KEDVES OLVASÓINK!

Hadd szóljak ezt követően még arról egy pár mondat
ban, hogy májusjúniusi hónapban történt rendezvénye
ink, amelyekről részletesen olvashattok az újság oldalain,
Mire az Unitárius Élet legfrissebb számát kézbe veheti igen gazdag és szerteágazóak voltak. Szeretném itt ki
tek, már jól benne járunk a meteorológiai nyárban. Termé emelni azokat az Érték+Őrző rendezvényeinket, amelyek
szetesen, mint mindig ilyenkor, sokan tervezitek, tervez ebben a két hónapban kerültek megszervezésre. Hadas
zük azt, hogy ki hol tölti majd jól megérdemelt nyári sza Miklós szociológus mutatta be könyvét: „A modern férfi
badságát, vakációját. Ilyetén gondjainkat még csak az nö születése” címen, majd őt követően Dr. Gellérd Juditot
velheti, hogy ebben a gazdasági válsággal sújtott láttuk vendégül, aki „Ahol leoldom saruimat” című köny
világunkban, egy szóval recesszióban, igencsak meggon véről beszélt diavetítéssel egybekötött előadásának kere
dolandó, hogy kedvenc időtöltésünkre mennyit költhe tében. Voltak még gyülekezeti szinten megtartott anyák
tünk, mennyit engedhetünk meg magunknak, mennyit napják, fogadtuk itt Budapesten az ULOSZ vándorgyűlé
enged meg nekünk a családi büdzsé. Függetlenül attól, sének erdélyi és magyarországi tagjait. Jártunk Magyar
hogy ki merre jár, mit lát, mennyit engedhet meg magának kúton nyárköszöntő szabadtéri istentiszteletet celebrálva,
az idei nyaralásra, én azt mindenképp megengedhetem ma kiállítást nyithattunk meg a Budapesti Unitárius Galériá
gamnak, hogy mindannyiunkért mondjak egy imát Isten ban (ez alkalommal a Benkóczy Péterét), záró bibliaórát
nek, ami teljesen ingyen van az összes nyaraló, nyaralni tartottunk Tim Katinál és Zolinál Budakalászon, részt vet
készülő nevében.
tünk a 82. ünnepi könyvhéten, ahol többen is lelkészeink
közül könyveiket dedikálhatták, miközben eskettünk és
kereszteltünk, hirdettük a vigasztalás igéit és kisiskoláso
Istenünk, Te aki Ura vagy a munkának, kérünk téged légy
Ura a pihenésnek is. Hadd nyerjünk mindannyian örömöt és erőt kat, konfirmandusokat részesítettünk hitoktatásban, házas
szabadságunk idején. Abban is segíts, hogy hosszabbrövidebb ki ságmegáldási szertartásokat végeztünk, amiről mind
olvashattok újságunk nyári számában.
kapcsolódásunk idején merjünk szembe nézni önmagunkkal. Adj
Tolle, lege! Vagyis: vedd és olvasd Kedves Olvasó,
erőt ahhoz is, hogy rendezni tudjuk kapcsolatainkat családunk
tagjaival. Végül: áldd meg mindannyiunk megérdemelt pihené
hogy emlékeiden keresztül még egyszer átélhesd azt, ami
sét, hogy felfrissülve és lelkiekben meggazdagodva térhessünk
nek esetleg személyes résztvevője (is) voltál.
vissza mindennapi munkánk folytatásához.

Kászoni József

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÓ LEVÉL

Az egyesült Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete hívei, gyülekezetei és vezetősége
mély fájdalommal és őszinte együttérzéssel fogadta DR. MÁDL FERENC tudós, akadémikus, egykori
köztársasági elnök halálhírét. Egy nagyszerű istengyermekét veszítette el a nemzet. Nekünk, unitáriusoknak
különösképpen megmarad az a mindenre kiterjedő tájékozottságából, tudásából eredő nagyvonalú
hozzáállása, hogy még boldogemlékű Antall József miniszterelnöksége idején pestszentlőrinci kis székely
templomunkban hitet tett amellett, hogy az unitárius egyház mindenképpen történelmünk elvitathatatlan
része, ékessége, amely besorolást vissza kell kapnia. Sajnos ő már csak a történelmi igazságtétel előjeleit
érhette meg, de mi, egyesült unitáriusok áldjuk emlékét, és úgy őrizzük meg, mint a közel 500 éves,
egyedüli, magyar földön született unitárius egyházunk jótevőjét.
Még elevenen él emlékeimben, hogy a 2001es egyházi választások után, amikor tiszteletünket tettük az
Elnök Úrnál a Parlamentben, büszkén mutatta meg azt a festményt, amelyet az 1896os millenniumra
készített KőrösfőiKriesch Aladár az 1568as lelkiismereti és vallásszabadságnak a tordai országgyűlésen
történt kihirdetése emlékére, amelynek eredetije az erdélyi Tordán található.
Köszönjük Elnök Úr!
Kívánunk a gyászoló Családnak megnyugvást Isten megváltoztathatatlan akaratában, az eltávozottnak
csendes pihenést. Magyar nemzetünknek, határon innen és túl még sok hasonló fáklyavivőt adjon a
történelem, a magyarok egy Istene.
Budapest, 2011. május 31.
Kiváló tisztelettel,

Balázsi László, megbízott püspökfőjegyző
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ÚJRA ITT A NYÁR, ÚJRA ITT A MAGYARKÚTI
UNITÁRIUS GYERMEKTÁBOR!

Örömmel értesítjük az unitárius közösséget, hogy idén újra lesz egyhetes
gyermektábor Magyarkúton. A tábor szervezői az alábbi meghívóval hívják
a 7 és 16 év közötti korosztályba tartozó gyermekeket.

KEDVES GYEREKEK!
Reméljük, emlékeztek milyen jól éreztük magunkat az elmúlt években Magyarkúton. A pizsi partikra, a
kirándulásokra, az elkészített tábori remekművekre, amit hazavittetek, (gyöngyállatkák, pólók, dekopázs tá
lakra…), a bibliai foglalkozásokra… Idén ismét várunk titeket unitárius táborunkba, rengeteg új ötlettel és
játékkal, augusztus 814 között.
Gyere, ha szereted:
 a vidámságot, a nevetést;
 jó beszélgetést;
 a természetet, a szép helyeket;
 a barkácsolásokat és a bütyköléseket!
Várunk sok szeretettel minden régi táborozót és leendő táborlakót!
Béres Anna, Pásztor Évi, Szász Adri

KEDVES SZÜLŐK!
Kérjük, hogy támogassák gyermekeik részvételét a magyarkúti gyermektáborban. Az eddigi táborokat a
gyermekek nagyon élezték, sok élménnyel gazdagodtak és sok új barátra tettek szert. A tábort olyan szemé
lyek vezetik, akik többéves tapasztalattal rendelkeznek és akiket a gyermekek is nagyon szeretnek.
A táborral kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
A tábor időpontja: 2011. augusztus 814. (hétfőtől vasárnapig)
Helyszín: Magyarkút (Verőce)
Elhelyezés: Magyarkúti Panzióban 6 – 8 személyes faházakban
Ellátás: napi háromszori étkezés
Részvételi díj unitáriusoknak: 15.000 Ft (A nehezebb anyagi helyzetben lévő családok támogatást kérhet
nek és gyermekeik akár ingyenesen is részt vehetnek a táborban.)
A táborba 6 és 16 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhetnek. Az elmúlt években is jól működött a
vegyes korosztály. A gyermekek elhozhatják iskolai barátjukat is, nem kizárólag unitárius hitvallású gyerme
keket várunk a táborba. Nemcsak határon innenről, hanem Erdélyből is várjuk a jelentkezéseket. Kérjük,
hogy mielőbb jelezzék gyermekeik részvételi szándékát, mert 25 főre foglaltunk szállást.
Napi általános program:
A gyerekek reggel 7kor kelnek. Közös torna, reggeli és áhítat után a délelőttök folyamán bibliai témájú
kiscsoportos beszélgetéseket tartunk, amelyeket, a téma feldolgozását segítő kézműves foglalkozás követ. A
délután folyamán a mozgásé a főszerep. Kirándulásokra, sportvetélkedőkre, számháborúra, labda és ügyes
ségi játékokra kerül sor. Programunkban szerepel a táborhelyünk környékén lévő műemlékek, nevezetessé
gek megtekintése, megismerése is. A közös éneklések, imádkozások, játéktanulás során szeretnénk a
gyerekeknek újabb ismereteket, élményeket nyújtani hitfejlődésükhöz és annak megéléséhez.
A táborba jelentkezni az alábbi elérhetőségeken keresztül lehet:
Postásné Balázs Ildikó
Tel: 3113094
postasildi@tonline.hu

Szász Adrienne
Tel: 202699524
adrilevele@citromail.hu

Béres Anna
Tel: 302935115
beres.panka@gmail.com

Címlapon: Nagypetri református templom, Erdély – Benkóczy Péter autodidakta festő műve (a Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben lévő kiállításból).
Hátlapon: A Magyar Tudományos Akadémia díszterme: a Magyar Örökség díj átadása a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Gimnáziumnak; laudációt tart
dr. Rezi Elek, a Protestáns Teológiai Intézet rektora • Úrvacsora osztás a pestszentlőrinci templom építésének 75. évfordulóján • Magyarkúti csendélet (a Himnusz az
Édesanyáról c. beszédhez) • Pünkösdi rózsa és bimbója • Egy bögre az Ökumenikus Segélyszervezet közgyűlésén a szervezet sikeres reklámjával • Belgium, Spa, Sol
Cress Wellness központ: gyülekeznek az EUU tagok a konferencia teremben • Spa város központ utcakép, távolban a jellegzetes házakkal • Kilátás a siklótól

