehetjük, hogy minden nap 
csodák közt élünk, a teremtés és a találko-
zás csodái között. Ezért néha meg kell áll-
nunk, hogy ezekre a csodákra rácsodálkoz-
hassunk, hiszen életünk lényegét és értelmét 
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jelentik ezek a csodák. Az Élet lényege pedig 
Odaátról sugárzik felénk, miként az anyag 
meghatározását is így mondják a fi zikusok: 
hatás odaátról.

A művész nem más, mint ennek a transz-
cendens lényegnek - ami odaátról sugárzik 
- a hiteles tolmácsa a mindennapok szür-
keségébe süllyedt embernek. Kiállításával 
belekiált a fülünkbe: Állj meg ember és cso-
dálkozz! Csodáld meg az Életet s az életed! 
Ébredj rá a lenni boldogságára és arra a le-
hetőségre, hogy szeretheted embertársaidat, 
és imádhatod Teremtő Istenedet! Ez fokozza 
boldogságérzetedet. A lenni-szeretni-imádni 
hármasában találhatsz igazi harmóniát és 
örömöt, s így lehet teljes az életed! A művész 
meg tudja mutatni, el tudja mondani sajátos 
nyelvén az Üzenetet, ami odaátról sugárzik 
szüntelen. Higgyünk neki és csodáljuk meg!

Kustán Melinda 1963-ban született Za-
laegerszegen. 1978 és 1982 között Pécsi 
Művészeti Szakközépiskola Gobelinszö-
vő, szőnyegkészítő- és javító szakán tanult 
Zs. Kovács Diana, R. Fürtös Ilona és Valkó 
László irányításával. 1983-ban dekorációs 
szakmunkásvizsgát tett. 1985 és 1990 között 
elvégezte a Magyar Iparművészeti Főiskola 
Szőnyegtervező szakát, ahol Pauli Anna és 
Szilvitzky Margit voltak mesterei. Ezt követő-
en, 1986-tól 1992-ig a Magyar Iparművészeti 
Főiskola Tanárképző Intézetében tanult, Bak 

Imre, Károlyi Zsigmond, Trombitás Tamás, 
Eitler Sándor vezetésével.

Munkahelyeit tekintve, először – 1991 és 
1996 között  – a Győri Balett Művészeti Kö-
zépiskolájában volt tanár, majd három évig a 
Grabo Kft. szőnyegtervezőjeként tevékeny-
kedett. 1999-től a Graboplast Rt.-nél volt 
szőnyegtervező, padlókárpit-tervező, terve-
ző iparművész. Kustán Melinda a Péter-Pál 
Képző- és Iparművészeti Egyesület, a Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesület, 
valamint a Raab-Art Képzőművészeti Egye-
sület tagja, utóbbinak alapítója is.

„A textiltervező iparművész alkotásait mély 
vallásosság és hit hatja át. A szentség, a 
család, a szeretet, az áldozat együtt és kü-
lön-külön élnek a sokszor kazula formájú, 
mindig emberi léptékű textilművein. Modern 
szemléletű, lényeglátó hit ez, távol minden-
fajta dogmától és ortodoxiától, melyet az 
elfogadás és adni vágyás jellegzetes női 
magatartásformája jellemez” - írták róla egy 
korábbi kiállítása kapcsán. 

A Bárdos Lajos Kamarakórus hangverse-
nye
Szép muzsikában gyönyörködhettünk ok-

tóber 18-án a Nagy Ignác utcai unitárius 
templomban. A Bárdos Lajos Kamarakórus 
Kempelen Tünde vezényletével Bárdos La-
jos műveiből szólaltatott meg egy csokorra 
valót, a neves zeneszerző és pedagógus 
születésének 110. évfordulóján.

Az istentiszteleten Bárdos Lajos, Gárdonyi 
Zoltán, Szokolay Sándor és Draskóczy Lász-
ló művei hangoztak el, utána pedig Bárdos 
Lajos műveit hallhattuk; többek között olyan 
alkotásokat, mint az Aeterne Rex, az Ave 
maris stella, Az Úr érkezése, a 23. zsoltár 
feldolgozása, valamint a Nyújtsd ki menny-
ből kezdetűt. Ezek után két, csellóra írt kom-
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pozíciót szólaltatott meg a tehetséges fi atal 
művész, Szabó Eszter. Következett a Tiszai 
dallamok című népdalfeldolgozás-csokor, 
majd a Szól a doromb. A koncert különleges-
sége volt, hogy a szinte kizárólag énekkari 
műveiről ismert zeneszerző Vonósnégyese 
is elhangzott, Somogyi Zsófi a, Részegh Be-
nedek, Gyurkovics Csaba éés Réday Erzsé-
bet közreműködésével. Zárásul Bárdos egyik 
legszebb kórusművét, a Márkus Tibor szöve-
gére írott, Tábortűznél címűt hallhattuk.

A kórust Kempelen Tünde karnagy alapította 
1986-ban, a Bárdos Lajos Zenei Hetek rezi-
dens együtteseként. A kórus azóta is állandó 
rendezője és résztvevője a Zenei Heteknek. 
Repertoárjában szerepel a gregoriántól nap-
jainkig a világ zeneirodalmának számos al-
kotása. Emellett fő feladatának tartja magyar 
szerzők, különösen Bárdos Lajos és Kodály 
Zoltán kórusműveinek előadását. Sikeres 
koncertkörutakon vett részt a kórus Spa-
nyolországban, Portugáliában, Olaszország-
ban, Németországban, Franciaországban, 
Luxemburgban, Ausztriában, Erdélyben és 
Szlovákiában. A Bárdos Lajos Kamarakórus 
az elmúlt több mint húsz esztendőben öt Eu-
rópai Bárdos Lajos Kórusfesztivált rendezett 
külföldi partnereivel Ausztriában,  Franciaor-
szágban, Romániában,  Lengyelországban 
és Olaszországban. Ezeknek a fesztiválok-

nak is természetesen szervezője és résztve-
vője volt a kórus.

Bárdos Lajos (1899-1986) Budapesten szü-
letett. A Zeneakadémia zeneszerzés szakán 
egy évet Siklós Albertnál, négy évet Kodály 
Zoltánnál végzett. Gimnáziumi énektanári 
állása mellett elvállalta a városmajori temp-
lom Cecília Kórusának vezetését, amelyből 
nemzetközileg is elismert és a hazai kórus-
kultúrában fogalommá vált együttest formált. 
28 évesen meghívást kapott Harmat Artúrtól 
a Zeneakadémia egyházkarnagy-képző tan-
szakára. Később a középiskolai énektanár- 
és karvezetőképző, valamint a zenetudomá-
nyi tanszakon is tanított.

1929-től a Palestrina Kórus élén főleg orató-
riumokat mutatott be. 1941-ben a Palestrina 
és a Cecília Kórus egyesítésével megalapí-
totta a Budapesti Kórust. 1942-től 1962-ig a 
budavári Mátyás-templom ének- és zene-
karának karnagya volt. 1931-ben - Kerényi 
György és Kertész Gyula társaságában - 
megalapította a Magyar Kórus című folyóira-
tot és az azonos nevű kiadóvállalatot. Húsz 
év alatt kb. 2000 művet adtak ki, egyfelől régi 
mesterek, másfelől fi atalabb magyar zene-
szerzők tollából. A kiadott gazdag zeneiroda-
lom bemutatására sok iskola részvételével 
hangversenyeket szerveztek, ezzel elindí-
tották az Éneklő Ifjúság mozgalmat, amely 
pezsgő életet vitt hazánk kóruséletébe. 

Bárdos Lajos a cserkészmozgalmon belül 
megindította és elterjesztette a városi ifjúság 
körében is a népdaléneklést (101 magyar 
népdal). Gazdag zeneszerzői munkásságát 
(kb. 600 mű) népdalfeldolgozások, misék, 
motetták, kórusművek, színpadi és drámai 
kísérőzenék, dalok, hangszeres művek al-
kotják. Zenetudósként tankönyveket, tanul-
mányokat, könyveket írt. Híresek Bartók-, 
Kodály- és Liszt-kutatásai.
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Imre Lajos grafi káinak kiállítása
Imre Lajos grafi kusművész 29. kiállítását 

november 15-én 12 órai kezdettel  – a 11 
órai istentisztelet után – dr. Bibó István mű-
vészettörténész nyitotta meg  Egyházközsé-
günk I. emeleti gyülekezeti termében. 

Bibó István művészettörténész így jellem-
zi Imre Lajos művészetét: „A fa- és linóleum 
metszés, de az ecsetrajz is sajátos, intim 
műfaj. Nem igényli, sőt nem is bírja a nagy 
méreteket, s nem alkamas szélsőséges újí-
tások kikísérletezésére, ezzel szemben biz-
tos kompozíciós készséget és arányérzéket 
kíván, a kivitelben pedig elmélyedést és kéz-
műves gondosságot. Imre Lajos ezt a csön-
det és elmélyedést igénylő műfajt válaszotta, 
s feltűnő, hogy e műfajon belül is mennyire 
vonzódik a kis méretekhez, pedig a kis műfaj 
művelője bizonyos értelemben nagyobb koc-
kázatot, nagyobb felelősséget vállal.

Imre Lajos tehát nem jár művészileg kényel-
mes utat, amikor ex librist, vagy alkalmi lapot, 
például újévi üdvözletet készít. Másról van itt 
szó. Érzésem szerint arról - vagy hasonlóról 
-, amit Fülep Lajos fejtett ki Rembrandt szü-
letésének 350. évfordulóján a németalföldi 
festészettel kapcsolatban. Kopernikusz óta 
az Univerzum kitágult, az ember gazdagsá-
ga megnőtt, de egyúttal pusztítóbbá is vált. 
Talán éppen ezért lett fontos a festőknek az 

egyes ember, a mindennapok világa. Fülep 
Lajos szerint „...ma is az az érvényes, érté-
kes válasz, amit akkor ők adtak.” Úgy érzem, 
Imre Lajos műveszete mögött is valami ha-
sonlót kell meglátnunk. Az ember tehetetlen-
nek érzi magát, de a művész fát és vésőt ra-
gad, s újévi üdvözletként elküldi barátainak, 
hogy Békesség néktek. Ez az ő válasza arra, 
ami mindannyionkat körülvesz, foglalkoztat.”

November 7. szombaton a Bookart csík-
szeredai könyvkiadó gondozásában megje-
lent könyvet mutattunk be író-olvasó találko-
zó keretében. A kiadót Hajdú Áron alakította 
2004-ben azzal a céllal, hogy a könyvkiadás 
legnemesebb hagyományait követve, de 
nem riadva vissza a merész kísérletezéstől 
sem: izgalmas, friss illatú könyveket adjon 
ki. A választás ebből az alkalomból Tánczos 
Vilmos Elejtett szavak című könyvére esett. 
A könyvet Simó Márton mutatta be, aki maga 
is író és akinek Tranzit című könyve is górcső 
alá került. A rendezvényen közreműködtek: 
Bokor Ildikó és Koncz Gábor színművészek, 
széki népzenét játszottak Soós András és 
barátai. Ez alkalomból fotókiállításra is sor 
került: Balázs Ödön munkái díszítették a fa-
lakat, aki a Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont munkáiból állított ki. Jelen 
volt a rendezvényen és a kiadott munkákat 
méltatta Lakatos 
Mihály az ÖKM 
részéről. A vendé-
geket és meghí-
vottakat Kászoni 
József lelkész 
köszöntötte. A 
rendezvény, mint 
mindig ez alka-
lommal ágáéval 
zárult.
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November 21. szombaton délután vendé-

günk volt Pécsi Balázs, koktélzongorista, aki 
diavetítéses előadást tartott zongoramuzsika 
kíséretében, arról a négy hónapig tartó ha-

jóútról, amelynek 
bárzongoristája 
volt. Betekintést 
nyerhettünk a 
nagyvilág csoda-
szép területeire 
Southamptontól, 
Sydney-ig, illetve 
olyan egzotikus 
helyekig, mint 
Kuala Lumpur és 
Dubai. 

December 6. délelőtti istentisztelet kereté-
ben adventi koncertet tartottunk, amelynek 

vendégei a Bárdos Lajos vegyes kórus tagjai 
voltak, vezényelt Kempelen Tünde karnagy. 
Ezt követően a gyülekezeti teremben került 

sor Czire Alpár fotóművész kiállítására. Meg-
csodálhattuk Torockó és Énlaka gyönyörű 
szép felvételeit. A rendezvényt szeretetven-
dégség követte.

December 12. du 17 órai kezdettel folytat-
juk majd az adventi koncertsorozatunkat az 
Ars Renata régizene-együttes vendégszere-
peltetésével. Első alkalommal hallgathatjuk 
a magyar Magnifi cat zeneművet előadásuk-
ban. Abban a reményben hívunk és várunk 
mindenkit, hogy a szép zene méltó felkészí-
tőt ad majd karácsonyi ünnepünkhöz való 
megérkezésünknek. 

Hírek röviden
Egyházközségünk lelkésze, miután haza-

tért a torockói konfi rmandusok táborából és 
megtartotta az augusztus 30. istentiszteletet, 
szeptember 1-5. között részt vett Kolozsvá-
ron tartott ICUU (Unitárius-univerzalisták 
Nemzetközi Tanácsa) gyűlésén. Több mint 
70 résztvevő öt kontinensről gyülekezett erre 
az összejövetelre. Ennél is több résztvevő le-
hetett volna, ha különböző országokból Eu-
rópába beutazni akarók közül megkaphatták 
volna vízumaikat. Ebből az alkalomból a ve-
zetőség újraválasztására is sor került. A vég-
rehajtó titkár Steve Dick, programigazgató Jill 
Mc Allister, Brian Kiely a Tanács elnöke, míg 
a pénztárnoki tisztet David Show nyerte el. A 
végrehajtó bizottság tagjai: Nihal Attayanake 
(Fülöpszigetek), Femi Matimoju (Nigéria), 
Ceila Midgly (Egyesült Királyság). Reggel és 
este a munkaértekezletek előtt és után is-
tentiszteletet tartottak az arra felkért egyházi 
és világi vezetők. Ünnepi vacsorán is részt 
vettek a résztvevők a Torockószentgyörgyi 
Székelykő Kúria vendéglőjében.

Szeptember 19 -én tartottuk hagyományos 
őszi Magyarkúti találkozónkat. Szent-Iványi 
Ilona lelkésznő kettős keresztelővel emelte 
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az istentisztelet szinvonalát. Schmidt Barba-
ra leányát, Dórát és Schmidt Dániel leányát 
Katalint fogadta Egyházközségünk a sorai-
ba.

Szeptember 27-én őszi hálaadási ün-
nepre gyülekeztek a Nagy Ignác utcai egy-
házközségünkhöz tartozó híveink. Közel 
kétszázan álltuk körül az úrasztalát ezen a 
szép nyárbúcsúztató ünnepen, megköszön-
ve a nyár boldogító, gazdagító és pihentető 
ajándékait. Lelkészünk a szószékről ünnepi 
homiliája elmondását követően köszöntöt-
te a híveket, megköszönte adományaikat, 
ajándékaikat, majd az úrvacsorát előkészítő 
beszéd meghallgatására szólította a gyüle-
kezet tagjait. Ezt követően lelki életünk épí-
tésére vettük magunkhoz a Jézus életére, 
tanítására és halálára emlékeztető jegyeket: 
a kenyeret és a bort. 

Október 4. gyülekezetünk tagjai és annak 
vezetői, összesen 16 személy vettünk részt, 
a Hódmezővásárhelyi felújított unitárius 
templom felszentelésén. Az ünnepi istentisz-
teletet Bálint Benczédi Ferenc végezte. Lel-
készünk a köszöntések alkalmából beszédet 
mondott a jelenlévő ünneplők nagy sokasá-
ga előtt, felidézve a régi jó kapcsolatokat, 
amelyek több mint egy évszázadra nyúlnak 
vissza a Hódmezővásárhelyi és Budapesti 
egyházközségek között. Ugyanakkor emlé-

keztetett a jövőben megtartandó kerek év-
fordulós eseményekre is, hiszen templomaik 
építésének kerek 100. évfordulóját ünneplik 
a Hódmezővásárhelyi és 120. a Budapesti 
Egyházközségek.

Október 10. du. emlékeztünk meg a temp-
lomban Magyarosi Árpádról, arról a fi atalem-
berről, akit ártatlanul Bolíviában öltek meg 
Evo Morales diktátor védelmezői. Ez alka-
lommal jelen voltak elhalt fi atal testvérünk 
szerettei: édesanyja, testvére, barátai, akik 
méltó emléket állítottak az elhunytnak a róla 
való közös elmélkedés által. Diafi lm vetítése, 
beszédek, versek, énekek mind az Ő emlé-
két dicsérték. A Magyar Nemzet szombati 
mellékletében, (október 17.) számában szép 
méltatás jelent meg Lukács Csaba szerkesz-
tő tollából a templomban tartott megemléke-
zésről. 

Mint minden évben október 6. -hoz legkö-
zelebbi vasárnapon az idén is, megemlé-
keztünk az aradi tizenhármakról. Az idén, a 
Vásárhelyi templomszentelés miatt erre leg-
hamarabb kínálkozó alkalom 11. volt. Ennek 
az ünnepi istentiszteletnek az alkalmából 
emlékeztünk a magyar szabadság szentjeire, 
akiket pontosan 160 évvel ezelőtt állítottak 
puskacső elé, és bitófa alá, akik halálmegve-
tő bátorsággal adták életüket a mindenkori 
magyar szabadságért. 

Október 13. kedden utolsó útjára kísértük 
és eltemettük R. Filep Imréné sz. Adleff Mar-
git testvérünket, aki életének 90. évében adta 
vissza nemes lelkét Teremtőjének. A temeté-
si szertarásra a Farkasréti temetőben került 
sor, ahol Kászoni József mondott beszédet 
porrészei felett, majd azt követően a sírnál 
Szent-Iványi Ilona búcsúztatta. Nyugodjon 
békében, emlékét sokan és sokáig megőriz-
zük. Hozzátartozó gyermekeinek, hét unoká-
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jának és tizenkét dédunokájának vigasztaló-
dást kívánunk. 

Október 17. szombaton reggel, fogadta 
lelkészünk a Székelyderzsi unitárius lelkész-
házaspárt és gyülekezetüknek mintegy tizen-
öt tagját. A derzsieknek aznap este és vasár-
nap is meghívásuk volt Budakeszire illetve 
Törökbálintra, ahol kórusműveket adtak elő 
pénzgyűjtő körútjuk alkalmából. Lelkészünk 
ismertette az egyházközség történetét, majd 
kipróbálták egy zsoltárral templomunk akusz-
tikáját, amellyel elégedettek voltak. A lelkészi 
hivatalban kávéval, teával és teasütemény-
nyel vendégeltük meg őket.

Október 22. és 25. között került megren-
dezésre a Mannheimban (Németország) az 
IARF (Vallásszabadság a világbékéért) négy 
napos konferenciája. A rendezvény alkalmá-
ból a jelenlevők áttekintették a szövetség 
munkáját, a megvalósítandó feladatokat, és 
megegyeztek abban, hogy jövőre Indiában 
folytatják majd a megkezdett munkát. Egy 
fél délutános szabadidő program keretében 
ellátogathattunk Heidelberg gyönyörű város-
ába is, ahol vendéglátóinkkal együtt vacso-
ráztunk. Egyházközségünk lelkésze Elekes 
Botond főgondnokkal vett részt a konferen-
cia munkálatain.

Mivel az idén november 1. vasárnapra 
esett, ezért a vasárnapi istentisztelet kere-
tében emlékeztünk meg halottaknapja al-

kalmából eltemetett, de el nem felejtett sze-
retteinkről. A zsúfolásig megtelt gyülekezeti 
teremben jelenlévők meghallgatták az em-
lékezésről szóló beszédét lelkészünknek, 
majd azt követően Szent-Iványi Ilona konc-
celebrálásában került sor a gyertyagyújtásos 
szertartásra, amely egyedi módon itt hono-
sult meg egyházközségünkben. Sok hívünk-
től kaptunk pozitív visszajelzést arra vonat-
kozóan, hogy ez egy szép szertartás, azok 
részéről, akik első alkalommal voltak jelen 
egy ilyen ünnepi istentiszteleten.

November 15. tartottuk Dávid Ferenc em-
lék-istentisztelet keretében mártírpüspö-

künket méltató 
ünnepségünket. 
Kerek évfordulós 
megemlékezés 
volt az idei, hi-
szen pontosan 
430 éve annak 
a szomorú no-
vemberi napnak, 
amelyben Er-
dély reformátora 
a Dévai várbör-

tön rabjaként életét vesztette az általa fel-
tárt igazságért. Istentiszteletet követően az 
épületben levő Dávid Ferenc emléktáblát, 
mind pedig az Alvinczi György emléktábláját 
együtt koszorúzták meg a hívek jelenlétében 
egyházközségünk egyházi és világi tagjai. 
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Ezt követően a gyülekezeti teremben kiállí-
tás megnyitására került sor. Dr. Bibó István 
művészettörténész nyitotta meg Imre Lajos 
grafi káinak 29. kiállítását. 

Amint arról az eddigiekben hírt adtunk a 
hitoktatás munkálatait az idei iskolai évben 
Berényi Edit hitoktató vette át, kérjük a szü-
lőket, nagyszülőket hogy bizalommal küldjék 
gyermekeiket a valláserkölcsi nevelés vasár-
napi alkalmaira.

A jövőben konfi rmálók hitoktatása is 
megkezdődött, az eddigiekben 12 tanít-
vány jelentkezett. Kérjük azokat, akik még 
nem tudják, hogy ez a tevékenység folyik, és 
jövőben szeretnének konfi rmálni, keressék 
meg a lelkészi hivatalban Postásné Balázs 
Ildikót és/vagy Kászoni József lelkészt a fel-
vétel és nyilvántartás végett. A konfi rmálás 
felkészítésének ideje: vasárnap de. 10-11 
között a lelkészi hivatalon. 

Minden adventi vasárnap de. 11-12 óra 
között a gyülekezeti teremben készítik elő 
a hittanosok az adventi koszorúkat Berényi 
Edit hitoktató segítségével, amit, azt követő-
en haza is vihetnek, a négy adventi vasárnap 
egyik díszeként. Kérjük a szülőket, hozzák a 
legkisebbeket erre az alkalomra.

December 20. gyermekkarácsonyfa ün-
nepélyt tartunk fűtött templomunkban du. 
16 órai kezdettel. A gyermekekkel interaktív 
tevékenységet folytat Berényi Edit hitoktató 
és Kilin Ildikó bábművész. Kérjük minél na-
gyobb létszámban hozzák el gyermekeiket 
az ünnepélyre, azt megelőzően pedig a hit-
oktatás alkalmaira. 

2009. december 27. óévbúcsúztató isten-
tisztelet de. 11 órától.

2010. január 1. Újévköszöntő istentiszte-
let, amit közösen végeznek,  Kászoni József 

gyülekezeti lelkész és Balázsi László főjegy-
ző. Ezt követően a híveket egy pohár italra 
hívjuk majd a gyülekezeti terembe. 

A Magyarországi Unitárius Egyház El-
nöksége fájdalommal hozza minden érde-
kelt tudomására, hogy KELEMEN  MIKLÓS 
(1925-2009) lelkésztársunk 2009. november 
24-én visszaadta nemes lelkét Teremtőjé-
nek életének 85. évében. Éveken keresztül 
csodáltuk fi atalos lendületét, munkabírását, 
amellyel szolgálta gyülekezetét, kutatta egy-
házunk történelmét és részt vett az Unitárius 
Élet szerkesztésében. Hatalmas életmű ma-
rad munkája nyomán. Emellett megmarad 
szerénysége, az az alázat és lelkiismere-
tesség, amellyel sokrétű munkáját végezte. 
Őszinte szívvel osztozunk a Család tagjai-
nak és Gyülekezetének fájdalmában.

Értesüléseink szerint a Hőgyes Endre ut-
cai templomból búcsúztatják majd szerettei, 
december 11-én. A család a későbbiekben 
gondoskodik temetési szertartásáról. 

Örömmel tájékoztatjuk híveinket, hogy 
az ősz folyamán megkezdett templomfűté-
si, korszerűsítési munkálatok a befejezés-
hez közelednek. Ígéret szerint advent első 
vagy második vasárnapjára teljesen egészé-
ben befejezést nyer, az alpesi fűtéstechnika 
templomunkban. Az eddigi hősugárzók he-
lyett/mellett megrendeltük azt a restauráci-
ós folyamatot, amely az eredeti fűtést állítja 
vissza a templomban. Csöveken keresztül a 
lábhoz; és a padokra elhelyezett elektromos 
fólia közvetlenül testre sugározza a meleget, 
amelynek hatékonysága sokkal gazdaságo-
sabb és hatékonyabb az eddiginél. Ahelyett, 
hogy levegő hőmérsékletét fűtenénk fel a 
templomban, a helyet foglaló közvetlen test-
re, kapja majd a meleget, és így egyharma-
dára fogható vissza az energiahordozó telje-
sítménye, jelen esetben a villamos energia. 
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Abban a reményben végeztettük el a fent 
leírt munkálatokat, hogy ez által híveink téli 
templomba járó jókedvét fokozzuk. Abban a 
reményben, hogy ennek „áldását” sokan él-
vezhetjük, a közelgő adventi, karácsonyi és 
újévi istentiszteleteink alkalmából, mindenkit 
szeretettel várunk!

KÖZLEMÉNY
A Fővárosi Ítélőtábla 2009. október 1-jén 

kelt 2.Pf.21.128/2009/4. számú ítéletével 
helybenhagyta a Fővárosi Bíróság, mint el-
sőfokú bíróság 2009. február 5-én meghozott 
ítéletét, amelyben a bíróság kötelezte a Bu-
dapesti Unitárius Egyházközség alperest a 
névváltoztatásra, a perköltség megfi zetésé-
re és az ítélet rendelkező részének, valamint 
a megállapított jogsértés miatti sajnálkozá-
sának Unitárius Életben történő megjelente-
tésére. A Bíróság az ítéletet a Magyarországi 
Unitárius Egyház, mint felperes által a Buda-
pesti Unitárius Egyházközség, mint alperes 
ellen indított személyhez fűződő jog megsér-
tése miatt indított perben hozta meg.

A Fővárosi Bíróság 2009. február 5-i ítélete 
így hangzik:

„A bíróság megállapította, hogy a Buda-
pesti Unitárius Egyházközség azzal, hogy 
saját elnevezése azonos a Magyarországi 
Unitárius Egyház szervezeti egységeként 
működő, önálló jogi személyiséggel nem 
rendelkező Budapesti Unitárius Egyház-
község nevével, megsértette a Magyaror-
szági Unitárius Egyház névhasználat vé-
delméhez fűződő jogait.

A bíróság a Budapesti Unitárius Egyház-
községet eltiltja a további jogsértéstől.

A bíróság kötelezi a Budapesti Unitárius 
Egyházközséget, hogy a részítélet jog-
erőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül változtassa meg elnevezését oly 
módon, hogy az érdemben különbözzön 
a Budapesti Unitárius Egyházközség el-
nevezéstől.

A bíróság kötelezi a Budapesti Unitárius 
Egyházközséget, hogy elégtétel adása-
ként a részítélet rendelkező részét saját 
költségén közöltesse az Unitárius Élet 
című folyóiratnak a részítélet jogerőre 
emelkedését követően megjelenő számá-
ban és a megállapított jogsértésért fejez-
ze ki sajnálkozását.”

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokon eljáró 
Fővárosi Bíróság ítéletének jogalapját meg-
változtatta. Az elsőfokú ítélet szerint a Buda-
pesti Unitárius Egyházközség alperes „visz-
szaélésszerű joggyakorlást valósított meg”, 
míg a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 
indoklása szerint alperes Budapesti Unitári-
us Egyházközség jogszerűen választotta ne-
vét, hiszen azt a Bíróság be is jegyezte, nem 
élt vissza jogával előnyök szerzése végett, 
ugyanakkor megsértette felperes Magyar-
országi Unitárius Egyház személyhez fűző-
dő jogát, azáltal, hogy a felperes egyik, jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyházköz-
ségével teljesen azonos nevet választott. Az 
Ítélőtábla az ítélet indoklásában kimondta, 
hogy „az elnevezés megválasztásánál úgy 
kell eljárni, hogy a választott név ne keltse 
azt a látszatot, hogy az adott szervezet egy 
más jogi személy tevékenységéhez kapcso-
lódóan fejti ki tevékenységét.”

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság 
részítéletét ítéletnek tekintette és a felperes 
Magyarországi Unitárius Egyház kártérítési 
követelését elutasította.

• Alperes a Fővárosi Ítélőtábla ítéletének 
megfelelően 2009. október 2-i közgyű-
lésén nevét Duna-Tisza Menti Unitárius 
Szórványegyházközségre változtatta.

• A Duna-Tisza Menti Unitárius Szórvány-
egyházközség a 30.000,-Ft + ÁFA összegű 
első- és másodfokú perköltséget  a Ma-
gyarországi Unitárius Egyháznak megfi -
zette.

• A Duna-Tisza Menti Unitárius Egyházköz-
ség ezúton nyilvánítja ki sajnálkozását, hogy 
névválasztásával megsértette a Magyaror-
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szági Unitárius Egyház személyhez fűződő 
jogát, melyért elnézést kér.

A Duna-Tisza Menti Unitárius Szórvány-
egyházközség a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét 
nem kívánja megfellebbezni és bízik benne, 
hogy a másodfokú ítélettel lezárul a Magyar-
országi Unitárius Egyház és a Szórványegy-
házközség közötti pereskedés és azt a két 
unitárius szervezet testvéri együttműködése 
váltja fel.

Atyafi ságos tisztelettel

Zoltán Csaba, gondnok

Duna-Tisza Menti Unitárius 
Szórványegyházközség

Kászoni József lelkész jelentése a 2009. 
augusztusban, szeptemberben, október-
ben és novemberben végzett szertartása-
iról

KERESZTELÉS
Augusztus 22. Lukacs Mathias és Puklus 
Anna kislánya: Emma

Augusztus 30. Nagy Miklós és Szász Brigitta 
kislánya: Zsófi a-Lilla

Szeptember 19. Schmidt Dániel és Gárdai 
Andrea kislánya: Katalin

Barát Mihály és Schmidt Barbara kislánya: 
Dóra

Szeptember 26. Barna Tibor és Ráfael Júlia 
kislánya: Luca

Október 3. Aszalós Ádám és Polgár Dóra 
kisfi a: Soma

Október 10. Jámbor Lóránd és Szász Csilla 
kisfi a: Botond

Béres Ferenc és Papp Csilla kislánya: 
Viktória

Október 18. Gyepessy Ferenc és Szandtner 
Tilda kisfi a: Domonkos

November 7. Bedő Imre és Deák Gyöngyi 
kislánya: Barbara

November 28. Dr. Striker Sándor és Dr. 
Arapovics Mária fi ai: Márton, Balázs és 
Áron

TEMETÉS
Augusztus 18. Dr. Komiszár Lajosné 
sz. Szilágyi Gabriella 60.

Szeptember 15. Kiss László Tamás 69.

Október 13. R. Filep Imréné 
sz. Adleff Margit 90.

November 1. Mester Lászlóné
sz. Dutka Zsuzsanna 88.

November 13. Horinkás Pál 76.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

IDŐPONT ESEMÉNY
2010. január 1. -

(péntek) –

11:00 óra

Újévköszöntő istentisztelet

Január közepe-vége

(szervezés alatt)

Könyvbemutató Farkas Boglár-

kával
Január 21. 

(csütörtök) –

18:00 óra

Érték+őrző keretében a rendez-

vény vendége lesz Borókai Gábor

Február 13. 

(szombat) –

17:00 órától

A gyülekezeti teremben kerül sor 

a már évekkel ezelőtt megkezdett 

farsangi bálra. A megbízott felelős 

rendezője az eseménynek Jakab 

Júlia, aki részletes felvilágosítást 

ad a 30-245-9067 telefonszámon.

Február 

(szervezés alatt)

Érték+őrző keretében  vendégünk 

lesz Dr. Horváth Dezső fi zikus, 

akadémikus, aki a genfi  részecs-

kegyorsítóról tart előadást
Március 14. 

(szombat) –

12:00 órától 

Kiállítás (szervezés alatt)

Április 2. 

(nagypéntek) –

18:00 óra

Passió

Április 4-5.

(vasárnap-hétfő)
Húsvét első és másodnapja
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KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy 
e-mail címeiket is szíveskedjenek megkülde-
ni a  drótposta címre, hogy olyan programok 
esetén, amikor nem küldünk ki meghívót 

postai úton, gyorsan és kis költséggel tudjuk 

Önöket értesíteni. Együttműködésüket előre 

is köszönjük. Például a Hírlevelet is tudnánk 

elektronikus formában továbbítani, így is 

csökkentve a nyomdai költségeket.

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 1000 példányban.

A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: 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 küldhető az unitarius@cerbi.hu is.


