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MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2010. SZEPTEMBER 18. - SZOMBAT

Egyházközségünk hagyományos õszi szabadtéri istentiszteletét
2010. szeptember 18-án, szombaton 11 órától tartja a Verõ-
céhez 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 Nyu-
gati pályaudvarról a 10:07 vagy 11:07 perckor induló vonatról Ve-
rõcénél 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.

ÕSZI HÁLAADÁSI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2010. SZEPTEMBER 26.

Az õszi hálaadási ünnepi istentiszteletre 2010. szeptember
26-án vasárnap 11 órai kezdettel kerül sor, melynek keretében
úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL

A Budapesti Unitárius Hírlevél 10. évfolyamának
õszi számával köszöntjük a kedves Olvasót. Ah-
hoz, hogy egyházközségi életünkre nézve telje-
sebb és tisztább képet tudjunk adni, az idõben
egy kissé vissza kell menni a mai napnál. Azon
eseményekrõl szeretnénk beszámolni, ami a
Hírlevél pünkösdi számától telt el, egészen mos-
tanáig.

Bibliaórák

Záró bibliaóra megtartására május 17. került
sor. Mivel mindennek kezdete és vége is ünnepé-
lyes, ezért határoztuk el azt, hogy a Budakalá-

szon élõ Tim család meghívását fogadjuk el eb-
bõl az alkalomból. Szép családi házukhoz a kora-
délutáni órákban érkeztünk, és amikor mind-
annyian együtt voltunk kezdõdött meg a munka.
A 2009-2010. év záró bibliaóráját Gromon And-
rás tartotta meg, aki meghívásunkra jött közénk.
Mint mindig ilyenkor az eseményt agape, szere-
tetvendégség zárta. Köszönjük Tim Zoltánnak,
hogy mindannyiunk ízlésére készítette el a finom
vacsorát. Mielõtt elbúcsúztunk volna megegyez-
tünk abban, hogy a bibliaórák tartását az új tan-
évben is (2010-2011-ben) folytatjuk. Október má-
sodik hétfõjétõl kezdõdõen, a soronkövetkezõ
hónapok minden 2. és 4. hétfõ du. 17-tõl tartjuk e
hiterõsítõ találkozóinkat. Ezekre mindenkit sze-
retettel várunk.

Pünkösd ünnepe

Az idei évben pünkösd ünnepét május hónap

23. és 24 napjain ünnepelhettük. Az ünnep elsõ

napján reggel 9 és de. 11 órától, másodnapján

csak 11 órától osztottunk úrvacsorát. Ha nem is

lehettünk „mindannyian együtt egy akarattal”,

mint az elsõ keresztények – ugyanis a hónap vé-

gén már érezhetõ a kirándulások, a hétvégi há-

zakba ellátogatások végett, sokak hiánya – mégis

a hagyományainknak megfelelõen ünnepeltünk a

lélek diadalának és kitöltésének ünnepén.

Konfirmáció

Kászoni József lelkész ideje alatt, mint mindig az

utóbbi tizenkét évben, a pünkösdöt követõ elsõ

vasárnapon tartjuk a konfirmációs szertartást,

Nagy Ignác utcai templomunkban. Az idén ez má-

jus 30-ra esett. Egy kissé rendhagyóbb formában

került sor ennek megtartására, mivel a Vancou-

veri kórus is ezen a napon szerepelt egyházköz-

ségünkben. Ahhoz, hogy az ünnepély ne legyen

túl hosszú a káté kikérdezését reggel 10 órára tet-

tük, majd ezt követõen az ünnepi istentisztelet kö-

vetkezett, így jutott 10-15 perc arra is, hogy kó-

rusmûveket hallgassunk a kanadai vendégek tol-

mácsolásában.
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Azok számára, akik nem lehettek jelen az isten-
tiszteleten ábécé sorrendben, bemutatjuk a
14-ek csoportját:

• Árvai Tünde

• Banga Melinda

• Banga Rita-Aranka

• Barta Anita

• Bérczi Balázs

• Bogár Boglárka

• Csíki Hilda

• Kedei Árpád

• Maár Zsuzsanna

• Nagy Julianna

• Obriton Gabriella

• Orbók Csaba

• Táskai Zsolt

• Tim Márton

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség kö-
vette, a gyülekezeti teremben, ahol a fiatalokat és
hozzátartozó szeretteiket köszöntöttük. Állófoga-
dást rendeztünk külföldi vendégeink részére is az
elsõ emeleti irodában. Így búcsúztunk ezzel a
szép ünneppel és élményekkel a hónapok
királynõjétõl, májustól.

Istentisztelet Máriabesnyõn

Június 5. lelkészünk Máriabesnyõn a helyi ka-
tolikus zarándoktemplomban (Basilica Minoris)
tartott ökumenikus istentiszteletet, a helyi plé-
bános Simon Miklós meghívására. Ezt követõ-
en a helyi kultúrházban tudományos elõadásokra
is sor került, a rendezvényt szeretetvendégség
zárta.

Nyárköszöntõ

A nyárköszöntõ szabadtéri istentiszteletre az
idén június 12. került sor, melynek keretében,
mint az utóbbi években több alkalommal is, ke-
resztelési szertartásra került sor. Szép volt az idõ,
jól elkészített az ebéd, amelyet Nagy Piroskának
köszönhettünk, és rendezett a telek. Nem véletle-
nül érezte jól magát gyülekezetünk apraja és
nagyja egyaránt. Örvendetes, hogy az utóbbi idõ-
ben legalább annyi a gyerek sorainkban, mint
ahány felnõtt látogat el erre az alkalomra.

Kulturális hírek

Egyházközségünk lelkészi hivatalában az MTV
mûsora lelkészünkkel kulturális adást vett fel ab-
ból az alkalomból, hogy a testvéregyházközségi
munkálatok kerek húszéves évfordulójához ér-
keztünk. Bemutatta Gretchen Thomas könyvét,
melynek címe: „Wolking in others’ shoes”
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Vasárnapi istentisztelet és kiállítás

Június 13. vasárnapi istentiszteletet követõen
Katona Zsombori Mára kiállítást tekinthették
meg a jelenlévõk. A festõmûvésznõnek 1975 óta
58 egyéni kiállítása volt: Magyarországon, Ro-
mániában, Németországban, Svájcban, Ausztri-
ában. E mellett számos belföldi és külföldi cso-
portos kiállításon is részt vett, és örömmel jár
színvonalas festõtáborokba is, mint pl.
Gyergyószárhegy, Homoródszentmárton stb.
Kászoni József lelkész kiállítás megnyitóját kö-
vetõen szeretetvendégségre került sor. A szép
képek díszítették a nyári hónapok alatt a gyüle-
kezeti terem falait.

Kászoni József látogatása az Egyesült Álla-
mokban

Június 22. és július 12. között egyházközsé-
günk lelkésze az Egyesült Államokba tartózko-
dott, ahol 23-24. között részt vett Minne-
apolisban (Minnesota) megtartott unitárius-
univerzalista lelkészi értekezlet munkálatain.
Majd ezt követõen 23-27 között került sor az
amerikai egyházi Közgyûlésre.

Itt is sor került az imént említett könyv bemutatá-
sára az International Village Centerben, mind-
azok részére, akik valamilyen szinten érdekeltek
a testvéregyházi kapcsolatok munkálataiban.

Innen Bostonba, majd Connecticut utazott lel-
készünk rövid rokonlátogatásra, hogy onnan ké-
sõbb felkeresse az amerikai egyházi központot.
Itt a külképviselet tagjaival találkozott és
Gretchen Thomassal interjút adott a World c.
egyházi folyóiratnak abból az alkalomból, hogy a
könyvet (Wolking in others’ shoes) szándéka sze-
rint magyar nyelvre is lefordítja, lehetõleg egy
éven belül.

Végül még két eseményen vett részt Kászoni Jó-
zsef az Államokban: egy hetet töltött a Mainehez
tartozó Star Islandon egy családi konferencián,
majd azt követõen 10. és 11. Concordban (MA)
megrendezett transzcandentalisták (R.W.
Emerson, D.H. Thoreau, M. Fuller) emlékére ren-
dezett szimpóziumon volt jelen.
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Nemzetközi konferencia Kolozsváron

Július 22.-25. között Kolozsváron rendezték
meg azt a nemzetközi konferenciát, amelynek té-
mája: az erdélyi és észak-amerikai unitáriusok
közti testvéregyházi 20 éves kapcsolat megün-
neplése volt. Vasárnap (25.) délután Homoród-
szentmártonban könyvbemutatóra gyûltek össze
a Nagy-Homoródementi lelkészek és világiak
egy része, amelyen magyarul olvasott föl
Kászoni József a Gretchen Thomas könyvének
lefordított részleteibõl.

Egyházegyesítés

Augusztus 7. találkozott és tárgyalt elsõ alka-
lommal az erdélyi és magyarországi egyház kép-
viselete az egyházegyesítés lehetõségérõl. A
magyarországi képviselet tagjai: Dr. Barabássy
Sándor, Dr. Hatfaludy Zsófia, Kászoni József
és Lakatos Csilla voltak.

Látogatás Murvay Sámuelnél

Augusztus 24. püspökhelyettes afia és Kászoni
József Dr. Murvay Sámuelnél (egyházunk volt
fõgondnoka) és családjánál tett látogatást abból
az alkalomból, hogy levitte az idõs tiszteletbeli fõ-
gondnoknak a legmagasabb egyházi kitüntetést.
Ez alkalomból úrvacsoraosztásra is sor került. Ez
úton köszönjük egyházunk fõgondnokának és
kedves családjának a meleg fogadtatást és ven-
dégszeretetet.

Kiállítás

Szeptember 12. kerül sor Gui Demeter kiállítására a gyülekezeti teremben. Amelyre minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk.

Dr. Murvay Sámuel tiszteletbeli fõgondnok átveszi az

Egyház legmagasabb kitüntetését Balázsi László mb.

püspöktõl és Kászoni József, a fõjegyzõi teendõk el-

látásával megbízott budapesti lelkésztõl
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Nyárbúcsúztató

Szeptember 18. tartjuk Magyarkúton az idei
nyárbúcsúztató szabadtéri istentiszteletün-
ket, melyen alkalommal keresztelési szertartásra
is sor kerül. Az istentiszteletet déli 12 órakor
kezdjük, és azt rossz idõ esetén is megtartjuk.

Hálaadás

Szeptember 26. õszi hálaadási ünnepi isten-
tiszteletre hívjuk kedves Testvéreinket. Ezen a
vasárnapon csak délelõtt 11-tõl tartunk úrvacso-
raosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet.

További rendezvények, események

• Október hónap folyamán (még meg nem hatá-
rozott idõben) szándékunk van meghívni Szõcs
Géza kulturális államtitkárt abból az alkalom-
ból, hogy bemutassa Fekete Zsolt (Orbán Ba-
lázs és Veress Ferenc nyomán) Az idõ fényei c.
fotóalbumát. A kötet eredeti fotói fogják díszíteni
a gyülekezeti termünk falait. Erre a rendezvé-
nyünkre is szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

• Novemberben két hétvégén rendezünk ünnepi
találkozót 120 éves templomunk megünneplé-
sére. November 13. délelõtt kerülne sor arra,
hogy országos rendezvény keretében emlékez-
zünk egyházközségünk 120 éves létezésérõl.

• Másnap 14. rádiós istentisztelet közvetítésé-
re kerül sor a Kossuth Rádió hullámhosszán.

• Majd november 19.-21. között kerülne sor a II.
Kárpátmedencei Ökumenikus Találkozó meg-
szervezésére az V. kerületi Lipót-napok kereté-
ben, mely rendezvénynek két napra mi lennénk a
házigazdái.

• Decemberben kerülne sorra az a fotókiállítás,
amelyet Makovecz Imre tervei által készült épüle-
tekrõl fotóztak. Ennek a kiállításnak is bizonytalan
még az idõpontja, mivel jelenleg a szervezési idõ-
szakban nem sikerült a pontos idõben megálla-
podnunk.

• Az év végi események az adventi koncerten át,
a gyermekkarácsonyfa ünnepélyen keresztül ve-
zetnének el karácsony ünnepéig. Ezen esemé-
nyekrõl majd a karácsonyi hírlevelünkben részle-
tesen fogunk idõpontokat közölni.
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KERESZTELÉS:

• Május 22. Rideg István és Molnár Katalin fiát
Sándor (felnõttkeresztelés)

• Május 22. Gál Attila és Dúló Mónika gyermeke-
it: Gergely-Áron és Virág-Margit.

• Május 29. Bérczi Béla és Orsányi Rozália gyer-
mekét Balázs (felnõttkeresztelés)

• Június 12. Nagy Attila Zoltán és Borics Mónika
gyermekét: Patrik-Ádám.

• Június 13. Csucsi Árpád és Mohácsi Judit
gyermekét: Olivér-Nimród

• Június 19. David Briston és Demeter Judit kisfi-
át: Benjámin-Dániel

• Június 20. Román János Attila és Bélint Emõ-
ke Zita kislányát: Dóra-Alexandra.

• Július 17. Krouse Konstantin és Kraicsovits
Emese kisfiát: Olivér-Róbert- Krisztián.

• Július 18. Sazbó Miklós és Kis Edit gyermekeit:
Adrienn és Zoltán.

• Augusztus 28. Péterszegi Zsolt és Baloghy
Krisztina kislányát: Evelyn

• Augusztus 28. David McFegan és Béres Kata-
lin kislányait: Rebecca és Jasmine.

ESKETÉS:

• Június 5. Bartha Zoltán és Obriton Gabriella

• Július 17. Mikulesz László és Lassel Erika

• Július 18. Vincze Mihály és Kis Aranka

• Augusztus 7. Mányi Benedek és Zeiser Judit

• Augusztus 14. Dr. Szent-Iványi Balázs és
Valasek Gyöngyi

• Augusztus 28. Ollé Dániel és Tóth Anita

• Augusztus 28. Bérczi Balázs és Dávid Orsolya

TEMETÉS:

• Május 31. Szirmai Jenõ 52 éves.

• Szeptember 1. Újvárosi Árpádné sz. Zöld
Lilla Aranka 90 éves




