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A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2012. Július – SZEPTEMBER
XII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2012. SZEPTEMBER 22. - SZOMBAT
Egyházközségünk hagyományos őszi szabadtéri istentiszteletét 2012. szeptember 22-én, szombaton 11 órától tartja a Verőcéhez 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 Nyugati pályaudvarról a 10:07
vagy 11:07 perckor induló vonatról Verőcénél 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 Dr. Barabássy
Sándor állja, unokájának keresztelése alkalmából. Ha tudtok, hozzatok magatokkal innivalót és süteményt, hogy bővitsük a szeretetvendégség kínálatát.
Az istentiszteletet már az új helyszínen, a tavaszi istentiszteleten felszentelt új
(régi) ingatlanunkban tartjuk.
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ŐSZI HÁLAADÁSI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2012. SZEPTEMBER 30.
Az őszi hálaadási ünnepi istentiszteletre 2012. szeptember 30-án vasárnap 11
órai kezdettel kerül sor, melynek keretében úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
Az MTV 1 élő közvetítést sugároz 11 órától, így kérjük híveinket, hogy
időben érkezzenek.
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Újraalakult a Magyar Unitárius Egyház
2012. június 28-án történelmi jelentőségű eseményre került sor: az Erdélyi Unitárius Egyház és a korábbi
Magyarországi Unitárius Egyház egyesülésével újraalakult a Magyar Unitárius Egyház. 2012. június 28-án
Kolozsváron a belvárosi unitárius templomban került sor az Erdélyi Unitárius Egyházat és a Magyarországi
Unitárius Egyházkerületet újraegyesítő és a Magyar Unitárius Egyház alaptörvényét megalkotó zsinati
ülésre.
Az ülés tárgysorozatán az egyesülési határozat elfogadása, a Magyar Unitárius Egyház alaptörvényének
megalkotása, valamint hatályba léptetési határozatok meghozatala szerepelt. A 177 jelenlevő zsinati tag
egyhangúan fogadta el az egyesülési határozatot és az új alaptörvényt. Az egyházegyesítő zsinat ünnepi
része 18 órakor kezdődött a belvárosi unitárius templomban, a történelmi egyházak vezetői, jeles közéleti
személyiségek és más érdeklődők részvételével.
A történelmi és nemzetpolitikai jelentőségű zsinati ülés ünnepi részén kifüggesztették az egyesülés
alkalmára készített új egyházi zászlót, ismertették a Zsinat egyesülési határozatát, és kihirdették a Magyar
Unitárius Egyház újraalakulását. Ugyanitt ünnepélyes keretek között aláírták az egyesülési határozatot.
A testvéregyházak képviselői, valamint jeles közéleti személyiségek ünnepi beszédet tartottak, majd
istentiszteletre és úrvacsoraosztásra került sor. Az újraegyesült egyház Főtanácsa június 29-30-án ülésezett
először Kolozsváron. Napirendjén a Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzatának,
valamint választási szabályzatának elfogadása szerepelt.

Fülöp-szigetek, avagy az elszakadt rózsafüzér országa
(2012. február 5-16.) – II. rész
Vezető lelkészünk, Kászoni József kora tavasszal, a Fülöp-szigeteken részt vett egy nagy unitárius-univerzalista
kongresszuson, majd az ausztráliai unitárius közösség meghívásának tett eleget. Útibeszámolójának első részét
a BUE Hírlevél 2012/2. számában közöltük; most következzék a folytatás.
A kongresszus nyitónapján a Tanács elnöke említést tett arról, hogy unitáriusok a világ több mint 50
országában élnek, és annak ellenére, hogy nem vagyunk mindannyian egyformák, mégis vannak közös
vonásaink, mint a vallásszabadság eszméje, amely mindannyiunkat jellemez; a türelem, a gondolat és a
vizsgálódás szabadsága; a szeretet és béke gyakorlása. Ennek a valódiságát és gyakorlatát azon a héten bőven
volt alkalmunk megtapasztalni, gyakorolni és megosztani egymással. Volt közöttünk humanista, szabadelvű
vallásos gondolkodó és természetesen unitárius keresztény is.
Az istentiszteleteink zömében angolul folytak, de volt olyan is, aki spanyol nyelven tartotta azt, mint pl.
Francesco Gaitan Mexikóból, vagy hallhattunk a házigazdáinktól elég sok helyi dialektust, amit cebuanonak és hyligainon-nak neveznek. (Az országban a leggyakrabban beszélt nyelv a tagalog és angol.) Nem egy
alkalommal igyekeztek megtanítani saját nyelvükön egy pár mondatos énekre is, amit kézenfogva gyakoroltunk
istentisztelet alatt. Itt jegyzem meg, hogy az országban 80 különböző dialektus van használatban! Népessége
megközelíti a 90 milliót.
Egyik nap egy érdekes videó-kapcsolatban is volt részünk Bruce Knotts-al, aki az unitárius-unverzalista
képviselője az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Az UU-UNO (Unitarian Universalist United Nations
Office) azért is érdekes, mert az amerikai és kanadai unitáriusok révén az unitárius-univerzalista eszme is
helyet kap az ENSZ tevékenységeiben. Azt sem rejtette véka alá az interjú kapcsán az előadó, hogy szeretne
több olyan országot is ebbe a nemzetközi szervezetbe, ahol vannak még angolul beszélő unitáriusok, mint
Ausztrália és Új-Zéland.
A csütörtöki és pénteki gyűlésnapok alkalmával meghallgattuk és elfogadtuk a Tanács költségvetését és
zárszámadását, illetve szavaztunk két új tagegyház teljes jogú felvételéről az ICUU-ba: az afrikai Burundi és a
hollandiai szabadelvű unitáriusok csoportjáról, összesen 3200 taggal. Ehhez a sokszínűséghez természetesen
mi, az erdélyi-magyarországi tagegyházak is hozzájárultunk. Bálint-Benczédi Ferenc püspök a házigazdáknak
egy Erdélyből hozott varrottas asztalterítőt adományozott, egy korondi tálat és istentiszteletek alkalmával
használt kerámiacsengőt, miközben röviden ismertette azt, hogy mi gyakoroljuk legrégebb vallásunkat 1568tól, közel 450 éve.
A Fülöp-szigeti unitáriusoktól megtanultuk, hogy országosan mintegy 2000 tagja van egyházuknak, akikhez
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még sok gyerek is tartozik. Gyülekezeteik nagy része Negros szigetén van, de öröm volt hallani azt is, hogy
Manilában, a fővárosban is van két gyülekezetük. Tevékenységükre jellemző a társadalmi igazságosságra való
törekvés, a mikromenedzseri rendszer kiteljesítése a gazdaságban, a falun élő emberek orvosi és orvossággal
való ellátása szükség szerint, valamint egy olyan nagy ívű terv, amelynek keretében 400.000 dollárt gyűjtenének
egy lánybentlakás felépítésére, egyetemi hallgatók számára.
A konferencia végeztével, mikrobuszokkal kirándulni indultunk Dumaguete-tól északra, hogy távolabbi vidéki
gyülekezeteket is meglátogassunk. Az előre tervezett kirándulás ugyanis meghiúsult a földrengést követően,
hiszen az utak nagy része járhatatlanná vált, mint ahogy az összedőlt hidak is.
Vidéki gyülekezeteik a sziget hegyvidéki részen találhatók, ahol elég nagy a szegénység és ahol az infrastruktúra
hiányát pillanatokon belül meg lehetett tapasztalni. Földutakon voltak megközelíthetőek ezek hegyek között
meghúzódó gyülekezetek, szerény templomaikkal. A helyiek alacsony, kisméretű, többnyire bambusznádból
épült hajlékokban laknak, és a legközelebbi családtagoknak is több km-t kell megtenniük ahhoz, hogy a
templomokba elérhessenek.
Amíg az időjárás szinte kifogástalanul tökéletes mezőgazdasági szempontból, addig a munka nem könnyű a
mezőgazdasági gépek szinte teljes hiánya nélkül. Ez abból is megtudható, hogy háztartásonként sok esetben fél
tucat gyermekkel körülvéve az évi átlagos bevétel alig közelíti meg az évi 400 amerikai dollárt!
Hat Negros-sziget-beli gyülekezet az ICUU támogatását élvezi, míg több gyülekezetnek amerikai
testvérgyülekezetek a támogatói. Szegénységük ellenére is a nagylelkűség jellemezte őket, hiszen bőven
juttattak nekünk abból, amiből számukra a legtöbb adatott: mangó, banán, kókuszdió…
Végezetül: az elszakadt rózsafüzér a címben a világ egyik legnagyobb szigetcsoportjára, -világára utal,
amely több mint 7000 (egyesek szerint pontosan 7107) szigetet foglal magába. Az északi-déli távolság sem
kevés, hiszen meghaladja az ezer mérföldet. Szigetek és tengerek, legelők és erdők, gyönyörű égboltozat és
színes emberek kavalkádja, amivel találkozhat az oda utazó.
Kászoni-Kövendi József lelkész

Amerika visszainteget… - Emlékek, élmények, beszámolók
Az Úrnak 2012. boldog esztendejében, július harmadika és tizenkilencedike között, a portlandi Unitárius
Univerzalista testvéregyházközségünk meghívására Oregon és Washington államokban kalandozott gyülekezetünk nyolc tagja. Az Unitárius Élet 2012/3-4. számában az általuk tervezett-levezetett istentiszteletről ír
részletesebben Kászoni tiszteletes, alias Papa Joseph, ahogy kintlétük idején szólították 
Alább négy résztvevő benyomásait olvashatják:
„Indulás előtt pár nappal nagyon izgatott voltam, mivel a világ másik felére készültem utazni, és még csak nem
is ismertem az útitársaimat. Budapestről felszállva kissé csökkent a feszültség. Szép lassan megismerkedtem
mindenkivel, és úgy éreztem, hogy ezzel az úttal semmi probléma nem lesz. Mikor Dallasban sikeresen
lekéstük a gépet, eléggé
meg voltam ijedve. Végül
épségben, bár kissé hiányosan,
de megérkeztünk Portlandbe. A család nagyon kedvesen
fogadott ahhoz képest, hogy
éjfél után picivel érkeztünk
meg.
Másnap július 4-e, tűzijáték.
Bár nem volt olyan nagy,
mint itthon az István Napi, de
megvolt a maga hangulata a
dolognak. Nagyon élveztem!
Az első nap a családdal
nagyon jól indult: valami
elképesztő reggelit kaptam,
majd irány az állatkert, mivel
Rachel (a fogadó család lánya)
3
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az állatkertben dolgozott. Az
egyetlen dolog, amit sajnáltam,
hogy a 8 éves angoltudásom
cserbenhagyott, és sokszor
leblokkoltam.
De
azért
sikerült megértetnem magam
mindenkivel.
Sajnos tovább nincs meg az
időrendi sorrend, mivel az
egész olyan gyorsan eltelt, és
egybefolyik minden… Ami
megragadt: az óceán, a fürdés,
a tábortűz, a mályvacukor; a
rövid túra a vízesésekhez; a
biciklis kirándulás a városban;
a kertészkedés és a kerítésfestés
a templomban; a rengeteg
vásárlás, és persze az általunk
szervezett templomi „műsor”, azaz istentisztelet. Sosem léptem fel még ennyi ember előtt. Amikor beszélnem
kellett, elcsuklott a hangom… és mégis mindenki visszamosolygott. Ez tetszett a leginkább Amerikában:
az emberek közvetlensége és kedvessége. Magyarország sosem lesz ilyen. Itt számít, hogy nézel ki, hogy
beszélsz, és hogy honnan jöttél… Óriási élmény volt ez az utazás! És talán sosem jutok el többet oda, de egy
életre szóló emlékként marad meg bennem.” (Koncz Eszter)
„Az indulás előtt nagyon
izgatott voltam, mivel ez volt
első utazásom Amerikába. Az
odaút nem volt zökkenőmentes:
a Dallas-i reptéren lekéstük
a
csatlakozást,
miközben
mindannyian jóízűen ettük a
BBQ szendvicseket. A Portlandben és környékén töltött két
hét számomra felejthetetlen
emlék. Teljesen más emberekkel
találkoztam, mint itthon, és
persze
rengeteg
gyönyörű
helyen jártam. Fantasztikus volt
a túra az óceánpartra, és nagyon
meglepődtünk, amikor egyszer
csak odajött hozzánk egy magyar
ember a parton. A Mount Hood is
lenyűgöző volt, ahol a nyár közepén is sokan síeltek. Szerencsére nagyon kedves volt a fogadó családom, és
rengeteg új dolgot láttam és tanultam meg tőlük. Bármikor szívesen visszamennék oda, akár még több időre
is!” (Fábry Zsombor)
“Nehéz nekem nem a “hamarosan az lesz az otthonom” szemüvegen át nézni az egész utat, az embereket és
az élményeket, de amit ettől függetlenül ki tudnék emelni, az talán az emberek mérhetetlen türelmessége,
udvariassága egymás irányt, a lassabb és a szó jó értelmében vett hedonistább életszemlélete.
Nagyon tetszett, hogy a mindennapi élettel járó ügyes-bajos dolgok nem veszik el a reggeli boldog ébredés
lendületét. Felfogják a problémákat, szembesítik magukat velük, azonnal megoldást keresnek, de mindeközben
a jókedvük nem halványul, nem befolyásolja az adott gond negatív irányba a hangulatukat; és ettől,
általánosságban véve boldogabb, vidámabb társadalom benyomását keltik. Tetszett, hogy olyan apró örömökre
nyitottak, amiket én talán észre sem vettem volna, ha a folytonos együttlét nem nyitja ki az én szemem is
ezekre a kis boldogságforrásokra.” (Táskai Annamária)
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“Ami számomra legérdekesebb tapasztalat volt,
hogy a család és a barátok körében szinte minden
gyerek önkénteskedett valahol. A fogadó családom
tagjai például a helyi könyvtárban segédkeztek:
helyére rakták a könyveket, és amit még lehetett,
megcsináltak. Kedvenc programjaim közé tartozott
az óceánlátogatás. Az a hely gyönyörű volt!
A vendéglátóim elvittek egy 3 napos kempingezésre
is egy tó mellé. Ez azért maradt meg bennem nagyon,
mert, bár lehet, hogy csak jókor voltam jó helyen,
de abban a 3 napban nem láttam, hogy stresszesek
lennének, hogy valami idegesítené őket, ami nálunk
azért elő-előfordul egy-egy családi programon. Ők
teljesen ki tudtak kapcsolódni…” (Tim Márton)

Egyházközségünk Életéből
A konfirmációs ünnepségről
Egyházközségünkben a konfirmációs
szertartásra június 3-án került sor. Minden
évben
egyházközségünk
kiemelkedő
eseményeként tartjuk számon ezt az ünnepi
istentiszteletet. Fontos közösségünknek,
hisz a felnövekvő nemzedék, a jövő
unitáriusai ők tizenöten, akik Isten és ember
előtt vallást tettek hitükről. A tizenévesek
mellett, mint szinte minden évben, idén
is több betérő, huszonéves fiatal-felnőtt
volt, aki vállalta, hogy a gyülekezet előtt
konfirmál. Ez jelzés értékű, mert a 14-15
éves nemzedék számára még vonzóbbá
válik az egyházi élet, ha azt látja, hogy a
„nagyok” számára is fontos dolog történik
vele ilyenkor a templomban. Ha egy
huszonegynéhány évesnek jó a konfirmáció, az számára is motiváló a későbbiekre nézve. A zsúfolásig megtelt,
gyönyörűen feldíszített templom, az ünnepi istentisztelet és műsora sokáig megmarad emlékezetünkben. Milyen
jó, hogy nem csak fényképekről, hanem lelkünkben és emlékünkben egyaránt! A konfirmandusok adományát
a magam és egyházközség nevében is szeretettel megköszönöm.
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Íme, ők tizenöten, a konfirmálók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ballai Zsuzsanna (Sheffieldből, Nagy-Britannia)
Balázs Péter Zoltán
Boncza Zoltán László
Búza Balázs
Kecskés András Bendegúz
Koncz Eszter
Orbán Anna
Oroszhegyi Eszter
Póla Gergely
Manczák Krisztina
Szabó Adrienn
Szanyi Tamás
Szolnoki Vékás Olívia
Varga Renáta

15. Virág Csaba
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Új hang az orgona mögött – Bemutatkozik a BUE állandó kántora
Több év után újra állandó énekvezére van a Budapesti
Unitárius Egyházközségnek; Mészáros Nóra kántor,
zongoraművész, -tanár, korrepetitor személyében.
Köszönettel tartozunk a Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi
Egyházkerülete
elnökségének,
személyesen Elekes Botond főgondnoknak és Dr.
Barabássy Sándor főgondnok-helyettesnek, akik
mindvégig támogatták az új kántor kinevezését, és
megteremtették alkalmazásának feltételrendszerét. Az
alábbiakban Mészáros Nóra bemutatkozása olvasható.
1978-ban születtem Miskolcon. Szüleim most is
ott élnek. Általános és zeneiskolai tanulmányaimat
szülővárosomban kezdtem. 8 évesen adtam első
koncertemet. Tizenhárom évesen Budapestre kerültem
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába.
1997-2001-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, majd 2001-2004-ig a Grazi Zeneművészeti Egyetem
(Universität für Musik und Darstellende Kunst, Graz) hallgatója voltam. Az ausztriai évek alatt több
ösztöndíjban is részesültem: 2002-ben az Osztrák Kulturális Minisztérium és a Forum Hungaricum tanulmányi
ösztöndíját, 2003-ban pedig a Steiermarkische Landesregierung tanulmányi ösztöndíját nyertem el. Ekkortól
játszom orgonán is.
2003-tól a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zongoratanára, majd ezzel párhuzamosan
2005-2011 között a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének óraadója voltam. Növendékeim
rendszeresen részt vesznek különböző tanulmányi versenyeken, mesterkurzusokon, illetve sikeres felvételi
vizsgát tettek különböző magyarországi, illetve külföldi felsőoktatási intézménybe.
A miskolci évek alatt a tanítás mellett nagy örömömre hitét megélő evangélikusként a Miskolc-Belvárosi
Evangélikus Egyház kántora és zenei szervezője is voltam. Terveim szerint az ott szerzett tapasztalatokat
fogom kamatoztatni a Budapesti Unitárius Egyházban. Énekvezérként a vasárnaponkénti szolgálat mellett
feladatomnak tekintem a templom orgonájával kapcsolatos teendőket, a gyülekezet zenei nevelését és a zenei
élete szervezését.

Nyári gyakornok

*

A korábbi évek szokásához híven, a szószéki szolgálatokat idén
nyáron is vendégprédikátor gazdagította, tette változatossá. Ezáltal
munkája alól fölmentette, gondtalan szabadságot biztosított
a gyülekezet lelkészének, és ő szakmai gyakorlatban szerzett
tapasztalatot. Demény Ágnes Zitát a gyülekezet már ez év húsvétján
megismerhette. Július elejétől sorozatban hat vasárnap hallhatta
újra tartalmas beszédeit, és örülhetett kedves személyiségének.
Újra megerősödtünk a női papság sajátos értékeinek, lelkületének
fontosságáról; és büszkék vagyunk, hogy liberális protestánsokként
gazdagítják klérusunkat. Az eredetileg Thália papjának készült,
torockói születésű, harmadévet végzett teológiai hallgatót köszönjük
Bálint-Benczédi Ferenc püspök úrnak és Dr. Rezi Eleknek, a
Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara dékánjának. Életére
Isten áldását kérjük!

Daloló amerikai unitáriusok

*

A nyár kulturális eseményei közül kiemeljük a június 2-án sorra került, Georgia állambeli (USA) Unitárius
Univerzalisták kórusának vendégszereplését templomunkban. A koncerten résztvevők nagyszerű zenei
élményben részesültek. Amerikai, angol, német, zsidó és brazil hangzású kórusművek mellett a változatos
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műsorban Kodály Esti dalával, a Székely himnusszal,
megzenésített Reményik verssel és más erdélyi
vonatkozású művel kedveskedtek a magyar
közönségnek. Ittlétük megnyitott a nagyvilág felé, és
néhány órára különös színt varázsolt nyarunkba!

*

Kertlátogatás: emlékezetes nőszövetségi
program
A kertkultúra – dinamikus művészet. És a kertművészet
– zene; maga a megkomponált festett táj. Eme
aforizmaszerű felismerésekre jut, aki időt szán rá, és
elindul egy kerti sétára.
A Kert Dohnányi Ernő (1877–1960) világhírű
zeneszerző és zongorista művészi tehetsége fejedelmi
elismerésének
(Klebelsberg
kultúrpolitikájának
köszönhetően, 30 éves művészi pályafutásán – az 1920as évek másadik felében – kapta egy mű tiszteletdíjaként
a telek árának jórészét) bölcs befektetése, mely egy
kor, egy város és egy nemzet kulturális forrásvidékévé, és a nagyvilági kertek tükörképévé vált.
Illatos fák, színes virágok, csobogó víz, szobrok – őrzik a mindenkori kertek szakrális elemeit. A folyamatosságot,
mely annyiszor megszakadt e tájon. Évszázdok rétegeibe felhalmozott tudás, tapasztalat, tudomány,
életminőség, világlátás, gondoskodás. Művelődéstörténeti emlék: oda járt Bartók, és vasárnap délutánonként a
Kodály-házaspár. Ez a Dohnányi-kert, melynek jellegét a Firenzei charta világosan meghatározta: „A történeti
kert olyan építészeti és növényi elemekből álló alkotás , amely történeti, vagy művészi szemponból közérdekű.
Mint ilyen, műemléknek tekinthető.”
Ezt látogatta meg – közös kulturális program keretében – a nyár folyamán Nőszövetségünk, és ajánlja
figyelmébe e budai oázist minden kevdes olvasónak, aki a természetben kíván művelődni. (részletek itt: http://
www.dohnanyikert.org)

*
Érték-Őrző est sorozat keretében a vendégünk volt Ferdinandy György író
2012. szeptember 10-én az Érték-Őrző est sorozat keretében a vendégünk Ferdinandy György író volt.
Az est háziasszony Hadfaludy Zsófia gondnokunk volt. Az írót Vajda László gondnokunk mutatta be, aki
unokatestvérét is tiszteli az íróban. Ferdinandy György részt vett az 1956-os forradalomban, ezért az
ország elhagyására kényszerült. Egyetemi tanulmányait
Strasbourgban, Franciaországban végezte, itt jelentek meg
első kötetei is. Ezt követően 37 éven keresztül a Porto-Ricói
egyetemen tanított, néhány spanyol nyelvű kötet után azonban
úgy döntött, a továbbiakban csak magyar anyanyelvén ír. Az
elmúlt években mintegy 20 kötete jelent meg idehaza. 2011ben a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét kapta.
Magas színvonalú előadásában életéről és magyar hitvallásáról
beszélt.Ezt követően jó hangulatú beszélgetés alakult ki a
résztvevők között, majd műveit dedikálta az érdeklődőknek.

8

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XII . ÉVF. 3. SZÁM – 2012. JÚLIUS – SZEPTEMBER

Jubileumi gyermektábor Magyarkúton
Augusztus 8-12 között két év kihagyás után ismét megrendezésre került a már évtizedes múltra visszatekintő
magyarkúti unitárius gyermektábor. A korábbi Kozma Flóra Leányotthon, a tavaly egyházuk tulajdonába került
vendégház és udvara nyújtott szállást a gyerekeknek. A 25 fős tábor fele sátrazott. A napi háromszori étkezést a
vendégház kicsi konyhája helyett a Magyarkúti Panzió és Erdei Iskola étterme biztosította.
Nagy örömünkre az idei táborban Budapest mellett Kocsordról, Nemesvámosról és Balatonkeneséről is
érkeztek 6 és 14 év közötti unitárius fiatalok. Az idei tábor „lelke” is Szász Adrienne és Béres Anna volt.
A kellemes időjárás lehetőséget teremtett a változatos program, foglalkozások szabadtéri lebonyolítására. A
játékos vetélkedők, versenyek mellett idén is volt számháború, kirándulás, strandolás, drámajáték, éneklés, és
természetesen nem maradtak el az imádságok sem. Mint minden évben, ezúttal Eszter története volt az a bibliai
történet, mely keretét adta a valláserkölcsi nevelésnek, melyhez az esti beszélgetések is kapcsolódtak.
Köszönet illeti a tábor vezetőit, Szász Adrienne-t és Béres Annát önzetlen munkájukért! Továbbá a Budapesti
Unitárius Egyházközséget és a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközséget a 100-100 ezer forintos támogatásért! Nagyon bízunk benne, hogy jövőre is lesz magyarkúti unitárius gyermektábor!

Beszámoló a Gondviselés Segélyszervezet 2012. évi közgyűléséről
A Gondviselés Segélyszervezet 2012. augusztus 14-én Kolozsváron tartotta az erdélyi és a magyarországi
tagozatainak első összevont közgyűlését. Az Egyházi Képviselő Tanács üléstermében a Segélyszervezet közel
húsz munkatársa tanácskozott.
A közgyűlést az anyaszervezet elnöke (Szombatfalvi József) és a magyarországi tagozat vezetője (Zoltán Csaba)
nyitották meg, majd Bálint Benczédi Ferenc
püspök fejtette ki alkalmi gondolatait. A
meghívottak köréből a Segélyszervezet
két kiemelt partnerszervezetének (ODFIE
és Erdély Mentőcsoport) képviselői
üdvözölték a jelenlevőket.
A napirendi pontok során a közgyűlés
értékelte és elfogadta az anyaszervezet
és a területi fiókok tevékenységi és
pénzügyi beszámolóiról szóló jelentéseket;
körvonalazta
a
segélyszervezet
működésének
irányvonalait,
kijelölte
a
közeljövőbeli
szervezetfejlesztési
tennivalókat, majd a hitelvi alapvetésének
elfogadása
következett.
Eszerint
a
segélyszervezet küldetése: a szükségben és
bajban levők segítése, s ez által az egyház
9
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ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése. A segélyszervezet új alapszabályának megalkotása
előtt a közgyűlés meghatározta a szervezeti keretábra alaptényezőit. Eszerint a Gondviselés Segélyszervezet
anyaszervezetének kerete egyaránt magában foglalja az erdélyi területi szervezeteket és a magyarországi fiókot,
amelyek működését közös vezető testületek irányítják és felügyelik. Emellett a területileg létrejövő fiókok
saját vezető testületek által szervezik és irányítják működésüket. Az elfogadott alapszabály meghatározza a
segélyszervezet jellegét és céljait, működésének és szervezetének alapelveit, szerkezetét és szabályait. Az
új alapszabály elfogadásával az erdélyi és a magyarországi egyházrészek közelmúltbeli (2012. június 28.)
újraegyesüléséhez hasonlóan a közgyűlés megteremtette a segélyszervezeti tevékenység egységes Kárpátmedencei szervezeti keretét és szabályait.
Utolsó napirendi pontként a közgyűlés megválasztotta a segélyszervezet elnökségi és felügyelőbizottsági tagjait, hároméves megbízatási időszakra, valamint kijelölte főtanácsi képviselőjét. Az elnök Szombatfalvi József
lelkész lett; alelnökké és főtanácsi képviselővé választották Zoltán Csaba presbiterünket; a felügyelőbizottságban pedig Dr. Hatfaludy Zsófia gondnok képviseli a Budapesti Unitárius Egyházközséget.

Várja vendégeit a Magyarkúti Vendégház
A magyarkúti vendégház felújítása
után várja a pihenni vágyó unitárius
és más felekezetű érdeklődőket,
családokat, baráti társaságokat. A
vendégház azokban az időpontokban
bérelhető, amikor azt nem használjuk
egyházközségi célokra.
A 100 négyzetméter alapterületű
vendégház nagy nappalival és két
hálószobával,
valamint
teljesen
felszerelt konyhával és fürdőszobával
rendelkezik. A házhoz egy 500
négyszögöles, gondozott kert tartozik.
A házban 12 fekvőhely áll a vendégek
rendelkezésére, melyből hat emeletes
ágyon, négy kihúzható kanapén, kettő
pedig francia ágyon.
A cirkófűtéssel felszerelt vendégház igényesen berendezett, télen-nyáron lakható.
A ház festői környezetben, a Börzsöny lábánál húzódó völgyben fekszik, néhány kilométerre Verőcétől. mely
vasúton is könnyen megközelíthető. A közelben található a tisztavizű Irma-forrás, ahonnan számos túraútvonal
indul.
Magyarkút közigazgatásilag az öt kilométerre található Verőcéhez tartozik. Magyarkút közelében számos
turisztikai (természeti és történelmi) látványosság is található, mint például Zebegény, a Nógrádi vár és a
Nagymarosi komppal Visegrád is könnyen elérhető.
Az Irma-forrásnál lévő kisvendéglő házias ételekkel és szolid árakkal várja vendégeit. A legközelebbi vásárlási
lehetőség Verőcén van.
A vendégház az alábbi árakon bérelhető (az árak egy éjszakára, az egész házra vonatkoznak, és forintban
értendőek):
Időszak

Január 1. –
Május 31.
Június 1. –
Augusztus 31.
Szeptember 1. –
December 31.
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Hétköznap (H-K-Sze-Cs)

Hétvégén (P, Sz, V)

Négy főig

Nyolc
főig

Nyolc fő
felett

Négy
főig

Nyolc
főig

Nyolc fő
felett

Takarítási díj

7.500

15.000

20.000

9.000

18.000

24.000

5.000

9.000

18.000

24.000

10.500

21.000

28.000

5.000

7.500

15.000

20.000

10.500

21.000

28.000

5.000
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Többnapos
nemzeti ünnep
idején szezontól
függetlenül

12.000

24.000

32.000

12.000

24.000

32.000

5.000

Unitárius vendégek számára 20% kedvezményt biztosítunk.
Fenti árak 2013. december 31-ig érvényesek.
További információ és foglalás: Zoltán Csaba, vendégház gondoka
Telefon: 30-680-4172 E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu

Felhívás
Gyermek hitoktatás és konfirmációra való előkészítés október 7-én kezdődik.

Kazuáliák
A nyári hónapokban az alábbi párokat eskettük templomunkban:
május 19. Ottó Dániel és Mányi Dóra
június 9. Patakfalvi Zsolt és Könnyű Nóra
június 23. Taksonyi Zoltán és Adorjáni Orsolya Katalin
augusztus 18. Dárdai Balázs és Gergely Farnos Lilla
augusztus 25. Orbán Farkas Donát és Köteles Anna
augusztus 25. Táskai Zsolt és Gál Annamária
szeptember 1. Balázs Péter Zoltán és Titz Noémi
És a következő gyermekek életére kértük Isten áldását, keresztelői szertartás keretében:
május 12. Balázs Zoltán és Gintli Emilia fia: Péter-Zoltán
május 12. Szabó Sándor és Koch Mária lánya: Adrienn
május 12. Köteles Lajos és Patai Éva lánya: Anna
május 27. Dr. Nagy Zoltán és Demján Kinga fia: Zsombor
június 2. Pongrácz Zoltán Ádám és Bánki Melinda Zsuzsanna fia: Kornél-Zénó
június 9. Cibi Szabolcs György és Ráki Viktória fia: Marcel
június 15. Füzesi Zoltán és Rezes Hajnalka fia: Milán
június 22. Dr. Bíró Tibor és Simorda Gabriella lánya. Zsófia-Anna
július 28. Osztrovszki Gergő és Jakabházi Anna fia: Krisztián
augusztus 4. David Spencer és Dr. Intődy Zsófia lánya: Kamilla-Sára
augusztus 4. Tóth Domokos és Hontvári Tímea lánya: Nóra
augusztus 4. Nagy Attila és Dr. Bíró Ildikó lánya: Tamara
augusztus 26. Nagy László Pál és Simén Ágnes lánya: Annabell
Utolsó útjára kísértük, és eltemettük:
július 4. Téglási Sándorné sz. Szabó Terézia (85 †)
július 6. György Tibor (85 †)
július 10. Csíki István (88 †)
augusztus 28. Ürmösi Zánk Ildikó (93 †)

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 1000 példányban.
Felelős szerkesztő: Schmidt Gábor és Retkes Attila – 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 címre is.
Nyomdai kivitelező: Cerberus Kft.
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Kérnénk a híveket, hogy adományaikat csekken, vagy személyesen a II. emeleti irodában befizethetik, vagy bármelyik OTP fiókban feladhatják 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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