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Egyházközségünk a hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és
szeretetvendégségét Magyarkúton 2012. május 19 - én (szombaton)
11 órai kezdettel tartja meg.
Ez alkalommal avatjuk fel a felújított új ingatlanunkat. Mindenkit szeretettel várunk.
A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de
már 9.30 órától várjuk vendégeinket.
Az istentiszteletet követően 13 órától szeretetvendégségre várjuk a híveket.
Vonattal a Nyugatiból 9:07-kor és 10:07-kor induló vonattal lehet
eljutni. Leszállás Verőce állomáson. A menetidő 33 perc. Az állomásról
gépkocsival a helyszínre szállítjuk a vonattal érkezőket. A rendezvényt
rossz idő esetén is megtartjuk.
Szívesen fogadjuk az otthonról hozott süteményeket és innivalókat.
A
szeretetvendégségre
minden
résztvevőt
megvendégelünk a BUE
Presbitáriumának jóvoltából.
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Hírek a Gondviselés Segélyszervezetről				 4
Fülöp-szigetek, avagy az elszakadt rózsafüzér országa		 6

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek (2012. május 27-28.)
Hagyományainknak megfelelően Pünkösdi ünnepi istentiszteleteket tartunk 2012. május 27-én (vasárnap) délelőtt 9 és 11 órai, valamint 28-án
(hétfő) 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora vételére is
várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

Fiatalok ünnepi konfirmációja (2012. június 3.)
2012-ben Egyházközségünk június 3-án vasárnap 11 órától Nagy Ignác

Keresztény Magvető digitali- utcai templomunkban rendezi meg azt az ünnepi istentiszteletet, amelyzálva									 7 nek keretében fiatal testvéreink konfirmálnak és ezt követően először



www.unitariusbudapest.hu
unitarius@cerbi.hu

élnek az úrvacsora felvételével.
Az ünnepi eseményre a konfirmandus fiatalok családtagjain, barátain, ismerősein kívűl nagy szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk minden tagját. A konfirmációs istentiszteletet követően a konfirmandusok és
hozzátartozóik a gyülekezeti teremben várják az egyházközség tagjait
egy rövid köszöntésre, üditővel, sós és teasüteménnyel.
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Beszámoló a közelmúltban rendezett programjainkról
Március 22-én, az Érték+Őrző Estek sorozatában Dr.
Hárdi István pszichiáter főorvos, kandidátus, címzetes főiskolai tanár tartott előadást, Szent Antal megkísértése – A
kísértés képi kifejezése a Szent Antal ábrázolások tükrében
címmel. „Miért olyan kedvelt a téma? – vetette fel az első
nagy kérdést Hárdi tanár úr, amelyre több válasz is lehetséges. Ez a legenda már régen kilépett a vallásos etika határai közül, és egyéni, sőt interkulturális téma lett. Előadónk
470 különböző képzőművészeti ábrázolást gyűjtött össze,
s ezek fele modern, vagyis a legenda ma is kedvelt téma
a képzőművészetben. A harmadik és legfontosabb válasz
azonban „az általános emberiben, a mindenkiben előforduló döntési problémákban, a kísértés konfliktusában, a létbizonytalanságban, az öröm, az elfojtás és lemondás, az élet
és halál nagy kérdéseiben keresendő”. Az est házigazdája
Gazdag Árpád egyházi előadótanácsos volt.
Március 25-én, vasárnap az istentisztelet után tartottuk
évi rendes egyházközségi közgyűlésünket, amely egyhangúlag elfogadta Kászoni József lelkészi beszámolóját, a
2011. évi zárszámadást és a 2012. évi pénzügyi tervet. Az
erdélyi és a magyarországi egyházrész egyesítési folyamatáról, ennek közelgő nagy eseményeiről Barabássy Sándor
presbiter, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének főgondnok-helyettese adott tájékoztatást.

Április 12-én, csütörtökön folytatódott az Érték+Őrző
Estek sorozata: Salamin András tartott előadást Az utolsó
honfoglalás című, a közelmúltban megjelent kétkötetes
munkájáról, amely a magyar őstörténet teljesen ismeretlen fejezetét, a svájci Hun-völgy krónikáját mutatja be.
Salamin – akinek felesége, illetve Erős Gábor volt a szerzőtársa – ötéves kutatómunkával, sok-sok utazással térképezte fel a svájci Val d’Anniviers históriáját. Az itt élő

Április 6-án, Nagypénteken este zsúfolásig megtelt a
templomunk arra az ökumenikus istentisztelet keretében
rendezett hangversenyre, amelyen Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) kantáta-oratóriuma, a Stabat Mater
szólalt meg. A szoprán szólót Karácsonyi Linda, a mezzót

emberek még ma is hun származásúnak tartják magukat.
Elbeszélésekből, legendákból úgy tudják, hogy őseik Attila
katonái voltak, akik itt maradtak, esetleg ide vándoroltak
Attila halála és a hun birodalom szétesése után. Ez a nép
valaha hun–magyar nyelvet beszélt, s ez a nyelv a könyv
szerint egészen a 16. századig fennmaradt. Ma már csak
töredékei élnek, de a tradíció pontosan nyomon követhető.
Az Érték+Őrző est házigazdája Tim Katalin presbiterünk
volt.

Geréb Zsuzsanna énekelte, közreműködtek Maria Teresa
Uribe énekművész bécsi és budapesti mesteriskolájának
növendékei, Maria Teresa Uribe vezényletével.
Április 8-án, Húsvét vasárnap reggel 9 és délelőtt 11 órakor, illetve április 9-én, Húsvét hétfőn 11 órakor úrvacsorával egybekötött istentiszteleteket tartottunk. A szószéki
szolgálatot vezető lelkészünk, Kászoni József mellett Demény Ágnes Zita torockói származású unitárius teológiai
hallgató végezte. A három istentiszteleten több százan vették magukhoz a Jézus életére, halálára és tanítására emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort.
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Április 15-én, vasárnap az istentiszteletet követően Kászoni József lelkész nyitotta meg Holicska István marosvásárhelyi képzőművész Éden arboréruma című kiállítását,
amely a hónap végéig volt látogatható.
Május 11-én, pénteken este (lapzártánk után), gyülekezeti termünkben került sor a Stockholmban működő, 1990
óta fennálló Erdélyi Könyv Egylet huszadik, utolsó kötetének bemutatójára, valamint Dénes Sándor negyedszázada Bécsben élő erdélyi ötvösművész egyéni kiállításának
megnyitójára. A Tizenhat magyar sikertörténet című kötetről és Dénes Sándor tárlatáról hírlevelünk 2011/3. számában részletesebben is beszámolunk..
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Nőszövetségünk tevékenységéről
Február 28-án tizenkét asszony és leány gyűlt össze a Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben, hogy megalakítsák a
Budapesti Unitárius Egyházközség Nőszövetségét. Az összejövetelt történelmi visszatekintéssel nyitották meg, amelynek folyamán felelevenítették az unitárius nőmozgalom történetét Budapesten és Erdélyben. Budapesten 1922 tavaszán,
Józan Miklós kezdeményezésére megalakult a Dávid Ferenc Egylet és annak női tagozata, amely később felvette az
Unitárius Nőszövetség nevet. Havonta rendeztek összejöveteleket. 1936-ban a magyarkúti ingatlanban kapott helyet a
szövetség. A tevékenységeik között szerepel a háború után ruha- és élelmiszer-segély kiosztása, szegények megsegítése,
gyerekek táboroztatása Magyarkúton. Az Unitárius Nőszövetséget a kommunista Belügyminisztérium oszlatta fel, 1950ben. Erdélyben már 1992-ben megindult az újjászületés folyamata. A helyi nőszövetségek száma egyre nő, jelenleg 93-at
tartanak nyilván. A Budapesti Unitárius Egyházközségnél is felvetődött ez a gondolat, így több mint hatvan év után újra
életre keltették. Célkitűzéseik többek között: az egyházi rendezvények pártolása, önálló rendezvények szervezése, valláserkölcsi nevelés támogatása, magányos öregek, árvák, sokgyermekes családok, hátrányos helyzetű személyek anyagi és
erkölcsi támogatása, népi mesterségek, népművészeti hagyományok ápolása, jótékonysági társadalmi akciók szervezése,
bekapcsolódás más nőmozgalmakba.
Az alábbiakban részletet közlünk Tódor Melinda Felekezeti egyletek a történelmi Magyarországon a két világháború
között című tanulmányából (Szegedi Tudományegyetem), amely kiemelten foglalkozik az unitárius egyháztársadalmi
szervezetekkel.
(…) „A Magyar Unitárius Nők Szövetsége 1922-ben újraalakult. A MUNSz célja a testvériség ápolása és az emberbarát-jótékonymunkálkodás és a megfogalmazott célkitűzésének megfelelően, igen jelentős karitatív munkát végzett a
szegény sorsú unitáriusok körében volt. Széleskörű tevékenységéről rendszeres beszámolókat olvashatunk az Unitárius
Értesítő egyházi lap megannyi számában. Az éves tagsági díj 2 Korona. A MUNSz 5 teaestet, 5 teadélutánt, 4 rendes ülést,
3 templomi hangversenyt, 3 közgyűlést, 3 kézimunka délutánt, 2 jótékonysági mozielőadást, 2 karácsonyfa ünnepélyt, 2
tisztújító közgyűlést, 2 kirándulást, elnökválasztó gyűlést, 1 műsoros estet, 1 kultúrestet, 1 nagy-gyűlést, 1 művészi hangversenyt, 1 előadást, 1 vándorgyűlést, valamint fogadást tartott az angol-amerikai nőszövetség Magyarországra látogató
tagjai részére. Három elnöknőt választanak, köztük Józan Miklósnét, két alelnöknőt, majd 1929-től hármat, egy titkárt és
egy pénztárost. Ők mind a vezetőség tagjai, akik 2 alkalommal vettel részt az Országos Gyermekvédő Liga gyűjtésén és
diákvacsorákat szerveztek (…)
A Magyar Unitárius Nők Szövetségének Alapszabálya (1922)
A szövetség székhelye Budapest, működési területe Magyarország, hivatalos nyelve magyar, a hivatalos pecsét „A
magyar Unitárius Nők Szövetsége Budapest – 1922” körirattal lett ellátva. A nőszövetség célja: a hitélet és hazafias élet
ápolása; a szegények gondozása, segítése; a nők és gyermekek védelme; a külföldi unitárius nőszövetségekkel való kapcsolattartás, valamint a többi hazai nőszövetséggel való együttműködés.
Eszközei:
a)
az anyagi hátteret a tagsági díjakból, adományokból, hagyományokból, alapítványok kamataiból, az összejövetelek, rendezvények bevételeiből fedezik;
b)
rendszeresen felolvasóüléseket tart;
c)
vallásos könyveket ad ki, valamint terjeszt.
A szövetség vagyonát a tagdíjak, alapítványok, hagyományok, esetleges adományok képezik. Az anyagi kiadásokat
szigorúan az alapító, illetve adományozó rendelkezései szerint lehetett felhasználni. Szigorúan rendelkeztek arról, hogy
az alapvagyont nem lehet elkölteni, annak csak a kamatait, illetve a kamatok felhasználása is szigorúan a válaszmányi
előterjesztés következményeként, közgyűlési határozattal.
A Nőszövetség tagjai:
- tiszteletbeli tagok
- alapító tagok
- pártoló tagok
- rendes tagok
A Szövetség tagja magyar állampolgársággal kellett bírjon, kifogástalan valláserkölcsű nő lehetett. Amennyiben kiskorú szeretett volna tagságot, szülői, illetve gyámi, vagy ezt törvényes képviseleti beleegyezés kellett. Azok, akik iskolai
fegyelem alatt álltak, nem voltak felvehetők a tagok közé (…) A magyar királyi belügyminiszternek kellett felterjeszteni jóváhagyásra még foganatosításuk előtt az alábbi tárgykörökben hozott határozatokat: alapszabály-módosítás, fúzió,
egyesület feloszlása. A magyar királyi belügyminiszternek joga volt vizsgálatot elrendelni a szövetség ellen, annak működését felfüggeszteni vagy feloszlatni amennyiben a szövetség az alapszabályában előírt céljait és eljárását nem tartotta
be, hatáskörét túllépte, államellenes működést fejtett ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget követett el vagy
a tagok vagyoni érdekeit veszélyeztette.
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Unitárius nők világtalálkozója – felhívás
Kedves Unitárius Lányok és Asszonyok!
EGYENSÚLYKERESÉS VÁLTOZÓ VILÁGUNKBAN címmel unitárius, unitárius univerzalista és más felekezetű
nők második világtalálkozója lesz Marosvásárhelyen, 2012. október 4-7. között.
Már működik a www.icuuw.com internetes oldal, amelyen lehet május végéig kedvezményesen regisztrálni. A marosvásárhelyi fő szervező, Nagy Gizella tájékoztatott arról, hogy a 10 ezer forintos részvételi díjat mindenkinek be kell
fizetni, de a fenti honlapon a magyarországi résztvevők ösztöndíjat kérhetnek a szállásra és további költségekre.
A MUE pályázott a buszköltség fedezésére, reményeink szerint megkapjuk. Kérlek Titeket, hogy tájékoztassátok a gyülekezeti nőszövetségeket és az érdeklődőket. Magyarul is lehet regisztrálni, de akinek nehézséget okoz, annak segítünk.
Nemcsak unitáriusok jöhetnek, hanem az érdeklődők is.
Nagy Gizella elérhetőségei:
e-mail: nagygizella@ymail.com
mobil: 0040/748-20-3378
Arra kérek mindenkit, hogy név szerint jelezzétek nekem is az összes magyarországi résztvevőt.
Üdvözlettel,
Szent-Iványi Ilona
lelkész
e-mail: pestszentlorinciunitarius@gmail.com

Hírek a gondviselés segélyszervezetről
Április 4-én tartotta éves közgyűlését a Gondviselés Segélyszervezet, melynek jelenleg már 30 tagja van. A közgyűlés
ügyvezető elnökké választotta Szász Adrienne lelkésznőt, elnökségi taggá pedig Hegyi Hunort. A két új tagon kívül az elnökség tagjai még Zoltán Csaba elnök, Léta Sándor alelnök, valamint Demján Sándor, Kászoni József, Abonyi György és
Dr. Bardócz Tódor András elnökségi tagok. A közgyűlés elfogadta a Segélyszervezet elnökségének 2011. évi beszámolóját,
a 2011. évi zárszámadást és a 2012. évi költségvetést.
Április 21-én 9 órától az erdélyi és a magyarországi Gondviselés Segélyszervezet közös elnökségi ülést tartott Budapesten.
Az erdélyi Segélyszervezet elnökségének tagjai közül jelen volt Szombatfalvi József esperes, a szervezet elnöke, Szabó
László alelnök, Székely Kinga Réka és Kovács István elnökségi tagok. A közel ötórás megbeszélésen a két szervezet vezetői
tájékoztatták egymást eddigi tevékenységükről és
jövőbeli terveikről, illetve azok összehangolásáról.
A találkozó alkalmat adott, hogy az erdélyi testvérszervezet vezetői megosszák hétéves segélyszervezeti munkájuk tapasztalatait magyarországi
kollégáikkal.
A találkozón Szabó László alelnök javaslatára
megegyezés született egy közös szervezeti keret létrehozásáról, melynek alakuló ülésére ez év augusztusában kerül sor Kolozsvárt.
A magyarországi segélyszervezet továbbra is várja
azok jelentkezését, akik szeretnének a szervezet tagjai lenni. Belépési nyilatkozat és felvilágosítás Zoltán
Csaba elnöktől kérhető (telefon: 30-680-4172, drótposta: csaba.zoltan@startgarancia.hu).

Befejezéséhez közeledik a magyarkúti vendégház felújítása
Az ősszel befejezett tetőfedési és esőcsatorna felújítási, belső festési munkák után, tavasszal folytatódott a magyarkúti
vendégház felújítása. A május 19-i szabadtéri istentisztelet időpontjáig, amikor a ház felszentelése is megtörténik, befejeződnek a munkák. Jelenleg a nyári konyha teljes felújítása, vizesblokk kialakítása, a ház külső vakolatjavítása és
festése folyik. Burkolatot kap a lépcső és a két ház közötti terület, valamint kialakításra kerül egy 40 négyzetméteres
térburkolattal fedett teraszrész is. A bútorok egy része is a helyére kerül május 19-éig. Az eddigi és várható költségek
összege meghaladja a 3,5 millió forintot. A felújítás költségeit a Duna-Tisza Menti Szórványegyházközség állja, amely
a budapesti unitáriusok 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásaiból gyűjtött forrásból finanszírozza a munkákat. Az új
egyházi törvénynek megfelelően az egyházközség átalakult egyesületté, mely a személyi jövedelemadó civil 1%-ának
felajánlásait továbbra is fogadhatja.
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Bérelhető a magyarkúti vendégház
2012. júniusától nyaralás, családi esemény megrendezése céljára bérbe vehető a magyarkúti vendégház, azokban az
időpontokban, amikor egyházi célra, például nyári gyermektáborozásra, konferenciákra nem használjuk a házat. A kényelmesen tíz fő elhelyezésére alkalmas, két hálószobás, 100 négyzetméteres ház napi 10 ezer forintos áron bérelhető.
Nagycsaládosok számára külön kedvezményt biztosítunk. A vendégház összkomfortos, téliesített, cirkófűtéses. A Verőcéhez tartozó Magyarkút a Börzsöny egyik legszebb patakvölgyében, festői környezetben található. Ideális hely csendes
pihenésre, erdei túrázásra és a környék látnivalóinak felfedezésére. Magyarkút vonattal is könnyen megközelíthető váci
átszállással a Nyugati pályaudvarról Szobra induló vonattal. A vasúti megállóhely a vendégháztól mindössze 300 méterre
található. A vendégház felszerelt konyhával várja vendégeit, de a közeli Irma forrásnál egy kedves kis családi vendéglő
is rendelkezésre áll, amelynek vadételei felejthetetlen gasztronómiai élményt nyújtanak. A május 19-i szabadtéri istentisztelet, melynek helyszínéül szolgál a vendégház, kiváló alkalom, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a házzal és a
környék páratlan hangulatával. További tájékoztatás és foglalás Zoltán Csabától kérhető a 30-680-4172-es telefonszámon
vagy a csaba.zoltan@startgarancia.hu drótposta címen.

Ünnepi zsinat: létrejön az egységes magyar unitárius egyház
2012. június 28-29-én, a kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartják az Erdélyi Unitárius Egyház, valamint
a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének zsinati képviselői az ünnepi újraegyesülési Zsinatot. A
Zsinat határozatképességének megállapítása után az ülésvezető elnök felkéri a MUE Magyarországi Egyházkerületének
főgondnokát és főjegyzőjét, Elekes Botondot és Balázsi Lászlót, hogy foglaljanak helyet az elnökség asztalánál, majd
kéri a három napirendi pontból álló ünnepi tárgysorozat elfogadását: egyesülési határozat elfogadását, a Magyar Unitárius
Egyház egységes alaptörvényének megalkotását, valamint néhány hatályba léptetési határozat és a szükséges átmeneti
rendelkezések meghozatalát. Ezek elfogadásával helyreáll a magyar unitáriusok 1920 előtti egysége. A zsinati ülés befejezéseként üdvözlő beszédek hangzanak el (felkért meghívottak és zsinati képviselők által), majd ünnepi istentiszteletre
és úrvacsoravételre kerül sor.

Idén is lesz gyermektábor magyarkúton – várjuk a jelentkezőket!
Nagy örömmel hívjuk a gyermekeket az idei magyarkúti táborba, amit már új vendégházunkban fogunk megtartani. A
táborozásra 2012. augusztus 6. (hétfő) és augusztus 12. (vasárnap) között kerül sor.
A táborozók a Budapesti Egyházközség magyarkúti vendégházában fognak megszállni. A részvételi díj unitáriusoknak
7000 forint, nem unitárius barátoknak, ismerősöknek: 10 000 forint. A táborozók napi háromszori étkeztetése is benne
foglaltatik az árban és a különböző programokon való részvétel költségei is. A gyermekek jelentkezését 6 éves kortól
várjuk. Felső korhatár nincs. Az elmúlt években is jól működött
a vegyes korosztály.
A napi általános program keretében a gyerekek reggel 7-kor
kelnek, a 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 ügyességi játékokra
kerül sor. Programunkban szerepel a táborhelyünk környékén
lévő műemlékek, nevezetességek megtekintése, megismerése is.
Esténként a különböző gyülekezetekből érkező gyerekek bemutathatják saját közösségeiket, hagyományaikat, gyülekezeti életüket. A közös éneklések, imádkozások, játéktanulás során szeretnénk a gyerekeknek újabb ismereteket, élményeket nyújtani
hitfejlődésükhöz és annak megéléséhez.
Kedves Gyerekek!
Gyertek a táborba, ha szeretitek a:
• vidámságot, nevetést
• jó beszélgetést
• természetet, szép helyeket
• barkácsolásokat és bütyköléseket
Várunk sok szeretettel minden régi táborozót és leendő táborlakót!
Béres Anna, Pásztor Évi, Szász Adri
Jelentkezés és további információ: Postás Ildikónál (311–3094) vagy Szász Adrienne-nél (20/269-9524)
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Fülöp-szigetek, avagy az elszakadt rózsafüzér országa –
(2012. február 5-16.) – I. rész

A fent megnevezett időpontban tartotta az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) a kétévenként
megrendezésre kerülő vándorgyűlését, amelyre első alkalommal került sor Európán vagy Észak-Amerikán kívül. A konferencia színhelyéül a rendezők a fővárostól mintegy pár száz kilométerre, kicsit délkeletre levő Negros szigetének egyik
városát, Dumaguete déli részén elterülő üdülőparadicsomot szemelték ki. Az elnevezése a nemzetközi jelző ez alkalomból
igencsak rászolgált a használatra, hiszen már a vezetőtestületbe választottak is nagy nemzetköziségről tesznek tanúbizonyságot: elnök Brian Kiely Kanada; alelnök Pauline Rooney Asztrália; titkár: Gyerő Dávid Románia; pénztáros: Galen
Gisler Norvégia. A vezetőség kiegészült még az ún. bővítményi tagokkal, mint Nihal Attanayake Fülöp-szigetek, Celia
Midgley Egyesült Királyság, Filgence Ndagijimana Burundi. És hogy teljes legyen a vezetőség, hadd említsem meg a
programszervezőket, akik Steve Dick és Jill McAllister lelkészek Angliából, illetve az Egyesült Államokból.
Megérkezésünk napján, február 6-án egy erős földrengés rázta meg a vidéket, amelynek epicentruma mintegy 50-60
km-re volt a konferencia központjától. Mi, akik Európából érkeztünk a Közel-Keleten keresztül, aznap ebből semmit nem
érezhettünk, de akik már napokkal azelőtt megérkeztek a South See Island Resort-ba tapasztalták, hogy a földrengést követően egyedül maradtak a konferencia központban, és mindenki lehetőség szerint menekült a közeli hegyekbe egy esetleges öbölhullámtól (cunami) tartva. A földrengés 6,8 erősségű volt a Richter skálán. A
szerencsétlenségben a szerencse az volt, hogy
a Tanács pénztárosa, Galen Gisler, civil mesterségére nézve geofizikus naprakész adatokat
szolgáltatott az eseményekkel kapcsolatban.
Február 6-tól a résztvevők száma 71 személyre nőtt, akik képviselték felekezetüket
és hazájukat az egy hetes rendezvényen, több
mint húsz országból, beleértve Romániát, Németországot, Mexikót, Indiát, Csehországot,
Ugandát, Magyarországot, Burundit, Dániát,
Norvégiát, Kenyát, Hollandiát, Nigériát, Kanadát, az Egyesült Államokat, Dél-Afrikát,
Ausztráliát, és Új-Zélandot. A gyülekezési helyünkről már tettem említést, de szólnom kell
– ha csak nagyon röviden is – arról a nagyon
finom élelmezésről, amiből kijutott reggelire,
ebédre és vacsorára, hogy a rengeteg egzotikus gyümölcsről (a mangójuk és a kókuszdiójuk a világon a legfinomabb) ne is beszéljek. Az elszállásolás kéttípusú
épületekben történt, amelyek egyrészt az európai normáknak megfelelően téglából épített, vakolt építmények voltak,
másrészt olyan cukornádszalma fedelű épületekből, amelyek nagyban emlékeztettek az itthoni zsupp, vagy szalmafedeles
épületekre. A földrajzi ismereteim a helyszínen bővültek és lettek gazdagabbak – ámbár ha diákkoromban megtanultam
volna tudhatnám, hogy az egyenlítőhöz nagyon közel járva 12 órát volt világosság, és 12 órát sötétség minden egyes
nap, ami reggel hattól este hatig, illetve este hattól reggel hatig tartott. A hőmérséklet állandó volt. Nappal és éjjel 30 C
fok, ami még hagyján, ha nem társult volna ehhez néha több mint 100%-os páratartalom. Ez magas fokú nyirkosságot
és nedvességet eredményezett, amihez mi európaiak nem igazán szokhattunk hozzá, és ami ezáltal sok, enyhén szólva
kellemetlenséget okozott a nap 24 órájában.
A helyzetleíráshoz hozzátartozik még az, hogy a nap nagyon nagy részét egy konferenciateremben töltöttük, ami mellett
egy istentiszteleteket kiszolgáló szép terem rendeltetett, hogy a reggeli és esti áhítatainkat megtarthassuk. És természetesen nem hagyhatom ki azt a bár helyiséget, ahova a késő esti időszakban vonultunk vissza szocializálódni, beszélgetni,
ismerkedni és barátkozni. Ennek volt két gyönyörű fája, egy a terem kellős közepén, ami áthatolt a mennyezeten keresztül
a szabad térbe, a másik meg az épületen kívül, de mégis annak teljesen közelében volt.
Kászoni-Kövendi József lelkész
(folytatás a BUE Hírlevél 2012/3. számában).
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Keresztelések
• március 17. Vasilov János és Balogh Anikó kisfia: Balázs-Ádám
• március 31. Bedő Imre és Balázs Eszter: kislánya Dóra
• április 14. Török István és Kutai Júlia-Eszter kisfia: Albert-Dániel

Temetés
• március 24. Osváth Zsuzsanna (89†)
• április 2. Portik Józsefné sz. Kics Erzsébet (69†)
• április 7. Gál Imre (68†)
• április 17. Beke Györgyi (65†)

Keresztény magvető – digitalizálva
A legrégebbi és ma is megjelenő erdélyi folyóirat, a 150 éves Keresztény Magvető teljes anyagának
internetes megjelenése alkalmából rendezvényt tartunk 2012. május 17-én, csütörtökön 18 órakor, a
Budapesti Unitárius Egyházközség (Bp. V. Nagy Ignác utca 2-4.) I. emeleti gyülekezeti termében. A
megjelenteket Bálint Benczédi Ferenc püspök és Kovács Sándor főszerkesztő köszönti, majd Káldos
János történész tart előadást. Mindenkit szeretettel várunk a kiemelkedő egyház- és művelődéstörténeti jelentőségű folyóirat digitális változatának bemutatására.
Konfirmációs ünnepélyünket 2012. június 3-án vasárnap, a 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében tartjuk.
Évadzáró bibliaóránk június 4-én, hétfőn 16 órakor kezdődik – a hagyományoknak megfelelően
Tim Zoltán és Tim Katalin otthonában, Budakalászon.

Pünkösdi Hírlevelünket csak e-mailon továbbítjuk, így kérnénk, hogy adományaikat
csekken, vagy személyesen a II. emeleti irodában, vagy bármelyik OTP fiókban feladhatja a 11713005-20304007-s bankszámlára. A banki feladás előnyösebb számunkra,
mert erre nem számolnak fel semmilyen költséget. Banki átutalás esetében is kérjük
ráírni a feladót. Banki feladásnál csak ezt a címet kell bemutatni:
címzett: Bp.-i Unitárius Egyházközség
1055 Bp., Nagy Ignác u. 2-4.
11713005-20304007
......................Ft.
feladó: ...................................
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Felhívás a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására
Kedves Unitárius Testvérünk!
Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik 2011-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyházunknak ajánlották fel. Az SZJA 1%-ának felajánlásáról 2012-ben is hasonlóan lehet rendelkezni.
Amennyiben adója 1/%-át egyházunknak kívánja felajánlani, akkor az egyház nevét és technikai számát
kell a nyilatkozaton feltüntetnie, az alábbiak szerint:
A kedvezményezett technikai száma, neve:

0

2

0

0

Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerülete

Továbbá, a második 1% felajánlható az Unitárius Alapítványnak az alábbiak szerint:
A kedvezményezett adószáma:

1 8 0 5 2 4 5 9 - 1 - 4 1

Unitárius Alapítvány

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete a Magyarországon működő 11
unitárius egyházközség hitéleti és közösségi feladatainak ellátására használja fel a személyi adóból hozzá
befolyó összegeket, különösen a lelkészek javadalmazására és az egyházközségek dologi költségeinek
finanszírozására.
Adója 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház részére történő felajánlásán kívül azt is
tisztelettel kérjük, hogy adófizető családtagjai, barátai, ismerősei figyelmét is hívja fel és bátorítsa
őket arra, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunk részére ajánlják fel.
Előre is köszönjük támogatását, amellyel hozzájárul a kárpát-medencei unitárius közösség
jövőjének építéséhez, tevékenységének fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.
Hálás tisztelettel és üdvözlettel,
A Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerületének
elnöksége
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