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Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet
tartunk 2012. április 8-án (vasárnap) délelőtt 9 és 11 órai, valamint 9-én (hétfő) 11 órai kezdettel. Mindkét alkalommal úrvacsora
vételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
2012. április 6-án Nagypénteken 18 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében ökumenikus hangversenyre kerül sor a Nagy
Ignác utcai templomunkban.
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Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését
2012. március 25-én (vasárnap)
11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz.
alatti templomunkban.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre
egy órával később, 12 órakor kerül sor azonos helyszínen
és napirenddel
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Idén 2012. május 19-én szombaton tartjuk tavaszi szabadtéri istentiszteletünket Magyarkúton. Ez alkalommal avatjuk fel a felújított új ingatlanunkat. Mindenkit szeretettel várunk.
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BESZÁMOLÓ A KÖZELMÚLTBAN RENDEZETT PROGRAMJAINKRÓL

60-as évek végéről a gyülekezeti teremben a gyermekek a karácsonyi
ünnepek alkalmából.
Háttérben a három szervező: Gabó, Szabolcs és Ákos

2011 december 18.-án tartottuk gyermek karácsonyfa
ünnepélyünket. Kilin Ildikó a Mezei Mária Szeretet Színház művésze nyitotta meg, majd a gyermekek előadásaival
folytatódott a műsor.

A Budapesti Unitárius Egyházközség február 2-án, csütörtökön nyitotta idei kulturális programjainak sorát. Az
Érték+Őrző estek keretében Tokos Zoltán gitárművész
adott – rövid, közérthető magyarázatokkal kísért – hangversenyt, Ibériai remekművek címmel. Az unitárius vallású Tokos Zoltán Kolozsváron született, ahol a G. Dima
Zeneművészeti Főiskolán kezdte felsőfokú zenei tanulmányait, majd Szendrey-Karper László gitárművész vezetése
alatt fejezte be, a budapesti Zeneakadémián. Még diákként
kezdte el tanári munkáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola debreceni tagozatán, ahol már több mint három
évtizede a gitártanszak vezetője. Tanult Costas Costiolisnál
az Athéni Zeneművészeti Főiskolán, valamint mesterkur-
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zusokon vett részt John Williams-nél és Leo Browernél.
Koncertezett Európa számos országában, több kotta- és
lemezkiadása van különböző országokban. Több mint tíz
éve rendszeresen tanít Spanyolországban is. 2004-ben doktorált, azaz DLA fokozatot szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. A Nagy Ignác utcai templomos ingatlanunk gyülekezeti termében tartott hangversenyen Albéniz,
de Falla, Torroba, Turina és Rodrigo alkotásai csendültek
fel, nagy sikert aratva.
Két héttel később, február 16-án, csütörtökön este könyvbemutatót tartottunk: Kisgyörgy
Zoltán Harangoskönyv – Tornyok
magasában Erdélyben című, az
erdővidéki Tortoma kiadó gondozásában megjelent kötetével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az
árkosi születésű Kisgyörgy Zoltán
geológia-földrajz szakon szerzett
egyetemi diplomát. Előbb tanár
volt Ozsdolán és Apácán, majd az
erdővidéki szénbányák geológusa.
Szakmája mellett – amely főleg a
Székelyföld hasznosítható ásványi kincsei, az ásványvizek
és mofettagázok kutatására irányult – érdeklődése kiterjedt
az ipar- és tudománytörténet, turisztika, hely- és művelődéstörténet, valamint a népművészet tárgyköreire is. Több
mint kétszáz ilyen jellegű írása, cikke és tanulmánya látott
napvilágot. A szerző – a nagysikerű Háromszéki vár-túrák
kalauza című könyve után – új művében a tőle megszokott igényességgel ismerteti meg szeretett szülőföldje, a
Háromszék történelmi korokat megélt harangjait, harangöntő iskoláit, a harangokhoz kapcsolódó mondákat, színes
történeteket. Könyvét jellegzetes székely humor színezi,
valóságos anekdota-kincs gazdagítja. A könyvhöz készült
DVD-n egyszerre láthatjuk és hallhatjuk is jó néhány történelmi, értékes és híres harang, így a többi között a brassói
Fekete Templom harangjának hangját. A könyvet a szerző
mellett Kerekes Zoltán, a Csernáton TV szerkesztő-riportere mutatta be.
Február 18-án, szombaton délután családias hangulatú
gyermekfarsangot rendeztünk: az egyházközségünkhöz
tartozó 3-12 éves gyerekeket arra kértük, öltözzenek be különböző figuráknak, vegyenek álarcot, mondjanak verseket,
énekeljenek, zenéljenek, adjanak elő monológokat – kinek
mihez van kedve. Sós és édes sütemények, szendvicsek és
üdítők mellett a felnőttek beszélgetni is tudtak egy kicsit,
miközben az egyházközségi archívum számára fényképeken örökítették meg az eseményt.
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KÖVETKEZŐ PROGRAMJAINK
Március 22. csütörtök, 18 óra, Budapesti Unitárius Egyházközség – Gyülekezeti terem (I. emelet)Érték+Őrző estek:
Szent Antal megkísértése – Dr. Hárdi István pszichiáter, egyetemi tanár előadása
Április 6. péntek, 18 óra, Budapesti Unitárius Egyházközség – Templom Nagypénteki ökumenikus hangverseny
Giovanni Pergolesi: Stabat Mater
Km.: Karácsonyi Linda (szoprán), Geréb Zsuzsanna (mezzo), valamint Maria Teresa Uribe budapesti és bécsi énekes
mesteriskolájának növendékei (kórus). Vezényel: Maria Teresa Uribe
Április 12. csütörtök, 18 óra, Budapesti Unitárius Egyházközség – Gyülekezeti terem (I. emelet), Érték+Őrző Estek.
A svájci hunok különös története – Salamin András könyvbemutatója.

TÁJÉKOZTATÓ A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET
KARÁCSONYI ÉLELMISZERSEGÉLY AKCIÓJÁRÓL
A Gondviselés Segélyszervezet – az előző évhez hasonlóan – a 2011. évi ünnepkörben is karácsonyi szeretetcsomagokat juttatott el nagycsaládosok és egyedülálló nyugdíjasok részére. Ezúttal a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
Egyházkerületének elnöksége és a Gondviselés Segélyszervezet elnöksége közös felhívásban fordult a magyarországi
unitárius közösséghez, hogy tartós élelmiszer adományaikkal segítsék az arra rászorulókat. A felhívásra a Budapesti
Unitárius Egyházközség mintegy 20 tagja közel 100 ezer forint értékben adományozott konzerveket, tésztát, édességet,
valamint tisztálkodó szereket.
A tárgyi adományokat a Segélyszervezet 200 ezer forint értékben vásárolt tartós élelmiszerrel egészítette ki, így a 2010.
évi 24 csomaggal szemben tavaly már harmincat tudtunk összeállítani. A csomagok felét nagycsaládokhoz, másik felét
egyedülállókhoz juttattuk el postai úton, illetve a gyülekezeti lelkészeken keresztül.
A Budapesti Egyházközség nyolc, a Füzesgyarmati Egyházközség három, a Pestszentlőrinci Egyházközség 12, míg a
Beregi Szórvány hét csomagot igényelt nehéz sorsú híveinek.
A segélycsomagok összesen 90 lélek számára jelentettek szerény ajándékot a karácsonyi és újévi időszakban. Az anyagi
segítségnél is fontosabb, hogy megajándékozott testvéreink tapasztalhatták és érezhették az egyházközségek gondoskodását és szeretetét. Több megajándékozott család megható levélben köszönte meg, hogy hittestvéreik nem feledkeztek
meg nehéz helyzetükről és lehetőségük szerint segítettek mindennapi gondjaikon.
A Gondviselés Segélyszervezet ezúton is hálás köszönetet mond az élelmiszert adományozó híveknek, a résztvevő
egyházközségek elöljáróinak, valamint a Segélyszervezet önkénteseinek, akik a szállításban és a csomagok összeállításában közreműködtek, továbbá a Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközségnek, amely a vásárolt élelmiszerek
költségét állta.
Zoltán Csaba elnök
Gondviselés Segélyszervezet
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ÚJJÁALAKULT A NŐSZÖVETSÉGÜNK
Február 28-án, kedden tizenketten gyűltünk össze a Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben, hogy megalakítsuk az
egyházközségi Nőszövetséget. Kellemes időt töltöttünk együtt, nagyon sok jó gondolat fogalmazódott meg bennünk –
és tervek, amiket szeretnénk mielőbb megvalósítani.
Az összejövetelt történelmi visszatekintéssel nyitottuk meg, amelynek folyamán felelevenítettük 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 1950-ben.
Erdélyben már 1992-ben megindul 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
keltettük. Célkitűzéseink 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.
A nőszövetség szervezeti felépítése az unitárius egyház szervezeti felépítését követi. Az egyházközségek szintjén működnek
a helyi nőszövetségek, az egyházkörök szintjén a köri nőszövetségek, és az egyetemes egyház szintjén működik az Unitárius
Nők Országos Szövetsége. Az UNOSZ elnöke hivatalból a mindenkori püspök felesége, aki mellett egy választott elnök is
dolgozik. A vezetőség összetétele: elnök, titkár, jegyző, pénztáros. Az UNOSZ-nak két jelképe van: egy nőszövetségi zászló,
amelyet 2007-ben elfogadott logó díszít, illetve egy vándorabrosz, amely 93 színes, egyforma nagyságú, háromszög alakú
kézimunka összedolgozásából jött létre. Minden darab egy-egy nőszövetséget jelképez, amelyre rá van írva az adott település
neve. E nagy vándorabrosz jelképezi a nőszövetségek összetartozását, egységét a sokszínűségben, s azt, hogy a szövetség
továbbra is nyitott új tagok befogadására. A vándorabrosz minden évben gazdát cserél. Az UNOSZ éves konferenciáján ünnepélyesen átadják a házigazda nőszövetségnek, és az abrosz egy évig az adott gyülekezetben marad. A helyi nőszövetségek
közül sokan készítettek saját zászlót, amelyet ünnepélyes alkalmakkor használnak. Az utóbbi években megjelentek az egyházkörök saját köri vándorabroszai is. A szövetségnek kiadványa is van: A nők világa, amely évente négyszer jelenik meg.
Megjegyezzük még, hogy az Unitárius Egyház egyesülése után a budapesti nőszövetség is az UNOSZ-hoz fog tartozni,
így reméljük, hogy nekünk is lesz egy háromszögünk a vándorabroszon, és egyszer majd mi is házigazdái leszünk ennek az
abrosznak. A következő nőszövetségi összejövetel április 1-jén, vasárnap délelőtt 9:30-kor, a Nagy Ignác utcai gyülekezeti
teremben lesz.
Léta Rozália

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYARKÚTI VENDÉGHÁZRÓL
2011 júniusában a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete ingatlancsere útján visszaszerezte a magyarkúti vendégház tulajdonjogát. A korábbi magyarkúti telekingatlanhoz hasonlóan az új házas
ingatlan kezelője is a Budapesti Unitárius Egyházközség.
A vendégház egy közel 2.000 négyzetméteres (550 négyszögöles) telken áll, ami alkalmas 150 fős szabadtéri rendezvények megtartására. A telket egyik irányból a Gibli patak határolja.
Az 1900-as évek első harmadában épült ház 100 négyzetméteres, két hálószobából és egy nagy, 45 négyzetméteres konyha-nappaliból, fürdőszobából és kamrából áll. Az épület alatt egy külön bejáratú, 20 négyzetméteres pince is található, ahol boros pince kialakítását tervezzük.
A telken áll egy fűthető melléképület, amely felújításra szorul és ahol nyári konyhát alakítunk ki.
A telek a szennyvíz csatornázás kivételével minden más közművel rendelkezik. Mivel a ház cirkófűtéses, az
őszi-téli hónapokban is használható.
Bár az ingatlant lakható állapotban vettük át, az ősz folyamán el kellett végeznünk néhány állagmegóvó és
állagjavító munkát. Ennek keretében megtörtént a tetőcserepek cseréje, teljesen új ereszcsatorna rendszer
beépítése, elektromos szerelési munkák, festés, a nyílászárók hőszigetelő tömítése, valamint egy használaton kívüli, romos melléképület lebontása.
A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitériuma 2011 őszén kaláka programot hirdetett, de mivel arra
unitárius mesteremberek nem jelentkeztek, kénytelenek voltunk megbízni egy kőműves mestert, aki a fenti
munkákat elvégezte. Az állagmegóvási, javítási munkák 1,2 millió forintos költségét a Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség vállalta magára.
Ugyanakkor több száz óra közmunkát is végzett az egyházközség néhány tagja, akik kertgondozási, takarítási és lomtalanítási munkát végeztek, valamint a szomszéd telekről áttelepítették a haranglábat.
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A ház annak bebútorozása után 8-10 fő számára kényelmes elhelyezést biztosít.
A hosszabb távú elképzelések között szerepel, hogy a lebontott melléképületek helyére további hálószobákat építünk, ezzel bővítve a nyaraló kapacitását, amennyiben erre igény mutatkozik.
A Budapesti Egyházközség célja, hogy az ingatlant a lehető legjobb minőségben, igényesen berendezze és
karbantartsa, hogy az az egyesült Magyar Unitárius Egyház közösségi rendezvényeinek, gyermek- és ifjúsági táborainak, konferenciáinak, szabadtéri rendezvényeinek méltó otthona lehessen. A csoportos programok
mellett, családok, baráti társaságok is igénybe vehetik a nyaralót, szállásdíj fizetése ellenében.
Ahhoz, hogy a vendégház lakhatóvá és használhatóvá váljon, már csak a bútorozás van hátra, amit a tervek
szerint április közepére be tudunk fejezni.
A vendégház április 21-én már otthont ad az erdélyi és magyarországi Gondviselés Segélyszervezet közös
elnökségi ülésének.
Egy baráti társaság augusztusban egy hétre már le is foglalta a vendégházat.
A vendégház bárki által használható, az alábbi szállásdíjak ellenében:
• 2.500,- forint/fő/éj
• 3 fő felett 10.000,- forint/éjszaka az egész házra
A foglalásokat Zoltán Csabánál, a vendégház gondnokának kell bejelenteni (telefon: 30-680-4172, email:
csaba.zoltan@startgarancia.hu)

MAGYARKÚTI KALÁKA PROGRAM
A Budapesti Unitárius Egyházközség a vendégház fenntartása, felújítása és bővítése érdekében kaláka
programot hirdet. A program célja, hogy a vendégház fenntartásával, felújításával és bővítésével kapcsolatos
munkákat minél nagyobb részben a közösség aktív részvételével tudjuk elvégezni, ezáltal Egyházközségünknek minél kisebb anyagi áldozatot jelentsen a vendégház üzemeltetése és hasznosítása.
Kiknek szól a Kaláka Program?
A programban részt vehetnek:
• unitárius vagy más felekezetű magánszemélyek;
• gazdasági társaságok, vállalkozások;
• társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek).
Milyen munkák elvégzésére terjed ki a Kaláka Program?
A Program minden, a vendégházzal kapcsolatos munka elvégzésére kiterjed, különösen az alábbiakra:
• kertgondozás
• takarítás
• gondnoki feladatok
• szállítás
• műszaki karbantartás
• állagmegóvás szakipari munkái
• felújítás szakipari munkái
• bővítés szakipari munkái
• a vendégház berendezése.
Milyen módon tudják támogatni a Programot?
A Programban alapvetően három módon lehet támogatást nyújtani:
• közvetlen, önkéntes munkavégzéssel;
• anyagi támogatással;
• tárgyi adományokkal (építőanyag, egyéb anyag, új berendezési eszközök).
Hogyan lehet bekapcsolódni a Programba?
A Programba a támogatás módjától függően az érdeklődők a következőképpen kapcsolódhatnak be:
• Önkéntes munkavégzés esetén a folyamatos és az időről időre közzétett konkrét feladatokban való részvételre történő jelentkezéssel. A munkavégzésre történő felajánlást a vendégház gondnokánál, Zoltán Csabánál lehet bejelenteni (telefon: 06-30-680-4172, drótposta cím: csaba.zoltan@startgarancia.hu).
• Anyagi támogatást, melyből a munkákhoz szükséges anyagok, illetve az esetlegesen szükségessé váló
külső vállalkozások igénybevételének költségét kívánjuk fedezni, banki átutalással vagy az Egyházközség
pénztárába történő befizetéssel nyújthatnak a támogatók.
Banki átutalás esetén a támogatást a Budapesti Unitárius Egyházközség OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11713005-20304007 számú számlájára lehet befizetni. A közlemény rovatba kérjük, hogy szíveskedjenek beírni: MAGYARKÚT.

5

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XII . ÉVF. 1. SZÁM – 2012. JANUÁR – MÁRCIUS
• Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek úgy is támogathatják
a Kaláka Program sikeres megvalósítását, hogy anyagot, eszközt vásárolnak és tárgyi adományként ajánlják
fel azokat az Egyházközség számára. A Kaláka Programban időről időre közzétesszük, hogy milyen és mekkora mennyiségű anyagra, eszközre van szükség, melyek beszerzésére a támogató szervezetek a vendégház
gondnokánál történő jelentkezéssel vállalkozhatnak.
Hogyan viszonozza az Egyházközség a Programban résztvevők támogatását?
Mivel a meghirdetett Program kaláka, az abban munkával, anyagi támogatással résztvevők számára, az elvégzett munka, illetve az anyagi támogatás mértékének megfelelő mértékben lehetőséget nyújt a vendégház
ingyenes használatára.
A Programban résztvevőknek az általuk végzett munka értékével vagy az anyagi támogatás összegével azonos értékű szállás utalványokat adunk, amelyeket a vendégház ingyenes használatára tudnak felhasználni.
A jelenlegi munkabér adatok, a Budapest-Magyarkút-Budapest vasúti közlekedés ára és a Börzsönyben
található, vendégházunkkal azonos komfort fokozatú és színvonalú vendégházak árajánlata alapján az alábbi
értékekkel fog történni a támogatások átváltása a vendégház ingyenes használatára:

Forint
Szakmunka nettó órabér
Szaktudást nem igénylő nettó órabér
Utazási költség

900
600
2.000

A vendégház használatának díjai az alábbiak:

Forint
Szállás díj (fő/éj)
Szállás díj (vendégház / éj) – három fő felett

2.500
10.000

Példa az utalványok felhasználására:

Utazási költség
Munkadíj
ÖSSZESEN

Megjegyzés

Forint

2 fő (2 x 2.000,-Ft)
(2 x 8 óra) x 600,-Ft

4.000
9.600
13.600

Az utalványra való jogosultság megszerzését és annak felhasználását az alábbi példán keresztül mutatjuk
be:
Két fő Budapestről vonattal utazik Magyarkútra, hogy ott füvet nyírjon, a kertet gondozza és takarítson. A
két személy a helyszínen, pihenőidővel együtt, nyolc órát dolgozik. A felsorolt munkák, jellegüknél fogva, nem
minősülnek szakmunkának.
A két személy által végzett munka számított értékét az alábbi táblázat mutatja:
A két személy által elvégzett munka értéke 13.600,-Ft, melynek alapján, felfelé kerekítve, 6 darab 2.500,-Ft
értékű utalvány illeti meg őket. Az utalványok két fő háromnapos tartózkodására használhatóak fel a vendégházban, előre egyeztetett időpontban.
Az utalványok korlátozás nélkül átruházhatóak, azaz nem csak azok használhatják fel, akik a munkát végezték, hanem azok is, akiknek a munkát végzők átadták az utalványt.
Kérjük, hogy önkéntes felajánlásaikat az alábbi elérhetőségeken szíveskedjenek jelezni:
Zoltán Csaba, vendégház gondnoka
Telefon: 06-30-680-4172
E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu
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KERESZTELÉSEK
• 2012. febr. 22. Felvinczi Kálmán és Major Andrea kislánya: Lilla

TEMETÉS
2011.
• december 20. Gattyány Ferencné sz. Somogyi Annamária (78†)
• december 23. Elekes István (86†)
2012.
• január 27. Dr. Váry Istvánné sz. Zsakó Lívia (90†)
• január 30. Fülöp Miklós (80†)
• március 6. Tanászi Béla (89†)
• március 7. Jancsó Mártonné sz. Káli Nagy Juliánna (90†)

7

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XII . ÉVF. 1. SZÁM – 2012. JANUÁR – MÁRCIUS
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 mĦködĘ 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 történĘ felajánlásán kívül azt is
tisztelettel kérjük, hogy adófizetĘ családtagjai, barátai, ismerĘsei figyelmét is hívja fel és bátorítsa
Ęket arra, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunk részére ajánlják fel.
ElĘre is köszönjük támogatását, amellyel hozzájárul a kárpát-medencei unitárius közösség
jövĘjének építéséhez, tevékenységének fejlĘdéséhez, értékeinek gyarapításához.
Hálás tisztelettel és üdvözlettel,
A Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerületének
elnöksége
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