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Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó
unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését
2013. március 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V.
Nagy Ignác utca 2-4. sz. alatti templomunkban.
Mivel a határozatképességre vonatkozó szabályok megváltoztak, határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később, március 24-én, 11 órai kezdettel kerül sor, azonos helyszínen és napirenddel.

Nagycsütörtöki Érték+Őrző Est
Érték+Őrző Estek elnevezésű kulturális programsorozatunkban 2013.
március 28-án, Nagycsütörtökön 18 órai kezdettel, a gyülekezeti teremben
Nagy Gábor unitárius testvérünk tart vetített képes előadást az El camino
zarándoklatról. Ezt követően, 19 órától a templomban – Kászoni József lelkész áhítata után – Pergolesi: Stabat Mater című kompozíciója hangzik el,
Maria Teresa Uribe énekművész és tanítványai, valamint Mészáros Nóra
egyházközségi énekvezérünk közreműködésével.
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Kászoni-Kövendi József:
Színeváltozás
(Nagyböjti gondolatok az Úr 2013. esztendejében)
Textus: Mt 17,1-9
„És hat nap mulva
magához vevé Jézus
Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost,
és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
És elváltozék előttök,
és az ő orczája ragyog
vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn,
mint a fényesség. És
ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele. Péter pedig megszólalván, monda
Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod,
építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is
egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé,
fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből,
mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. És a tanítványok a mint
ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének. Jézus
pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! Mikor pedig szemeiket fölemelék,
senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus,
mondván: Senkinek se mondjátok el a mit láttatok,
míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.”
A tábor hegyi jelenség üzenete is elgondolkodtató
azok számára, akik a nagyböjti időszakot a jobbá levés kiemelt időszakának tekintik. Azért választottam
ki ezt a történetet az idei nagyböjtben, mert ez által is
érzékeltetni akartam:
Időnként, de leginkább a nagyböjti időszakban, fel
kell menni a hegyre. Felvonulni. Elvonulni. Ki kell
lépnünk a mindennapokból, a zsongásból, a hajtásból, a mókuskerékből.
Ehhez az elvonuláshoz erő kell. Felhajtó. Hegyre felhajtó erő szükséges hozzá. És különböző „bemozdító”
okok.
• Elvonulásra indíthat az az ok, hogy „elegem van
már az eddigiekből”.
• De lehet az is indíték, hogy vágyom a lecsendesülésre, a dolgaim átgondolására. A higgadtságra.
• Mozdíthat az is, hogy végre rendbe akarom tenni
magamat és a dolgaimat. Átgondolva, kielemezve, változásra készen.
Máté csodálatosan megszerkesztett története világo-
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san folytatja egész további evangéliumának a célját: elfogadtatni a zsidó olvasókkal azt, hogy Jézus a Messiás.
• Nem Mózes és nem Illés a csúcs.
• Nem a Törvény és nem a próféták.
Mert immár Jézus a mértékadó. És a felhőből szétáradó szóból is ez hallatszik. És, ha így van, itt az ideje a
változásnak az emberiség életében is. Ennek a hírnöke, és tettekben bemutatója a názáreti Jézus. A Rabbi.
A tanító.
Hogy sikerült-e, és milyen mértékben túlemelkednie
az Ószövetség tanításán és gyakorlatán, azt jól mutatják a keresztény egyházak liturgikus énekei és szövegei, ha azokat vizsgálat alá vesszük.
Mintha a mátéi szándék nem úgy és nem annyira valósult volna meg, mint ahogy azt a mai történet megkívánná. Minden esetre, egyéni és közösségi változások kötelességét és fejlődésünk felelősségét nem
háríthatjuk át sem papjainkra, sem egyházunkra.
Körül kell nézni a hegyről és a hegyen. Mert a magaslatról alátekintve megváltoznak a lent hagyott dolgainkra vonatkozó mértékek.
• Amit lent nagynak éltünk meg, arról kiderül, hogy
nem is olyan nagy az.
• Ami félelmetes volt, arról kiderül, hogy innen fentről elveszíti fenyegető erejét.
• Amit kizárólagosnak, egyedülinek láttunk arról kiderül, hogy mögötte, mellette, távolabb tőle további
értékek is vannak.
Bizony kibillenthet bennünket a fentről, távolabbról
látás, a megszokott, eddig bevált életalakításból, ha
néha kívülről és felülről tekintünk magunkra.
Ez a változás szükségességét felerősítő alapélmény.
Itt a „hegyen” kiderülhet, hogy nincs is annyi mindenre szükségem. Semmiképpen nincs annyira, mint
amennyit odalent használok. Rádöbbenek arra, hogy
lehet egyszerűbben is, anyagiakban szerényebben, és
lelkiekben sokkal igényesebben élni.
Felfelé tekintve tájékozódik a felülről vezérelt ember.
A külső, zavaró hatások kiiktatásával megnő a tisztább
hangok meghallásának esélye. Itt szembesülünk azzal,
ha a mennyei Atyához hasonlítjuk magunkat, akkor hatvan évesen is kisgyermekek vagyunk. Feltörnek kérdéseink, és szerényebbé válnak válaszkísérleteink. Itt nem
vagyunk főnökök, családfők, vezetők. Itt végességünket,
kicsiségünket átélő lányai és fiai vagyunk az Atyának.
Bizalmunk, hitünk erősítésének a szükségessége nyilvánvalóvá válik a számunkra. Tudatosítjuk magunkban
azt, hogy Istenünk velünk van, pánikra meg semmi
okunk nincs, mivel nem vagyunk árva gyermekek.
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Lefelé tekintve belátjuk, hogy nincs menekvés, le kell
mennünk a hegyről. Az Életet emberi kereteink között kell továbbélnünk. Alá kell szállnunk, már csak
azért is, mert nem csak ünnepi emelkedettségből áll
az élet. Ugyanakkor küldetésünk van, nem magunkért
vagyunk. A feltöltődés sem önmagáért van, hanem a
jézusibb életért. Ennek a feltöltődésnek ki kell tartania
a következő megállóig, felemelkedésig.
A hétköznapokban megtörik a ragyogó fehérség.
Bizony lehervad az arcról a ragyogás; mégis érdemes.
A lenti mindennapokban csak a sztárok ruhái ragyognak, és csak a gazdagokat, a hatalmasokat lengi körül
az (ál?)dicsőség felhője. Mi itt és most tudjuk, hogy
ez nem az Isten, hanem a Mammon felhője. A jézuskövetőknek az úton járásban jó a porfelhő is. Csak az
Úton járhassanak. Csak az Isten útján maradhassanak.
Már csak azért is, mert nincs más Út csak az Isten
Útja…
Tudatosítanunk kell azonban, hogy Tábor-hegyi ünnepek kellenek ahhoz, hogy kitartó hűséggel tudjuk
tenni a dolgunkat. Érdemes olyan gondolatokkal lejönni a hegyről, mint amit a költő írt. „Nem a menny
veszett el/ A világ tágasabb/A menny itt van közel/ Magadban kutasd.” (Tóth Attila)
Ámen.

Magyarországi unitárius vezetők
beiktatása
2013. január 26-án Budapesti Unitárius Egyházközség belvárosi, Nagy Ignác utcai templomában, ünnepi istentisztelet keretében iktatták be tisztségükbe
a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének a közelmúltban megválasztott vezetőit.
A püspöki helynöki tisztséget Kászoni József lelkész
tölti be, a főgondnok (vagyis az egyházkerület világi
elnöke) Elekes Botond maradt; felügyelő gondnoknak
Dr. Barabássy Sándort, egyházkerületi jegyzőnek Dr.
Szent-Iványi Ilonát, közügyigazgatónak Máté Ernőt
választották meg.

Az unitárius vezetőket levélben köszöntötte Orbán
Viktor miniszterelnök, aki így fogalmazott: „Önök
élő példái annak, hogy a keresztyénség hatalmas erőket szabadít fel az emberekben, és képessé teszi őket
olyan feladatok megoldására, melyre a hitük nélkül
képtelenek lennének. Ezért meggyőződésem, hogy keresztyénség nélkül nem állíthatjuk vissza a munka becsületét, a család és az otthon szentségét, a versenyben
lemaradtak iránti együttérzést és támogatást.” Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő szavait az
ünnepségen Csallóközi Zoltán kabinetfőnök tolmácsolta. Horváth János, az Országgyűlés korelnöke „az
unitárius Wallenbergre”, a zsidók százait megmentő
Szent-Iványi Sándor lelkészre emlékezett, akivel 1945
és 1947 között parlamenti képviselőtársak voltak.
Prőhle Gergely külügyminisztériumi helyettes államtitkár – a Magyarországi Evangélikus Egyház országos
felügyelője – a reformáció közelgő 500. évfordulójára
hívta fel a figyelmet; kiemelve, hogy reformátusoknak, evangélikusoknak és unitáriusoknak együtt kell
megmutatniuk, mit jelent a protestáns erkölcs és etika
a mai Magyarországon. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi
elnöke az egyházak felelősségéről és nemzetmegtartó erejéről beszélt. Köszöntőt mondott Fischl Vilmos
evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.
Elekes Botond újraválasztott főgondnok az elmúlt időszak legjelentősebb eredményének nevezte az egységes Magyar Unitárius Egyház 2012 júniusi megalakulását, az erdélyi és magyarországi egyházrész egyesítését. Kiemelte a Nagy Ignác utcai templomos ingatlan
tulajdoni helyzetének rendezését – a korábban állami
tulajdonban lévő 49 százalékot az unitárius egyház
visszakapta. A főgondnok szerint „az elkövetkezendő
időszakban sokkal inkább vállalnunk kell, hangot kell
adnunk vallásunk talán legismertebb értékének, az
unitarizmust jellemző toleranciának.” Kászoni József
püspöki helynök prédikációjában felidézte a magyar
történelem egyik nagyszerű – és méltatlanul elfeledett
– eseményét: a vallásszabadság törvényének 1568. január 13-án, a tordai országgyűlésen történt elfogadását, amely egyúttal a Magyar Unitárius Egyház születését is jelenti. Felidézte az erdélyi gyökerű unitarizmus
magyarországi megjelenését, az első nyilvános istentisztelettől (1869) az első templomszentelésig (1890).
Elődei közül Derzsi Károly és Józan Miklós munkásságát méltatta. Az ünnepi istentiszteleten a kolozsvári
székhelyű Magyar Unitárius Egyház képviseletében
jelen volt Bálint Benczédi Ferenc püspök, Máthé Dénes főgondnok, valamint Dimény József, Kecskés Csaba, Simó Sándor és Török István esperes.
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Ignác utcai templomunkban. December 30-án (vasárEgyházközségünk Életéből
nap), délelőtt 11 órakor óévbúcsúztató istentiszteletet
2012. december 14. – 2013. március 9.
tartottunk, amelynek keretében Kászoni József lelDecember 14-én, egyházközségünk gyülekezeti ter- kész megkeresztelte énekvezérünk, Mészáros Nóra és
mében Kászoni-Kövendi József lelkész–püspöki hely- Lazaridisz Alexandrosz elsőszülött kislányát, Szofiát.
nök, illetve Elekes Botond egyházkerületi főgondnok Január 1-jén együtt köszöntöttük az Újévet templomutatta be Barabássy Sándor: Egy reneszánsz mecé- munkban, majd a gyülekezeti teremben rendezett fonás főúr a 15-16. századi Erdélyben című monográfiá- gadáson.
ját. A Méry Ratio kiadó gondozásában megjelent kötet
•
alcíme: Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda, székely alisFebruártól a hitoktatói feladatok ellátását egyházközpán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében.
ségünkben Orbán Erika lelkész vette át, aki fiataljaink
Barabássy Sándort legtöbben a Magyar Unitárius Egy- számára más kulturális és valláserkölcsi nevelési progház Magyarországi Egyházkerület felügyelő gondno- ramokat is szervez. A konfirmációra készülő ifjakkal
kaként és a Budapesti Unitárius Egyházközség presbi- továbbra is Kászoni József foglalkozik. Február 9-én,
tereként ismerjük, de „civilben” tudós műszaki ember: szombaton már Orbán Erika szervezte az idei gyervegyészmérnök, kutató és egyetemi tanár. Családtör- mekfarsangot, amelyen igazán ötletes és szellemes jelténeti kutatásait egészen ifjú korában, Szabédon kezd- mezeket láthattunk.
te el, ahol egy régi családi ház padlásán több évszázados, értékes írásos dokumentumokat talált. Az 1960as évek közepétől már tudatosan gyűjtötte a Mohács
előtti évtizedek, az 1500 körüli magyar királyság történeti dokumentumait. Ebben erősen motiválta, hogy
egyik őse, az erdélyi alvajdai tisztséget különösen
hosszú időn át betöltő héderfájai Barlabássy Lénárd
élete és munkássága méltatlanul feledésbe merült; pedig nemcsak történelmi szerepe izgalmas, hanem életútja, tevékenysége is meglepően jól dokumentált.
Mátyás király udvarában nevelkedett, s így korán az
itáliai reneszánsz – illetve a gyulafehérvári humanista
kör – hatása alá került. Fiatalon Ecsedi Báthory István vajda környezetében tűnt fel az erdélyi közéletben, majd 1501-ben II. Ulászló király nevezte ki erdélyi alvajdának. Ettől kezdve negyedszázadon át – II.
Ulászló és II. Lajos uralkodása, illetve Szentgyörgyi
Bazini Péter és Szapolyai János vajda vezetése alatt –
Erdély második méltósága, a katonai, közigazgatási
és ítélkezési terület irányítója volt. Szerepet vállalt a
Dózsa György-féle parasztfelkelés leverésében, de –
humanistaként – Dózsa kegyetlen megbüntetését ellenezte, abban nem vett részt. Barlabássy Lénárd igazi
reneszánsz szemléletű, mecénás főúr volt: mint a kötet
fülszövegében is olvasható, „1525-ben kelt végrendeletének szép soraiból a tudás fontosságát felismerő,
fiai tanításáról is gondoskodó humanista embert ismerünk meg. Reneszánsz öntudata, szabadságérzése
művészetpártolásban teljesedett ki.”
•
December 25-én, Karácsony első napján reggel 9 és
délelőtt 11 órakor, valamint december 26-án, Karácsony második napján délelőtt 11 órakor az Úrasztalát
megterítettük, és azon a Jézusra emlékeztető jegyeket,
a kenyeret és a bort elhelyeztük. Három ünnepi istentiszteletünkön több mint 360 fő vett úrvacsorát Nagy
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•

Március 9-én, szombaton délelőtt, Nagy Ignác utcai
gyülekezeti termünkben került sor a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének első
országos gondnok-presbiteri találkozójára. Kászoni
József lelkész, püspöki helynök rövid bevezető áhítatához Lukács evangéliumából választott nagyböjti

Elekes Botond, Bálint Benczédi Ferenc, Barabássy Sándor
és Kászoni József
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Kazuáliák
Isten iránti hálával és az Ő akaratában megnyugodva
hozzuk Olvasóink tudomására, hogy az utolsó Hírlevelünk óta az alábbi szertartásokat végeztük egyházközségünkben:
Keresztelő:

textust. Bálint Benczédi Ferenc, Egyházunk püspöke
köszöntőjében – személyes életútjának, püspöki szolgálatának áttekintése mellett – kiemelte a világiak, az
elhivatott gondnokok és presbiterek tevékenységének
jelentőségét 445 éves egyháztörténelmünkben. Elekes
Botond egyházkerületi főgondnok hangsúlyozta: az
erdélyi egyházkörökben már régóta rendeznek hasonló gondnok-presbiteri találkozókat, és a magyarországi unitáriusok számára is fontos, hogy az egyházközségek világi vezetésének – angolszász kifejezéssel
élve – „legjobb gyakorlataival” (Best practice) megismerkedjünk. A találkozó házigazdája Barabássy Sándor felügyelő gondnok volt, aki ismertette a találkozó
három fő napirendi pontját: a magyarországi unitárius
egyházközségek szervezeti besorolása, az önálló jogi
személyiség kérdése, illetve az egyházfenntartói járulék előírt mértéke.
Az egyházkerületi elnökség döntése értelmében Magyarországon jelenleg hét anyaegyházközség működik: Budapest, Bartók Béla, Pestszentlőrinc, Debrecen,
Füzesgyarmat, Hódmezővásárhely és Kocsord. Ehhez
társul négy, szórványgondozással is intenzíven foglalkozó egyházközség, amelyek (részben új) elnevezése:
Észak-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség,
Dél-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség,
Duna-Tisza-közi Unitárius Szórványegyházközség,
Észak-Magyarországi Unitárius Szórványegyházközség. Erdélyi mintára az egyházközségek úgynevezett
belső önálló jogi személyiséggé alakulhatnak – ennek
részleteiről, előnyeiről és esetleges hátrányairól Máté
Ernő lelkész, közügyigazgató körleveléből is tájékozódhatnak az egyházközségi presbitériumok. Az egyházfenntartói járulék mértéke a 2013. évtől kötelezően
1000 forint/hó, azaz évente 12 ezer forint; tanulók és
nyugdíjasok számára 500 forint/hó, azaz 6000 forint.
Ennek részleteiről, esetleges vitás kérdéseiről a következő hetekben tárgyalnak az egyházközségek.
•

Lazaridisz Alexandros és Mészáros Nóra-Zita
kislánya: Sophia-Niké (2012. december 30.)
Zenker Zoltán Adorján és Veress Helga Anna
kislánya: Anna-Lili (2012. december 30.)
László András Dániel és Dornbach Borbála: JúliaVeronika (2013. március 2.)
Bartók Gábor és Pákozdi Ágnes kislánya: Tímea
(2013. március 16.)
Temetés:
Szent-Iványi Zsolt – 89 éves korában (2013. január 2.)
Dr. Borbély László – 74 éves korában (2013. január 10.)
Dr. Dérszegi Miklós – 87 éves korában (2013. január 15.)
Kisgyörgy Csaba-Tibor – 78 éves korában (2013. január 22.)
Jakab Béla – 61 éves korában (2013. február 1.)
Orbók Csaba – 68 éves korában (2013. február 11.)
Veress Zoltán (Stockholm) – 77 éves korában (2013.
február 27.)
Benke Mária – 86 éves korában (2013. március 12.)
A megkereszteltek életére Isten áldását kérjük, hogy
válhassanak unitárius egyházunk öntudatos és felelős
tagjaivá. Az elhunytak emlékét őrizzük, és a gyászolóknak vigasztalódást kívánunk.

Tervezett egyházközségi programjaink:
2013. március 24. – május 30.
Március 24. vasárnap, 11 óra, templom
Egyházközségi közgyűlés, kolozsvári unitárius
teológiai hallgatók vendégül látása, valamint az
istentisztelet keretében kórusunk szereplése
Szószéki szolgálatot végez: Demény Ágnes Zita IV.
éves teológiai hallgató
Március 28. ( Nagycsütörtök), 18 óra, gyülekezeti
terem és templom
Érték+Őrző Est: Nagy Gábor unitárius testvérünk
előadása az El camino zarándoklatról, majd Pergolesi:
Stabat Mater című oratorikus művének előadása a
templomban
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Március 31. vasárnap, 9 és 11 óra, templom: Húsvéti
úrvacsorás istentiszteletek
Április 1. Húsvét hétfő, 11 óra, templom: Ünnepi
úrvacsorás istentisztelet
Április 11. csütörtök, 18 óra, gyülekezeti terem
Érték+Őrző Est: Egy az Isten! – Unitárius imák
(könyvbemutató). Vendégünk: Székely Kinga Réka
unitárius lelkész (Homoródszentpéter), egyházi
előadótanácsos, a kötet szerkesztője
Április 14. vasárnap, 12 óra (az istentisztelet után),
gyülekezeti terem
Boromisza Zsolt festőművész emlékkiállításának
megnyitója
Április 20. szombat, Bartók Béla Unitárius
Egyházközség (Bp. IX. Hőgyes Endre utca 3.)
Magyarországi unitárius nőszövetségek találkozója,
erdélyi vendégekkel
Április 25. csütörtök, 18 óra, gyülekezeti terem
Érték+Őrző Est: Maria Teresa Uribe énekművész és
növendékeinek hangversenye
Május 2. csütörtök, 18 óra, gyülekezeti terem
Érték+Őrző est: a program egyeztetés alatt
Május 5. vasárnap, 11 óra, templom
Az istentisztelet keretében Anyák Napi ünnepség a
vallásórán tanulók és a konfirmandusok részvételével
Május 11. szombat, 11 óra: Magyarkúti szabadtéri
istentisztelet
Május 16. csütörtök, 18 óra, gyülekezeti terem
Érték+Őrző Est: a program egyeztetés alatt
Május 19. vasárnap, 9 és 11 óra, templom: Pünkösdi
úrvacsorás istentiszteletek
Május 20. Pünkösd hétfő, 11 óra: Ünnepi úrvacsorás
istentisztelet, amelynek keretében közreműködik
Egyházközségünk kórusa
Május 24. péntek, 18 óra, gyülekezeti terem
Templomunkban esküdött házaspárok összejövetele
Május 26. vasárnap, 11 óra, templom: Konfirmáció,
ünnepi istentisztelet
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Május 30. csütörtök, 18 óra, gyülekezeti terem
Érték+őrző est: Tokos Zoltán gitárművész
hangversenye
Az esetleges programváltozásokról, illetve a még
egyeztetés alatt lévő programokról hirdetőtábla,
szószéki hirdetés és e-mail útján küldünk értesítést.

Újjáalakuló zenei élet
a Nagy Ignác utcai unitárius gyülekezetben
Nagy-nagy örömömre szolgál, hogy beszámolhatok mindarról, ami az elmúlt hónapokban történt itt
Budapest belvárosában. A szeptemberi hálaadó istentisztelet után az adventi hétvégék mellett még sok
említésre méltó esemény zenei vonatkozásáról is illik
szólnom, s természetesen az elkövetkező hónapok történéseiről is ejtenék pár szót.
2012 adventjének zenei eseményei – talán rendhagyóan – már az első adventi gyertya meggyújtása előtt
elkezdődtek: előző hírlevelünkben beszámoltunk e két
nagysikerű koncertről: november 29-én Maria Teresa
Uribe és növendékei, december 1-én pedig Tokos
Zoltán lépett fel gyülekezeti termünkben.
Advent négy vasárnapján – hagyományteremtő
szándékkal – az istentiszteletek keretében meglepetésvendégek közreműködésével rövid koncertekre
került sor. December 2-án Mészáros Zsolt Máté orgonaművész előadásában Pachelbel Was Gott tut,
das ist wohlgetan… (Mit Isten tesz, az jó nekem)
korálpartitáját és Johannes Speth: d-moll toccatáját
hallhattuk. Advent 2. vasárnapján egy visszatérő kedves vendég, Maria Teresa Uribe volt meglepetésvendégünk, aki Bach Karácsonyi oratóriumának egy részletét, Bizet Agnus dei és Franc Panis Angelicus című
művét adta elő.
Ezüst és aranyvasárnapon gyülekezetünk újjáalakult
kórusa, illetve fiataljai léptek fel óriási sikerrel. Műsorukon különböző karácsonyi dalok és feldolgozások
szerepeltek: Irving Berlin White Christmas – Fehér
karácsony című közismert slágere mellett Banga Judit kórustagunk egy szerzeménye és a Székely áldás
is elhangzott; gyermekkórusunk műsora mellett Búza
Botondot, Jancsik Leventét hallhattunk hegedűn, Tim
Rékát és Tim Mártont zongorán játszani.
Az elmúlt esztendő eseménydús programja után az
idei év legfontosabb eseménye gyülekezetünk egyházi és világi vezetőinek ünnepélyes beiktatása volt. Az
ünnepi istentiszteleten kórusunk mellett templomunk
újjáépült orgonáját is hallhattuk. Mint sokan tudják, a
múlt nyáron villámcsapás, később a más okok miatt is
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több ízben sérült, rossz állapotban lévő orgonánk felújítására pályázat útján forrást kapott gyülekezetünk.
Így elektromos orgonánk digitális, számítógép-vezérlésű bővítéssel és komoly kihangosítási apparátussal
rendelkezik, mely gyülekezetünk számára is hallhatóan, hangzásvilágában sokkal inkább megfelel a mai
kor követelményeinek.
Az idei tavasz unitárius közösségünk életében is bizonyára megújulást hoz. Nem titkolt szándékkal szeretnénk útjára bocsátani egy koncert- és előadássoroza-

tot, mely minden hónap utolsó csütörtökén délután
kerülne megrendezésre gyülekezeti termünkben.
Március 28-án, Nagycsütörtökön Pergolesi Stabat
Matere csendül fel majd. Április 25-én ismét Maria
Teresa Uribe és növendékeit hallhatjuk, május 30-án
Tokos Zoltán gitárművésszel találkozhat a nagyközönség, júniusban pedig minden reménység szerint
ismét vendégül láthatjuk a Delaware-ből (USA) érkező kórust.
Mészáros Nóra énekvezér

Várja vendégeit a magyarkúti Fenyőliget Vendégház
Az unitárius egyházi tulajdonban lévő, 2012-ben teljeskörűen felújított magyarkúti Fenyőliget Vendégház idén
is várja vendégeit, akik élvezhetik a környezet szépségét és nyugalmát a tavaszi hónapokban is.

A Vendégház szállásárait az alábbi táblázat tartalmazza:
Időszak

Hétköznap (H-K-Sze-Cs)

7 500
9 000
7 500

Nyolc
főig
15 000
18 000
15 000

Nyolc fő
felett
20 000
24 000
20 000

12 000

24 000

32 000

Négy főig
Január 1. – Május 31.
Június 1. – Augusztus 31.
Szeptember 1. – December 31.
Többnapos nemzeti ünnep
idején szezontól függetlenül

Hétvégén (P, Sz, V)
Négy főig

Nyolc főig

9 000
10 500
9 000

18 000
21 000
18 000

Nyolc fő
felett
24 000
28 000
24 000

12 000

24 000

32 000

A Vendégház kiadásából származó teljes bevételt annak fenntartására és további bővítésére fogjuk felhasználni.
További információ és foglalás:
Zoltán Csaba, vendégház gondnoka
Telefon: 30-680-4172
E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu

Idén is lesz gyermektábor
Magyarkúton
Ebben az évben is nagy szeretettel hívjuk az unitárius és
más felekezetű gyermekeket, fiatalokat Magyarkútra, a
nyári táborba.
Legfontosabb tudnivalók a táborról:
Időpont: 2013. július 1-7.
Helyszín: Magyarkút
Elhelyezés: gyermekeknek az Egyházközség Fenyőliget Vendégházában, fiataloknak sátorban, a vendégház kertjében
Ellátás: napi háromszori étkezés a Magyarkút Panzióban
Részvételi díj unitáriusoknak: 16.000,-Ft
Részvételi díj nem unitárius barátoknak, ismerősöknek: 20.000,-Ft
A Pestszentlőrinci és a Budapesti Unitárius Egyházközség igyekszik pályázati támogatást szerezni a tábor

megrendezéséhez. Amennyiben sikerül pályázati forrást bevonnunk, a részvételi díj csökkenhet.
A gyermekek jelentkezését 6 éves kortól várjuk. Felső
korhatár nincs. Az elmúlt években is jól működött a
vegyes korosztály.
A tábort az elmúlt 10 évhez hasonlóan Szász Adrienne
lelkésznő és Béres Anna vezeti, akik már sok sikeres és
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élményekben gazdag nyaralást szerveztek gyermekeink számára.
Napi általános program:
A gyerekek reggel 7-kor 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 ügyességi játékokra kerül sor. Programunkban szerepel a táborhelyünk környékén lévő
műemlékek, nevezetességek megtekintése, megismerése is.
A közös éneklések, imádkozások, játéktanulás során
szeretnénk a gyerekeknek újabb ismereteket, élményeket nyújtani hitfejlődésükhöz és annak megéléséhez.
A táborba jelentkezni lehet:
Szász Adrienne – adrilevele@citromail.hu
Postásné Balázs Ildikó – postasildi@t-online.hu (telefon: 311-3094)
Végül, de nem utolsó sorban egy személyes hangvételű
meghívó a táborszervezőktől.
KEDVES GYEREKEK!
Reméljük, hogy emlékeztek milyen jól éreztük magunkat az elmúlt években Magyarkúton.
A pizsi partikra, a kirándulásokra, az elkészített tábori
remekművekre, amit hazavittetek (gyöngyállatkákra,
pólókra, dekopázs tálakra), a bibliai foglalkozásokra……
Idén ismét várunk Titeket unitárius táborunkba, rengeteg új ötlettel és játékkal, július 1. és 7. között.
Gyere, ha szereted:
- a vidámságot, a nevetést
- a jó beszélgetést
- a természetet, a szép helyeket

- a barkácsolásokat és a bütyköléseket, akkor feltétlenül jelentkezz.
Várunk sok szeretettel minden régi táborozót és leendő új táborlakót!
Adri és Anna

Ételosztás Pesterzsébeten
A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozata folyó év február 15-én a pesterzsébeti Civil Házban ételosztási segélyakciót szervezett. A koradélutáni órákban összesen 200 adag babgulyást és kenyeret
osztottunk szét a helyszínre érkező, nélkülöző embereknek. A Magyar Nemzeti Bank éttermében készített
finom ebéd árát segélyszervezetünk fizette, míg az
ételosztáshoz szükséges műanyag edények költségét
a Start Garancia Zrt. fedezte. A pesterzsébeti kerületi önkormányzat illetékesei előzetesen tájékoztatták
az általuk ismert rászorulókat az ételosztásról, akiknek alkalmi étkezési jegyet is küldtek. Természetesen
azok is kaptak meleg ételt, akik nem rendelkeztek
ilyen jeggyel. Ebéd közben néhány segélyezett emberrel sikerült beszélgetni nehéz életsorsuk alakulásáról.
Kiderült, hogy esetükben a szegénység leggyakrabban
előforduló oka a munkanélküliség.
A Gondviselés Segélyszervezet színeiben Abonyi
György, dr. Bardócz-Tódor András, Bánó Miklós,
Léta Sándor, Zoltán Zoltána és alulírott vettek részt
a segélyakció előkészítésében és kivitelezésében. A
segítőkész kerületi önkormányzat vezetőivel Bánó
Miklós szervezte meg az együttműködést, aki egyben
a szóban forgó helyhatóság Egészségügyi, Szociális és
Ifjúsági Bizottságának elnöke. Az ételosztás helyszínét
meglátogatta Pesterzsébet alpolgármester asszonya is,
aki köszönetet mondott segélyszervezetünknek.
A pesterzsébeti önkormányzat honlapján az
alábbi hírben számoltak be az eseményről:
http://pesterzsebet.hu/index.php?node=news_
detailed&id=1301
Zoltán Csaba
(a Gondviselés Segélyszervezet alelnöke)
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Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására
Kedves Unitárius Testvérünk!
Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik 2012-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunknak ajánlották fel. Az SZJA 1%-ának felajánlásáról 2013-ban 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:

0200 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Továbbá, a második 1% felajánlható az Unitárius Alapítványnak az alábbiak szerint:
A kedvezményezett adószáma, neve:

18052459-1-41
Unitárius Alapítvány
A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete a Magyarországon működő 11 unitárius egyházközség hitéleti és közösségi feladatainak ellátására használja fel a személyi jövedelemadóból hozzá befolyó összegeket, különösen a lelkészek javadalmazására és az egyházközségek dologi költségeinek finanszírozására.
Adója 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére történő felajánlásán
kívül azt is tisztelettel kérjük, hogy adófizetző 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.
Tisztelettel, köszönettel és atyafiságos üdvözlettel:
A Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerületének
elnöksége

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: ...................................

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.schmidtg@gmail.com címre is.
Nyomdai kivitelező: Press Time Kft.
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Magyarkúti Előzetes
Idén 2013. május 11.-én szombaton tartjuk tavaszi szabadtéri istentiszteletünket Magyarkúton.
Mindenkit szeretettel várunk.

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

