BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XIII . ÉVF. 2. SZÁM – 2013. ÁPRILIS – JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS
HÍRLEVÉL

A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2013. ÁPRILIS – JÚNIUS
XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
Magyarkúti szabadtéri istentisztelet
(2013. máJus 11. szombat)

A TARTALOMBÓL
Kászoni-Kövendi József:
Anyák napja				 2
Egyházközségünk
életéből

3

Orbán Erika: „Visszaszállnék
anyám ablakára”
6
Újjáalakuló egyházzenei
életünk hírei			
7
Idén is lesz magyarkúti
gyermektábor 					7


www.unitariusbudapest.hu

unitarius.schmidtg@gmail.com

Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét 2013. május 11-én, szombaton, délelőtt 11 órai kezdettel tartja
meg a Verőcéhez tartozó Magyarkúton, az unitárius tulajdonban és egyházközségünk kezelésében lévő, tavaly felszentelt kertben és vendégházban. Már
délelőtt fél tíztől várjuk vendégeinket, majd az istentiszteletet követően, 13 órától szeretetvendégség lesz, amelynek menüje: gulyásleves. Szívesen fogadjuk az
otthonról hozott süteményeket és innivalókat.
A Nyugati pályaudvarról 9:07-kor és 10:07-kor induló vonattal lehet eljutni
Magyarkútra. Leszállás Verőce állomáson, a menetidő 33 perc. Az állomásról
gépkocsival a helyszínre szállítjuk a vonattal érkezőket. Átszállással Magyarkút
állomásra is eljuthatunk: a Nyugatiból 8:07-kor vagy 9:07-kor induló vonattal,
amelyekről Vácon kell átszállni a 8:36-kor vagy 9:36-kor, Szokolyára induló vonatra.
A helyszínen a közszolgálati televízió stábja – Dimény Zoltán presbiterünk vezetésével –felveszi az ünnepélyes eseményt. Kérjük, hogy minél nagyobb számban
jelenjetek meg.
Mindenkit szeretettel várunk!

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek
(2013. május 19-20. vasárnap-hétfő)
Hagyományainknak megfelelően Pünkösdi ünnepi istentiszteleteket tartunk 2013. május 19-én (vasárnap) délelőtt 9 és 11 órai, valamint 20-án
(hétfő) 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora vételére is
várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

Fiatalok ünnepi konfirmációja
(2013. május 26. vasárnap)
Egyházközségünk 2013. május 26-án, vasárnap 11 órától, Nagy Ignác utcai templomunkban rendezi meg azt az ünnepi istentiszteletet, amelynek
keretében fiatal testvéreink konfirmálnak és ezt követően először élnek
az úrvacsora felvételével. Az ünnepi eseményre a konfirmandus fiatalok
családtagjain, barátain, ismerősein kívül 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 és teasüteménnyel.

Minden kedves unitárius
és más felekezetű testvérünknek ezúton is
Áldott Pünkösdi Ünnepeket kívánunk.
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Kászoni-Kövendi József:
Anyák napja – ahogy illik és
ahogy ténylegesen van
„...ne vesd meg anyádat, ha megöregszik!” (Pld 23,22)
Több évtizedes tapasztalatom van az anyák napi témában, mint ahogy
szinte minden lelkészi
tevékenységben egyaránt. Sok alkalommal
álltam már kisebb-nagyobb gyülekezet előtt
május első vasárnapján, igyekezve mindig
azon lenni, hogy beszédem, szónoklatom
minden szempontból
az elvárásoknak megfelelő legyen. Mígnem egy alkalommal azt kérdezte valaki: gondoltam-e, hogy anyák
napja alkalmával ellentmondásba keveredek, ha mindig csak a jót, szépet mondom el, és kihagyom az igazat. Eltűnődtem ezen, és úgy határoztam, hogy miért
ne beszélhetnék anyák napja kapcsán egyszer úgy is a
témáról, ahogy az ténylegesen van, és nem csak arról,
ami a témával kapcsolatban illik. És ez változást hozott
az addigi anyák napi gyakorlatban. Nem is akármilyet,
mint hallani fogjátok; azt követően, hogy kimondom
prédikációm végén az Áment.
Szóval azon az emlékezetes vasárnapon arról beszéltem a bevezetőben, hogy mindazoknak, akiknek csodálatos anyjuk van, akik maguk csodálatos anyák, vagy
azt gondolják, hogy az anyaság úgy általában egyszerűen csodálatos, csak annyit szeretnék mondani, hogy
az tényleg CSODÁLATOS. Csupa nagybetűvel. A bibi
viszont akkor kezdődik, ha valaki vagy valakik nem
tartoznak közéjük... Aztán afféle próbajátékot tartottam. Feltettem néhány kérdést, de nem kértem, hogy
bármelyikre is válaszoljon valaki a jelenlévők közül.
1. Hányan érzitek úgy Anyák Napja közeledtével, hogy
a legkellemetlenebb képmutatásba keveredtetek?
2. Hányan nem szeretitek igazán – sőt hányan gyűlölitek – édesanyátokat, vagy gyűlölitek azt, hogy anyák
vagytok?
3. Hányan nem szeretetitek igazán, sőt hányan gyűlölitek gyerekeiteket?
4. Hányan nem ismeritek egyáltalán édesanyátokat?
5. Hányan gondoljátok úgy, hogy az Anyák Napja fájdalmas dolog? Különösen, hogy olyan gondolatokat
és emlékeket ébreszt mint: örökbefogadás, abortusz,
válás, öngyilkosság, elutasítás, alkoholizmus, elhidegülés, durva bánásmód, vérfertőzés, bánat, veszteség,
és olyan szavakat idéz, mint mostohaanya, anyós, és az
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anyaságra vonatkozó elmondhatatlanul obszcén utalások.
Míg a témában idáig eljutottam, a gyülekezet síri
csendben ült, és már nagyon sokak számára világos
volt, hogy jóval nagyobb adag igazság rejtőzik itt, mint
amivel ők vagy akár én magam szembe akarnánk nézni. Abbahagytam. Én őket néztem, ők engem. A tekintetekben fájdalom ült. Elég sok kérdés hangzott el,
hogy legyen min gondolkodniuk. Azon a május első
vasárnapján nemigen volt vidámság a körünkben. Az
igazságot kipakolni először olyan jó ötletnek tűnt, de
most… A hangulatából tudtam, láttam, éreztem, hogy
korántsem az.
Egy a gyülekezetbe érkezett nő, aki nem volt unitárius,
és akinek az arcára kiült, hogy ő szent életű anya, az
istentisztelet után megszólított: „Fiatalember, magánál
még különb emberek is a pokolra kerültek már, pedig ártatlanabb dolgokat sugalmaztak, mint maga ma
reggel. Szégyellje magát, amiért elrontotta ezt a szép
napot!”
Lám-lám. Ahogy mondani szoktam, kicsit félek a lövés hangjától, amikor az Anyaságról beszélek. Különösen, ha a hallgatóság nőkből áll. Ahogy az anyám
mondogatta, amíg élt, és amikor rosszul sült el valami:
én csak segíteni akartam. Anyámat azóta eltemettem.
Mostanság azonban szilárdabb talajon állok, amikor
tanácsokat osztogatok az anyáknak, a szülőknek, a lányaimnak.
1. A gyerekek nem hobbiállatok.
2. A valóságos és az általad vélt életük nem ugyanaz.
3. Ne vedd túlzottan magadra, amit a gyerekek művelnek.
4. Ne húzogasd a strigulákat – hasznos dolog a felejtés.
5. A piszok és rendetlenség az egészség melegágya.
6. Pubertáskor után, kopogás nélkül ne lépj a szobájukba.
7. Ne üsd orrod a barátságaikba és a szerelmi életükbe,
csak ha felkérnek rá.
8. Ne aggódj, ha soha nem hallgatnak rád – akkor aggódj, ha állandóan téged figyelnek.
9. Tanulj tőlük – mert ők nagyon sok mindenre meg
tudnak tanítani.
10. Szeresd őket sokáig – ereszd el őket korán.
És végezetül egy lábjegyzet. Soha nem fogod megtudni
igazán, hogy milyen szülő voltál, hogy jól csináltad-e
vagy rosszul. Soha. És ezért, no meg a gyerekekért életed végéig aggódni fogsz. De amikor a gyerekeidnek
születnek gyerekei, és azt figyeled, hogy ők mit csinálnak – nos, akkor részben választ kapsz a kérdésekre.
Ámen.
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Egyházközségünk Életéből
2013 március-április
Évi rendes egyházközségi közgyűlés
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2013. március
17-én, illetve a határozatképtelenség miatt egy héttel
később, március 24-én tartotta évi rendes közgyűlését. A megjelent unitárius egyházfenntartó testvéreink
egyhangú szavazással elfogadták Kászoni-Kövendi
József 2012. évi lelkészi jelentését, illetve a 2012. évi
zárszámadást. A közgyűlés résztvevői tájékoztatásul
meghallgatták egyházközségünk 2013. évi költségvetés-tervezetét, amelyet Postásné Balázs Ildikó irodavezető terjesztett elő. Az elfogadott zárszámadás és az
idei költségvetés-tervezet hivatali időben megtekinthető Postásné Balázs Ildikónál, a lelkészi hivatalban
(Budapest V. Nagy Ignác utca 2-4., II. emelet).
•
Nagycsütörtöki Érték+Őrző Est az El caminóról
Érték+Őrző Estek elnevezésű kulturális programsorozatunkban 2013. március 28-án, Nagycsütörtökön
18 órai kezdettel, a gyülekezeti teremben Nagy Gábor unitárius testvérünk tartott személyes hangvételű,
vetített képes előadást az El camino zarándoklatról.

Pergolesi: Stabat Mater a templomban
A nagycsütörtöki Érték+Őrző Est második programjaként, március 28-án 19 órától a templomban – Kászoni József lelkész áhítata után – Pergolesi: Stabat
Mater című kompozíciója hangzik el, Karácsonyi Linda (szoprán), Geréb Zsuzsanna (alt), a Maria Teresa
Uribe énekművész tanítványaiból alakult kamarakórus, valamint Mészáros Nóra egyházközségi énekvezérünk közreműködésével.

A Stabat Mater olyan himnusz, amely Máriának a keresztfa mellett átélt fájdalmáról szól, s egyike a legismertebb középkori énekeknek. A szerzősége vitatott,
leginkább Jacopone da Todit tartják költőjének, de kötik Szent Bonaventura illetve III. Ince pápa nevéhez is.
A himnusz címe az első sorából adódik: Stabat mater
dolorosa (szó szerinti fordításban: „Állt a fájdalommal
terhes anya”). A himnusz első többszólamú megzenésítője Josquin des Prez, utána több neves zeneszerző
is megzenésítette: Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Antonio Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Joseph
Haydn, Franz Schubert, Gioacchino Rossini, Liszt Ferenc, Antonín Dvořák, Karol Szymanowski, Francis
Poulenc, Dohnányi Ernő.
•

A Szent Jakab-út, gyakran spanyol neve (Camino de
Santiago) után El Camino-nak is nevezik, ősrégi zarándokút, a kelta időkben a Tejút szimbóluma volt s a
maival ellenkező irányban járták be a zarándokok. A
mai út Spanyolország Galicia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány
szerint az itteni székesegyházban vannak Idősebb
Szent Jakab apostol földi maradványai. Compostelába
nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az
út fő része azonos. A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyet az út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk. Az út mentén a bencések kórházakat és rendházakat építettek.
•

Húsvéti ünnepi istentiszteletek
Március 31-én, Húsvét vasárnapján reggel 9 és délelőtt
11 órakor, valamint április 1-jén, Húsvét hétfőn délelőtt 11 órakor az Úrasztalát megterítettük, és azon a
Jézusra emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort elhelyeztük. Három ünnepi istentiszteletünkön több mint
450 fő vett úrvacsorát Nagy Ignác utcai templomunkban.
•

Unitárius imakönyv bemutatója
2013. április 11-én, csütörtökön 18 órakor, a Budapesti Unitárius Egyházközség gyülekezeti termében
(Budapest V. Nagy Ignác utca 2-4., I. emelet) rendeztük meg az Egy az Isten! című unitárius imakönyv
budapesti bemutatóját. Vendégünk volt Székely Kinga
3
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emberi kérdéseink boncolásakor is imára nyílik ajkunk, mert nem lehet egyedül maradni se születéskor,
se halálkor.
Imádkozzunk, mert imádkozni jó. Amikor útra indulunk, amikor megérkezünk, amikor ünnepet várunk,
amikor betegen fekszünk, amikor tanulásba fogunk,
amikor jegyességbe lépünk, amikor sétálunk a kutyánkkal, amikor készülünk úrvacsorát venni, amikor
űzzük a telet, és a amikor a tavasszal együtt feltámadunk, amikor hálát adunk a termésért, amikor elér a
nyári vihar, imádkozzunk.
Imádkozzunk a magunk érdekében, lelki békénk
megtalálása és megtartása érdekében, életünk céljáRéka homoródszentpéteri unitárius lelkésznő, egyhá- nak megtalálása érdekében. Tápláljuk és gondozzuk
zi előadótanácsos, a kötet szerkesztője. Az esten köz- lelkünket az ima által. Teremtsük meg a hangulatát
reműködött Kászoni-Kövendi József lelkész-püspöki minden egyes napnak. Ha pedig néha úgy érezzük,
helynök; Sorbán Enikő énekművész, Orbán Erika és hogy ez meghaladja erőnket, akkor vegyünk elő egy
Léta Sándor unitárius lelkész. Az alábbiakban közöl- imát és addig olvassuk, százszor és ezerszer, amíg elég
jük Székely Kinga Rékának a kötethez írt ajánlóját.
erősnek érezzük magunkat ahhoz, hogy az életet újra
becses, drága ajándékként kezeljük.
Székely Kinga Réka: Imádkozni jó
Apai dédnagyanyám, miután nyolcvanadik életévét Minden nap megér egy imát, mert az élet néha fájdalbetöltötte, nálunk lakott a kobátfalvi parókián. A fa- mas, mindazonáltal kimondhatatlanul gyönyörűséges.
•
luban Pap Róza néni volt a „barátnéja”, akinek szép
lassan elmesélte egész életét. Ennek az élettörténetnek Boromisza Zsolt festőművész emlékkiállítása
főbb helyszínei Kendilóna és Köblös, hátborzongató
2013. április 14-én, vasárnap délben - az istentisztelet
eseményei pedig a világháborúk, az odaveszett katoután - a Budapesti Unitárius Egyházközség gyülekezenalegények, a földreformok és a padlásseprések.
ti termében (Budapest V. Nagy Ignác utca 2-4. I. emeMint egy trónjától megfosztott királyné, méltóságtellet) nyílt meg Boromisza Zsolt (1928-2011) festőműjesen és szertartásosan végezte mindennapi foglalavész, grafikus emlékkiállítása. A kiállítás házigazdája
tosságait. E foglalatosságok mindennapi záróakkordja
Kászoni-Kövendi József püspöki helynök volt; a táraz esti imádkozás volt. A vitrines szekrénnyel szemlatot Katkó Tamás fotóművész (a Kolta Galéria művéközt állt, a szemét becsukta és kezeit összekulcsolva
szeti vezetője) nyitotta meg, közreműködött Mészáros
hosszasan mozgott az ajak. Imádkozott. „Mama, miért
Nóra Zita zongoraművész, egyházközségünk énekveimádkozol minden este?”- kérdeztük tőle, egy kicsit
zére. A május 5-ig látogatható tárlat címe ez volt: Tagúnyolódva is. „Azért, gyermekeim, mert jól esik” lálkozás magasban.
válaszolta.
Amikor az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége Boromisza Zsolt, festőművész, grafikus 1928. május
és Veres Péter szerkesztő által megjelentetett imádsá- 18-án született, Szeghalmon, Békés megyében. Szülei
gos könyvet a hívő ember figyelmébe ajánlom, dédnagyanyámat idézve biztatom magunkat: imádkozzunk, mert imádkozni jó.
Az imakönyv lapjain huszonkilenc lelkész, valamint
egy kislány imája hangolja rá az Olvasót a lélekben
való felemelkedésre és megnyugvásra. Mivel földi
életünk hétköznapokból és ünnepnapokból tevődik
össze, az imádságok követik ezeket a jeles és jeltelen
napokat. Az ünnepi imák hozzásegítenek ahhoz, hogy
lélekben ráhangolódjunk a kivételes és ritka alkalmakra. A hétköznapi imák pedig abban támogatnak, hogy
a mindennapokban se távolodjunk el a gondviselő Istentől és az általa adott élet szeretetétől. Földi életünk
küszöbeinek átlépésekor is szóra nyílik a lélek és segít abban, hogy kiemelkedő egyházi szertartásainkat
a kisugárzó isteni szeretet és irgalom ölelje át. Végső
Boromisza Zsolt: Pad a diófa alatt
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Dr. Boromisza Zoltán, bankigazgató és Gulyás Erzsé- írásos előterjesztése, valamint Dr. Barabássy Sándor
bet, a debreceni Déry Múzeum könyvtárosa, későbbi- presbiter, egyházkerületi felügyelő gondnok helyszíni
ekben hivatásos anya. Tanulmányait a szeghalmi ró- tájékoztatója után a megjelent unitárius egyházfennmai katolikus elemi iskolában, majd a szeghalmi Péter tartó testvéreink egyhangú szavazással támogatták,
András Reálgimnáziumban végezte. 1944-ben elme- hogy a Budapesti Unitárius Egyházközség kérje a
nekültek Mosonmagyaróvárra. A gimnázium hetedik Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkeosztályát ott, a Piarista Gimnáziumban folytatta. 1945- rületének elnökségétől a belső önálló jogi státus megben tovább menekültek. Csehországban érte őket a szerzését. Ez jelentősen bővítheti az egyházközség
háború vége, egy menekültvagonban. Tanulmányait gazdálkodási önállóságát, illetve a pályázatokon való
Debrecenben fejezte be, a Fazekas Mihály gimnázi- részvétel lehetőségét.
umban érettségizett 1946-ban. Az orvosi egyetemre
•
készült már kora gyermekkorától, dr. Koczogh Ákos
Ária- és dalest a gyülekezeti teremben
művészettörténész tanácsára azonban Budapestre jött,
és az Iparművészeti Főiskolán a grafikai osztályra fel- Április 25-én, csütörtökön este 7 órától, Érték+Őrző
vételizett. Itt Gadányi Jenő, Miháltz Pál és Hincz Gyu- est keretében Maria Teresa Uribe énekművész tanítla voltak a mesterei. A grafika tanszakot később a Kép- ványai – Dalnoky Annamária, Geréb Zsuzsanna, Kirst
zőművészeti Főiskolára helyezték, itt mesterei: Koffán Enikő, Molnár Petra – adtak dal- és áriaestet gyüleKároly, Kádár György, Barcsay Jenő voltak. 1953-ban kezeti termünkben; Mészáros Nóra zongoraművész,
fejezte be tanulmányait, diplomamunkája Veres Péter egyházközségi énekvezérünk közreműködésével. A
egy novellájának illusztrációja volt.
Rögtön a Főiskola befejezése után a Képzőművészeti
Alap tagja lett, melynek azóta is tagja. 1953-ban először szerepelt csoportos kiállításon a Műcsarnokban,
azóta állandóan kiállít, egyénileg és csoportosan is.
1954-ben felvették a Képzőművészek Szövetségébe,
ahonnan az 1956-os forradalom után kizárták. Vis�szavételét csak 1976-ban kérte, de indoklás nélkül
elutasították. 1964-ben a MOM Kultúrházban került
megrendezésre első egyéni kiállítása. 1989-ben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagja lett. 1992ben belépett a Magyar Kalobiotikai Társaságba. 1994től a MAKALT főtitkára. 1994-ben a Giacomo Puccini
négy fiatal énkeművész nagy érdeklődés mellett hatalTársaság alapító tagja. 1995-től a Magyar Esztétikai
mas sikerrel szólaltatta meg a barokk, bécsi klasszikus
Társaság Tagozatának elnöke. 2000-ben az Országos
és romantikus vokális irodalom remekműveit.
Széchenyi Kör Képzőművész Csoportjának művészeti
•
vezetője lett.
Díjai:
Kazuáliák
1973 Centenáriumi Emlékplakett
1975 Szép Magyar Könyv Verseny (illusztráció)
Isten iránti hálával az új életért; az Ő áldását kérve a
1976 Szép Magyar Könyv verseny (illusztráció)
hitben való növekedéshez, melyre elköteleződtek, az
1983 Szép Magyar Könyv verseny (illusztráció)
alábbi keresztelési szertartásokra került sor a tavasz
1984 Könyvnap – Szépirodalmi Könyvkiadó díja
folyamán gyülekezetünkben:
1999 Nemzeti Tankönyvkiadó 50. évforduló emlékáprilis 1.: Bérczi András és Dávid Orsolya fia: Gellért
érem
április 6.: Adorjáni Jóél Zsolt Géza és Kecskés Márta
2000 Pro Vita Aesthetica emlékérem
Andrea lánya: Míra-Sophie
•
április 7.: Pap Levente és Gedő Tünde lánya:
Rendkívüli egyházközségi közgyűlés
Szandra-Kitti
2013. április 14-én, illetve a határozatképtelenség miatt egy héttel később, április 21-én egyházközségünk április 13.: Hegedűs Vilmos és Püspöki Borbála lánya:
rendkívüli közgyűlést tartott. Ennek egyetlen napi- Frida-Róza
rendje az úgynevezett belső jogi személyiség kérdése április 20. Imre Árpád és Horog Zsanett lányai: Réka
volt. Zoltán Csaba presbiter előzetesen megküldött és Dorina
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április 28.: Szállási Zoltán Imre és Baumann Fruzsina
Anna fia: Simon Zoltán
május 4.: Vargha Márton és Pollák Erika lánya:
Fruzsina-Sára (fiatal felnőtt)
Az egymás iránti elköteleződés 25 évvel ezelőtt
kezdődött. Boldog házaséletükért adtak hálát, és az
elkövetkező közös évekért imádkoztak, kértek újabb
áldást:
április 21-én: Nagy Ottó István és Boér Katalin
(25. házassági évfordulójukon)
Földi porhüvelyüket levetve, az örökélet sorában szólította Isten, és végakaratuk vagy a hozzátartozók kérésére unitárius szertartás szerint a közelmúltban eltemettük az alábbi személyeket:
március 12: Béres Mária (84†)
március 20: Sütő Nagy József (81†)
március 24: “Angyalka” Paulina (magzat)
április 4: Bajka Pál (84†)
április 12: Vitéz Bertalan Árpád (újratemetése; élt
1898-1941. ápr.12-e között, első világháborús hős, a
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének megalapítója)
május 3: Montágh Balázs (46†)

Orbán Erika:
„Visszaszállnék anyám ablakára”
Régi igazság: ahányan vagyunk, annyifélék.
Annyifélék emberségünkben, női, férfi szerepeinkben,
anyaságunkban, apaságunkban, gyermeki, testvéri,
unoka-mivoltunkban. S hogy mégis, milyenek is
vagyunk valójában, azt gyökeresen meghatározza az
első, legszorosabb emberi kapcsolat, mely a természet
rendje szerint szülő anyánkkal alakul életünk hajnalán.
Vagy nem szülő anyánkkal, hanem azzal a személlyel,
aki be-, magához- vagy örökbe fogad, és hűséges marad
hozzánk akkor, amikor még nagyon sérülékenyek
és kiszolgáltatottak vagyunk. Ha megvolt ez a biztos
kapcsolat Vele, mely gyengeségünkben gondunkat
viselte, mely szeretettel tűrte gyermeki szívünk sokszor
hangos-zavaros feszültségeit, mely kísérőn támogatott
a keresés ezerfelé csábító erdejében – akkor hálás
szívvel ünnepelhetjük (elég) jó anyánkat. És általa a
magunk kiegyensúlyozott életét. Ám vannak kevésbé
szerencsések is: akik nem vagy rosszul tanulnak meg
szeretni, kapcsolódni, törődni, elengedni. Vajon nekik
milyen az anyjuk?!
Május 5-én a Budapesti Unitárius Egyházközségben,
miközben a drága, jó, gondoskodó, önfeláldozó, a
legszuperebb anyákat ünnepeltük, emlékeztünk arra
is, hogy élnek itt köztünk kevésbé tökéletesek is. Akik
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úgy magukhoz láncolják gyermekeiket, hogy az sose
lesz képes önálló felnőtt életet élni. Vagy, ha mégis
kiszabadul, akkor a világ másik feléig meg sem áll. És
vannak gyermekük fölött zsarnokoskodó vagy irigy
anyák is. Akik azzal bántanak és követelnek figyelmet,
hogy nem vigyáznak magukra. A velük való kapcsolat
szüntelen megbocsátásra tanít, és terelget az önismeret
útján.
A kapcsolat az anyánkkal nem az ő, a saját halálunkig
tart. Ezért idén is visszaszálltunk anyánk ablakára,
imádkoztunk, hálát adtunk, megbocsátottunk.
Verssel, dallal, virággal ünnepeltük őket. Köszönjük
Mészáros Nórának a segítségét, hogy Bodor Brigitta
és Barbara, Retkes Ábel, Jancsik Levente, Csucsi Klára,
Tim Réka, Búza Bence és Boti, valamint Pap Barbara is
köszönthette Édesanyját, nagymamáját. Anyákként és
öregedő gyermekekként, mindannyian gazdagodtunk
ez ünnep által is!
Nadányi Zoltán: Anyu
Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik,
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy anyu!
Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba kerül,
csak egy kiáltásba.
Keserűből édes,
rosszból csuda jó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csuda-szó ez.
„Anyu! Anyu! Anyu!”
hangzik este-reggel,
jaj de sok baj is van,
ilyen kis gyerekkel.
„Anyu! Anyu! Anyu!”
most is kiabálom,
most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom.
Csak látni akarlak,
anyu fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.
Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.
Nadányi Zoltán (Feketegyörös, 1892. október 9. –
Budapest, 1955. február 2.) költő, író, műfordító.
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Újjáalakuló egyházzenei életünk
hírei
2013. késő tavasza, illetve kora nyara – a korábbi időszak után – továbbra is tartogat meglepetéseket. Érték
+ Örző estek keretében folytatódik koncertsorozatunk, illetve gyülekezetünk kórusa, az Unitárius Bartók Kamarakórus is több alkalommal fellép istentiszteleteinken.
Május 11-én a hagyományos magyarkúti szabadtéri
istentiszteletünkön hallhatjuk először Kamarakórusunkat: Bárdos Lajos kórusműve mellett ifjúsági énekeket és spirituálé-feldolgozásokat adnak elő, reménység szerint gyülekezetünk legfiatalabbjai közreműködésével. Gitáron közreműködik: Frigó Katalin.
Pünkösd vasárnap, illetve Pünkösd hétfő istentiszteletein Csucsi Ildikó fuvolaművész és Kamarakórusunk is szolgál majd az úrvacsoraosztás idején.
Május 26-án, a konfirmációi istentiszteleten ismét
hallhatjuk gyülekezetünk gyermekeivel kibővült Kamarakórusunkat: a Valahol Európában című musical
egy részletét adják elő.
Érték + Őrző estjeink is folytatódnak: május 30-án,
csütörtökön 18 órától Tokos Zoltán gitárművész
estje kerül megrendezésre. Közreműködik Maria
Teresa Uribe (ének) és Mészáros Nóra (zongora) Színes programot ígér a műsor: felcsendülnek többek között Vivaldi concerto-részletei mellett de Falla dalai is.
Mint már többen tudomást szereztek róla, Maria
Teresa Uribe idén augusztustól a Bogotai Zeneakadémia énekprofesszora lesz, így negyven év után vis�szaköltözik Dél-Amerikába. Utolsó budapesti koncertjére június 6-án, csütörtökön 19 órakor kerül
sor a Nagy Ignác utcai gyülekezeti termünkben. Az
esten közreműködik Botka András ének- és Claudio
Marinone fuvolaművész. Zongorán kísér Mészáros
Nóra. A koncert egyben a „Marite” festményeiből
összeállított kiállítás megnyitója is – amelyre, mint
minden eseményre minden érdeklődőt, unitárius testvéreinket és más felekezetű vendégeinket is szeretettel
várunk

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
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)

Mészáros Nóra énekvezér

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.
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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

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 nyári hónapokban is.

A Vendégház szállásárait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az árak egy éjszakára, az egész házra vonatkoznak, és forintban értendőek
Időszak

Hétköznap (H-K-Sze-Cs)

7 500
9 000
7 500

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)

Nyolc
főig
15 000
18 000
15 000

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

Unitárius vendégek számára 20% kedvezményt biztosítunk.
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

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Ezúton értesítjük kedves segélyszervezeti tagjainkat, hogy a Gondviselés Segélyszervezet 2013. évi rendes közgyűlését 2013. május 14-én (kedden) 18 órakor tartja.
A közgyűlés helye: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. (Budapesti Unitárius Egyházközség I. emeleti gyülekezeti terme).
A közgyűlésen szavazati joggal azok a személyek vehetnek részt, akik 2012. évi tagdíjukat befizették.
Ha a közgyűlés a fenti időpontban nem lesz határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre ugyanazon napon,
változatlan helyen és napirenddel, 19 órakor kerül sor, amely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés napirendje:
1.
Alapszabály módosítása;
2.
Tisztségviselők megválasztása és esetleges visszahívása;
3.
A Segélyszervezet 2012. évi zárszámadásának és 2013. évi költségvetésének jóváhagyása;
4.
Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
5.
Egyebek
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Tisztelettel
Zoltán Csaba
elnök
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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
Ez a szám csak elektronikus formában jelenik meg.
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.
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