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Egyházközségünk hagyományos őszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét 2013. szeptember 14-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. Szívesen fogadjuk az otthonról hozott süteményeket és
innivalókat.
A Nyugati pályaudvarról 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. Ha késik a Budapestről jövő vonat, a csatlakozás megvárja.
Kérjük, hogy minél nagyobb számban jelenjetek meg!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Gondviselés Segélyszervezet
hírei			
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www.unitariusbudapest.hu

unitarius.schmidtg@gmail.com

Őszi hálaadási ünnepi istentisztelet
(2013. szeptember 29. vasárnap, 11 óra)
Az idei őszi hálaadási ünnepi istentiszteletre 2013. szeptember 29-én, vasárnap 11 órai kezdettel kerül sor, melynek keretében úrvacsora felvételére
is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
• ••
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Egyházközségünk Életéből
2013. május 19-én (Pünkösd vasárnapján) délelőtt 9
és 11 órai, valamint május 20-án (hétfőn) 11 órai kezdettel Nagy Ignác utcai templomunkban az Úrasztalát
megterítettük, s azon a Jézusra emlékeztető jegyeket, a
kenyeret és a bort elhelyeztük. Három pünkösdi ünnepi istentiszteletünkön csaknem 300 fő vett úrvacsorát.
Az ünnepi alkalomra a templomba érkezők kézbe vehették a Budapesti Unitárius Hírlevél 2013/2. számát,
amelyet a levelezőlistánkon szereplő híveknek és érdeklődőknek elektronikus úton is kiküldtünk. Az előző hírlevelünk teljes terjedelmében elolvasható egyházközségi honlapunkon: www.unitariusbudapest.hu.
•
Május 26-án, vasárnap 11 órától, a Nagy Ignác utcai
templomunkban rendeztük meg azt az ünnepi istentiszteletet, amelynek keretében fiatal testvéreink konfirmáltak, és ezt követően először éltek az úrvacsora
felvételével. Az ünnepi eseményen a konfirmandus
fiatalok családtagjain, barátain, ismerősein kívül egyházközségünk tagjai is jelentős létszámban vettek
részt. Az istentiszteletet követően a konfirmandusok
és hozzátartozóik a gyülekezeti teremben várták az
egyházközség tagjait egy rövid köszöntésre, üdítővel
és teasüteménnyel.

Május 30-án, csütörtökön 19 órakor – az Érték+Őrző
estek kulturális programsorozatában –egyházközségünk tagja, Tokos Zoltán nemzetközi hírű gitárművész
koncertjét rendeztük meg a Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben. Az erdélyi gyökereit büszkén valló,
többnyire Spanyolországban koncertező, s emellett a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Intézetében tanító
Tokos Zoltán koncertjén közreműködött Maria Teresa
Uribe (ének) és Mészáros Nóra (zongora). A műsoron
a gitárirodalom gyöngyszemei – eredeti kompozíciók
és átiratok – szerepeltek, a reneszánsztól napjainkig.

•

Június 6-án (csütörtökön) 19 órakor – ugyancsak az
Érték+Őrző sorozat keretében – Maria Teresa Uribe
énekművész „búcsúkoncertjét” és kiállításmegnyitóját
rendeztük meg. Az esten közreműködött Bottka
András (tenor), Claudio Marinone (fuvola) és Mészáros Nóra (zongora). Maria Teresa Uribe, a chilei
származású, az 1970-es évek eleje óta Magyarországon
élő nagyszerű énekművész az elmúlt két évben – tanítványaival együtt – számos emlékezetes koncerttel
ajándékozta meg a budapesti unitáriusokat és más
felekezetű testvéreinket. Most – egy vendégprofes�szori állást elfogadva – hosszabb időre visszautazott
Dél-Amerikába, ezért búcsúkoncertet adott, de reméljük, a távolabbi jövőben még találkozhatunk vele
és művészetével a Nagy Ignác utcai templomban és
gyülekezeti teremben. A hangversennyel egybekötve
kamarakiállítást rendeztünk Maria Teresa Uribe festményeiből.
•

•
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Július 19-én, pénteken este 7 órakor, templomunkban
adott koncertet az amerikai Concord városából (Massachusetts) érkezett unitárius-univerzalista Fesztiválkórus. Beth Miller karigazgató vezetésével a hangversenyen a reneszánsz, barokk, klasszikus és romantikus
kórusirodalom remekművei, valamint tradicionális
gospelek és spirituálék feldolgozásai szerepeltek. A
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koncert a nyári „uborkaszezon” ellenére is vonzotta az
érdeklődőket, és nagy sikert aratott.
•

Július hónapban –
Kászoni-Kövendi
József
püspöki
helynök,
vezető
lelkész szabadsága
idején – két fiatal
erdélyi unitárius
lelkész-jelölt végezte a szószéki szolgálatot és
a szertartásokat.
Bencze Zsuzsánna
ötödéves teológiai
hallgató és Major
László datki unitárius
gyakorló
teológus gondos felkészüléssel, szép prédikációkkal
örvendeztette meg gyülekezetünk tagjait. Egyházközségünk gondnoka, Hatfaludy Zsófia az alábbi rövid
jellemzést írta: „Bencze Zsuzsánna teológiai hallgató csodálatos pozitivitást sugárzó, vidám egyénisége
minden jelenlévő hívőre nagy hatást gyakorolt. Alkalmam volt három alkalommal részt venni az istentiszteleten, amikor ő prédikált és a legnagyobb dicséret
hangján szólhatok róla.” Vajda László gondnokunk
az alábbi sorokat írta Major Lászlóról: „ő már néhány
évvel ezelőtt is járt nálunk nyári gyakorlaton, de idén
már mint egy éve gyakorló lelkész érkezett. Az istentiszteleteket ő is nagy odaadással és alázattal végezte.
A szolgálat előírásait pontosan követte. Az istentisztelet előtt és után elbeszélgetett a hívekkel. Megnyilvánulásai őszinték, közvetlenek voltak.” Mindketten
– fiatal koruk ellenére is – érettségről, jólképzettségről
tettek tanúbizonyságot. Köszönjük!
•

Szeptember 1-jén, vasárnap a szószéki szolgálatot – amelyet egy
keresztelési
ünnepséggel is egybekötött
– a Magyar Unitárius
Egyház püspöke, Bálint Benczédi Ferenc
végezte templomunkban.
•
• ••• •

Kazuáliák
Keresztelési szertartások
Május 10. Putz Mihály és Hegybányai Ildikó lánya:
Adrienn (felnőtt keresztelés)
Május 13. Kövesdy Áron és Nagy Zsuzsanna lánya:
Virág
Május 26. Dr. Esztáry Imre és Miklós Réka lánya:
Anna Bonita
Június 22. Dr. Vékás Domokos és Dr. Vargha Fruzsina
Sára lánya: Boróka Márta
Július 6. Dr. Balla Levente és Dr. Szőcs Ágnes fia:
Erik
Július 27. Buss Dániel és Hrepka Szilvia fia:
Áron
Augusztus 3. Pongrácz Zoltán Ádám és Bánki Melinda
Zsuzsanna fia: Péter Marcell
Augusztus 3. Schäffer Krisztián és Sándor Zita lánya:
Hanna Aliz
Augusztus 4. Bodor István Botond és Reisner
Zsuzsanna fia: Nimród Botond
Augusztus 4. Béres Ferenc és Papp Csilla fia:
Roland
Augusztus 11. Marc Schlett és Vernes Kinga lánya:
Kiria
Augusztus 17. Maga Dorin és Bacsó Enikő lánya:
Panna Arabella
Augusztus 17. Barna Zoltán és Szabados Anna Mária
lánya: Bettina
Esketési szertartások
Május 25. Takács Lajos és Bíró Zsófia
Június 15. Kiss Mózsi Bánk Gáspár és Dunfalk
Norrby Linn
Június 16. Bereczky Sándor és Veress Bíborka
(25. házassági évforduló megáldása)
Június 16. Horváth Gábor és Kiss Katalin Gabriella
Július 13. Surányi Tamás és Dr. Vámos Viktória
Augusztus 17. Kasek Martin és Székely Boróka
Augusztus 24. Tóth Imre és Virág Tünde
Temetési szertartások
Május 17. Borczán Gyula (†92)
Május 18. Deák Ferencz (†78)
Május 31. Kovács Sándor (†82)
Június 10. Vitéz Antalné sz. Dömötör Eszter (†92)
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GONDNOKI BESZÁMOLÓ a 2012. évről
Készítette: Dr. Hatfaludy Zsófia
Budapesti Unitárius Egyházközség gondnoka
Hírlevelünk előző számából kimaradt Dr. Hatfaludy Zsófia gondnoknak a 2012. évről szóló beszámolója. Ez
az összegzés szorosan kapcsolódik a 2013/2-es hírlevelünkben ismertetett közgyűlési döntésekhez, lelkészi
beszámolóhoz és egyházközségi zárszámadáshoz. Presbitériumunk fontosnak tartja, hogy a gondnoki
beszámolót minden hívünk és szimpatizánsunk megismerje, ezért az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük
azt.
1. Gondnoki tevékenység a számok tükrében
◆ BUE Presbiteri ülését 5 alkalommal szerveztem
◆ Egyházkerületi közgyűlésen vettem részt háromszor
◆ Szerencsésnek mondhatom magam, hogy részese voltam a 2012. év legnagyobb eseményének, az
egyházegyesítő kolozsvári zsinatnak. Mint zsinati tag voltam jelen.
◆ Érték + Őrző estek programja 2012-ben – előadások száma: 5, könyvbemutató 2, kiállítás-megnyitó 3,
dalest 4, koncert 2 alkalommal volt a közös szervezésünk eredményeként.
◆ Szabadtéri istentisztelet Magyarkúton májusban és szeptemberben volt
◆ Gyermekek részére farsangi mulatság – amin sok gyermek és szülő vett részt –februárban volt.
◆ Nőszövetségi összejövetelt négy alkalommal tartottunk
◆ Részt vettünk a Nőszövetségi Világtalálkozón Marosvásárhelyen, amelynek megszervezéséért Nagy
Gizellának tartozunk hálával
2. Köszönetnyilvánítás
Kászoni-Kövendi József lelkészünknek, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület püspöki
helynökének a vasárnapi prédikációkért és imákért, az egész éves szolgálatért – mindnyájunk lelki épülésére
Dr. Barabássy Sándor egyházkerületi felügyelő gondnoknak, akinek elévülhetetlen érdemei vannak az
egyházegyesítés területén
Zoltán Csabának a magyarkúti ingatlan felújításának szervezéséért. Munkát, fáradságot nem kímélve, anyagi
támogatást nyújtva alakította ilyen széppé a vendégházat
Kaveczkyné Dr. Farkas Katalinnak egész évi jegyzői munkásságáért
Retkes Attilának a BUE Hírlevél szerkesztéséért és az UNÉL folyóirat tartalmi gazdagításáért, a BUE honlap
megújításáért, a zenei programok szervezéséért
Schmidt Gábornak a Hírlevél nyomdai előkészítéséért és kivitelezéséért
Dimény Zoltánnak az egyházi rádió és tévéműsorok szerkesztéséért, az unitárius vallás megismertetése
területén végzett munkásságáért
Buzogány Zoltánnak a templomunk és az orgona villámvédelmének megszervezéséért, a munkálatok
koordinálásáért.
Léb Erzsébetnek az egész évi vasárnapi foglalkozásért, amit a legfiatalabb korosztály épülésére végzett, a
gyermekfarsang, anyák napi és karácsonyi ünnepi műsorok betanításáért
Minden presbiterünknek, akik aktív részvételükkel segítették egyházközségünk munkáját és működését,
valamint programjaink vendéglátói voltak. Név szerint: Tim Katalin, Léta Rozália, Sárosi Magdolna, Sigmund
Julianna
Mészáros Zita Nóra kántorasszonyunknak a vasárnapi szép orgonajátékért, a BUE kórus szervezéséért,
tanításáért, a zenei programok szervezéséért
Postásné Balázs Ildikó irodavezetőnek gazdasági-pénzügyi munkájáért, a pályázatok elkészítéséért
A Nőszövetségi tagok aktivitásáért, amivel emelték rendezvényeink örömteli együttlétét; sok finom étellel és
süteménnyel.
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3. Az egyházközségi presbiteri munka néhány kiemelt eredménye
◆ BUE kántorhelyzet megoldása; kántori lakás igénylése a MUE Elnökségtől, a BUE Kórusának helyzete,
működésének támogatása
◆Magyarkút – 2012. május 19-én ünnepi szabadtéri istentisztelet. Kivételes ünnepi alkalom volt, amely
során Kászoni-Kövendi József lelkész úr felszentelte a nemrég birtokba vett ingatlant, szép számú
testvérünk és családjaik részvételével. A BUE presbiterek adományából, 100 fő részére nyújtott anyagi
támogatásából a Nőszövetség tagjai készítették el a menüt
◆ Magyarkúti nyári gyermektábor megszervezése, szponzorálása
◆ Sikeres pályázat elnyerése, amely lehetővé tette templomunkban a részleges orgona-felújítást, amelyet
idén szeretnénk tovább folytatni.
◆ Zoltán Csaba jóvoltából működik a hazai Gondviselés Segélyszervezet – a rászorulóknak nyújtott
jelentős segítséggel. Az egyházegyesítés után egységessé vált Gondviselés Segélyszervezet alelnökévé
Zoltán Csabát választották meg
4. Büszkeségünk
Kászoni-Kövendi József püspöki helynök, Dr. Barabássy Sándor felügyelő gondnok, a BUE presbiterek közül
pedig Dr. Hatfaludy Zsófia, Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin és Zoltán Csaba főtanácsi vagy egyházkerületi
képviselőtanácsi tagok vagyunk, akik aktívan részt vehetünk szavazatainkkal az egyetemes egyház működésében.

Felhívás az egyházfenntartási

Egyházközségünk újból jogi sze-

hozzájárulásról

méllyé vált

Kedves Atyánkfiai!
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben az egyházunk
és egyházközségünk fenntartása is fokozott erőfeszítéseket kíván valamennyiünktől. Templomunk fenntartása, a magas színvonalú lelkészi szolgálat biztosítása,
a hitoktatás, a betegekről való gondoskodás, a különböző, közösséget erősítő rendezvények megszervezése mind egyre növekvő költségekkel jár. Ezekre való
tekintettel határozott úgy az egyházközség vezetése
(mint ez szószéken és közgyűlésünkön is hirdettük),
hogy 2013. január 1-től bevezetjük a kötelező egyházfenntartási hozzájárulást.
A kötelező egyházfenntartás összege: aktív korúaknak havi 1000 forint, nyugdíjasoknak és 18 év feletti
diákoknak havi 500 forint. Miközben emlékeztetünk
Benneteket erre a kötelezettségre, és kérjük annak mielőbbi teljesítését, egyúttal kérünk Benneteket, hogy
az istentiszteleteken és az egyéb rendezvényeken minél nagyobb számban és lehetőség szerinti személyes,
aktív hozzájárulással vegyetek részt.
Atyafiságos üdvözlettel:
Hatfaludy Zsófia és Vajda László gondnokok
• ••• •

Egyházközségünk megalakulásától (1881) a kommunista rendszer hatalomra jutásáig és egyházi ingatlanjaink államosításáig önálló jogi személyként működött.
Most újra megnyílt a lehetőség jogi személyiségünk
visszaszerzésére, mely számos, elsősorban gazdasági
előnnyel jár. Bár korábban is lett volna lehetőség arra,
hogy Egyházközségünk jogi személlyé váljon, a kérdés napirendre vételének az adott aktualitást, hogy a
Magyarországi Unitárius Egyház és az Erdélyi Magyar
Unitárius Egyház 2012-ben újraegyesült és az Egyház
új szervezeti és működési szabályzata a jogi személlyé
válás folyamatát lényegesen leegyszerűsítette, csakúgy
mint az új magyarországi egyházügyi törvény.
A Presbitérium, a hatályos jogszabályok alapos vizsgálata és a jogi személyiséggel járó jogok és kötelezettségek értékelése alapján úgy döntött, hogy az Egyházközség Közgyűlése elé terjeszti a belső egyházi jogi
személyiség megszerzésére vonatkozó javaslatát.
Egyházközségünk 2013 áprilisában rendkívüli közgyűlést tartott, melynek egyetlen napirendi pontja
volt: a Budapesti Unitárius Egyházközség belső egyházi jogi személlyé válása. A közgyűlés egyhangúlag, 47
szavazattal támogatta a Presbitérium javaslatát, hogy
a Budapesti Unitárius Egyházközség belső egyházi
jogi személlyé váljon. A közgyűlés az Egyházközség
képviseletére Kászoni József lelkészt és Dr. Hatfaludy
Zsófia gondnokot választotta meg. Mindketten önálló
5
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képviseleti joggal rendelkeznek. A közgyűlés egyúttal
felkérte a Presbitériumot, hogy terjessze az Egyházközség belső egyházi jogi személlyé nyilvánítása iránti
kérelmet a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Közgyűlése elé. Az Egyházkerület
Közgyűlése – a Debreceni és a Füzesgyarmati Egyházközség kérelmével együtt – jóváhagyta Egyházközségünk jogi személlyé válását.
Időközben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Budapesti Unitárius Egyházközséget a Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete belső egyházi jogi személyeként nyilvántartásba vette.
A belső egyházi jogi személyiség Egyházközségünk
számára vagyoni és gazdálkodási autonómiát biztosít.
A jogi személyiség megszerzése nem jelenti az Egyházközség által használt ingatlanok tulajdonjogának
átadását Egyházközségünk javára, azok továbbra is az
Egyházkerület tulajdonát képezik. Ingatlan tulajdonjog átruházásáról az Egyházkerület közgyűlése jogosult döntést hozni.
Ugyanakkor az Egyházközségnek, mint belső egyházi
jogi személynek, lehetősége van saját nevében és jogán
ingatlan tulajdonjogot szereznie vásárlás vagy adományozás révén, melyre korábban erre nem volt lehetősége. Amennyiben valamely egyházközségi tag úgy
végrendelkezik, hogy bizonyos vagyontárgyait, ingatlanjait az Egyházközségre hagyja, az Egyházközség
tulajdonjogot szerezhet az adomány tárgya felett. Az
Egyházközség a tulajdonában lévő ingó- és ingatlan
vagyontárgyak hasznosításából (például bérbeadás)
folyamatos jövedelemre tehet szert.
A belső jogi személyiség minimális adminisztrációs
többlet teherrel jár és nem változtat az Egyházközség
adózási helyzetén sem. Az Egyházközség továbbra
sem alanya az általános forgalmi adónak és társasági
adót is csak akkor kell fizetnie, ha vállalkozási tevékenységet is végez.
A jogi személyiség birtokában az Egyházközség az
alábbi jogokkal fog rendelkezni, amelyek a korábbiakban nem illették meg:
• önállóan és jogszerűen szerződhet termék- és szolgáltatás vásárlására;
• részt vehet jogi személy (alapítvány, gazdasági társaság) alapításában;
• ingó- vagy ingatlan tulajdont szerezhet vásárlás vagy
adományozás révén;
• bevételt eredményező gazdasági tevékenységet végezhet (például ingatlan bérbeadása);
• saját nevében nyújthat be támogatási pályázatokat;
• személyes illetékmentességgel rendelkezik (például
ingatlan vétele, ajándékozása esetén nem kell vételi illetéket fizetnie);
• adományozóit adókedvezmény illeti meg (adomány
esetén az adományozó jogi személy adókedvezményben részesül);
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• számlát állíthat ki (például ingatlan bérbeadása esetén).
A Presbitérium biztos benne, hogy a belső egyházi
jogi személyiség megszerzése nagyban hozzá fog járulni Egyházközségünk gazdálkodásának megerősítéséhez és vagyonának gyarapodásához és megteremti
a közösségépítés biztos anyagi hátterét.
Zoltán Csaba presbiter

Felhívás a választható hittanórákról
Tisztelettel felhívjuk híveink figyelmét, hogy A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. és 97. §
alapján 2013. szeptember 1-től kezdődően az oktatási
intézményekben bevezetésre kerül a szülők által választható hit- és erkölcstan óra felmenő rendszerben
(az idén első és ötödik évfolyamon).
Az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan
órák keretein belül a gyerekek egyházunk hitfelfogásával, történelmével és értékrendjével kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, illetve bővíthetnek.
Tisztelettel felkérjük mindazon szülőket, akik szeretnék még az idén első vagy ötödik osztályos gyereküket
hit- és erkölcstan órára beíratni, szándékukat jelezzék
az oktatási intézmény vezetőjénél és az egyházközség lelkészénél. A hit- és erkölcstan óra választásához
szükséges szülői nyilatkozatok típusnyomtatványai
megtalálhatóak minden oktatási intézményben, illetve
lelkészi hivatalban.
Reméljük, hogy az idei és az elkövetkezendő tanévekben egyre többen fogják az unitárius hit- és erkölcstan
órákat választani gyerekeik számára!
A Budapesti Unitárius Egyházközség híveit arra kérjük, hogy szándékukat Kászoni József lelkésznél, illetve Postásné Balázs Ildikó irodavezetőnél jelezzék,
személyesen vagy telefonon.

Ha nyár, akkor Magyarkút!
Sok éve már, hogy ezzel a felkiálltással vágunk neki a
nyárnak. Az idén sem volt ez másképp, amikor is közel negyven gyerekkel táboroztunk Magyarkúton. Az
ország számos pontjáról jöttek kicsik és nagyok. Vác,
Kocsord, Nemesvámos, Kenese, Mosonmagyaróvár
és Budapest fiataljaval egy hetet tölthettünk együtt a
Fenyőliget Vendégházban. A régi táborozók közé hamar beilleszkedtek az újak, a kezdeti félelmek hamar
eloszlottak. A második naptól összeszokott csapatként
éltük tábori napjainkat. A programban a vetélkedők,
kirándulások, kézműves foglalkozások mellett fontos
szerepet kaptak a kis- és nagycsoportos beszélgetések. A tábor témája a barátság volt. A bibliai törté-
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neteket, példázatokat, jézusi mondásokat gyűjtöttük a
barátságról. Az idén is nagy sikere volt egy-egy téma
drámás feldolgozásának, amelynek során a gyerekek
megmutathatták, eljátszhatták saját ötleteiket is. Az
estéket a hagyományos pizsama-party zárta, ahol az
éneklés, közös játék hangos perceit a gyertyafényes
elcsendesedés, az áhítat követte. Az egyhetes tábor végén a szülők részvételével tartottunk istentiszteletet,
búcsúztunk egymástól. Szerencsére nem örökre, hiszen jövőre is lesz nyár!
Szász Adrienne és Béres Anna – táborvezetők
•••

Hálás köszönetünket fejezzük ki Szász Adrienne-nek
és Béres Annának, akik immár több mint egy évtizede
vállalják, hogy nyári szabadságukból egy hetet a gyerekekkel töltenek. Nem is tudjuk, hogy lenne-e egy-

általán tábor, ha ők ketten nem viselnék szívükön ezt
az ügyet. Sajnos egyelőre nem látjuk, hogy ki léphetne
helyükre, ha már nem tudják vállalni a táborvezetést.
Pedig már most is lenne igény, jelentkező egynél több
tábor megrendezésére, de erre vállalkozó, hozzáértő
személyeket egyelőre nem ismerünk.
Az idei tábor megrendezését – a korábbiakhoz hasonlóan – a Budapesti Unitárius Egyházközség támogatta, ezúttal 150 ezer forinttal. Több nagycsaládban
élő gyermek csak az egyházközség támogatása miatt
tudott részt venni a táborban. Újdonság és nagyon
örvendetes, hogy ebben az évben az egyesült Magyar
Unitárius Egyház is támogatta a tábor megrendezését. A tavalyi egyházegyesítés után immár mi is részt
vehettünk a nyári gyermektáborok megrendezésére
kiírt pályázaton, amelyen – sok erdélyi tábor mellett
– a magyarkútit is támogatásra érdemesnek találta a
bíráló bizottság.
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Várja vendégeit a magyarkúti Fenyőliget Vendégház
A magyarkúti vendégház várja a pihenni vágyó unitárius és más felekezetű érdeklődőket, családokat, baráti
társaságokat.
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.
A vendégház az alábbi árakon bérelhető (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

Unitárius vendégek számára 20% kedvezményt biztosítunk.
További információ és foglalás:
Zoltán Csaba, vendégház gondoka
Telefon: 30-680-4172
E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu
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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
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Unitárius nőszövetségi találkozó
Magyarkúton
Augusztus 31-én, Magyarkúton, az unitárius egyházi tulajdonban és egyházközségünk kezelésében lévő
vendégházban és kertben rendezték meg a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Nőszövetségének
találkozóját, amelyre Erdélyből is szép számmal érkeztek vendégek. A találkozó főszervezője egyházközségünk gondnoka, Dr. Hatfaludy Zsófia volt. Az alábbiakban Sigmund Julianna testvérünk beszámolóját
olvashatjátok a rendezvényről.
A találkozás napján, szombat reggel egy szép, verőfényes, kora őszi napra ébredtem. Gondolataim nőtestvéreimre irányultak, akik még készülődtek vagy
már elindultak Magyarkútra. Az ország különböző
pontjairól indultak, és voltak, akik Erdélyből érkeztek.
Imámban az út előtt a következőket kértem: „Szerető
Istenünk, segíts vendégszeretőnek lenni, és cselekedeteinkkel megmutatni, hogy mindannyian egyek vagyunk a názáreti Jézusban. Ámen.”
Tudtam, hogy asszonytársaim teendőiket aznapra félretették, és jövetelüket a közös találkozás lelkesítette,
és lelküket ünneplő díszbe öltöztették. A Budapesti
Unitárius Nőszövetség különböző korosztályú tagjai
örömmel vették felhívásunkat, és a találkozás alkalmával nagy gondoskodással és sok szeretettel készült
finomsággal kedveskedtek – mindannyiunk örömére.
Az érkező vendégek arcán öröm, csillogás, érdeklődés
tükröződött. Ők pedig finom süteményekkel leptek
meg bennünket.
A napsugár a fák közül a szívünkbe kíváncsiskodva
azt kérdezhette: Vajon miért gyűlt itt össze ennyi tiszta
szívvel, szép ruhában éneklő asszonytárs? A nyárvégi nap találkozásának célja a kis közösségek asszonytársainak a jobb megismerése, kezdeményező ötletek
felvetése, illetve segítségnyújtás által az egyház támogatása.
Nagyon felemelő volt az áhítatot hallgatni, melyet Dr.
Szent-Iványi Ilona pestszenlőrinci lelkész, egyházkerületi jegyző asszony tartott. A nőszövetség szellemi
és cselekvő erejének bizonyságtételéről beszélt. Példaként hozva fel két különböző módon gondolkodó
asszony, Mária és Márta Istenhez való közeledését.
„Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” (Lk 10,
41-42). Mária és Márta történetében Márta főzéssel
tölti az idejét. Mária pedig Jézus lábánál hallgatja Jézus
tanításait. Ebben a helyzetben én is olyan voltam, mint
Márta: lekötött a készülődés, és a rám váró feladat miatt az aggodalom. Mária a jó részt választotta, amikor
leült Jézus lábához, és őt hallgatta. Néha inkább aggodalmaskodunk a feladataink miatt, minthogy az Úrra

figyelnénk. Pedig jobb megállnunk, és meghallgatnunk Jézust. Mi nem tudunk szó szerint Jézus lábához
telepedni, de kérhetjük Istent, hogy segítsen. Ha jobban fogok Máriára hasonlítani, jobb Márta is leszek.
Imádságon keresztül jobban közeledhetünk másokhoz, és egyre inkább Jézushoz is hasonlóvá válhatunk,
unitárius keresztényként követhetjük őt.
Nagy örömmel töltött el a találkozás, mindenkit szívemből sok szeretettel köszöntök utólag is.
Drága Istenünk, köszönjük, hogy neked mindannyian
fontosak vagyunk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk
és honnan jöttünk. Bízom és hiszek abban, hogy találkozásaink a nőszövetség megtartó erejét és az egyházhoz való kötődésünket fogják erősíteni és megtartani.
Sigmund Julianna
(Terveink szerint mostantól kezdve a Budapesti Unitárius Hírlevél minden számában beszámolunk az
egyházközségi, illetve egyházkerületi Nőszövetség
programjairól, híreiről.)

Közgyűlést tartott a Gondviselés
Segélyszervezet
A Gondviselés Segélyszervezet Magyarországi Tagozata – melynek 32 tagja van – 2013 májusában tartotta éves közgyűlését, melyen a tisztségviselők kétéves
mandátumának lejárta miatt tisztújításra is sor került.
A közgyűlés a korábbi tisztségviselőket újraválasztotta: továbbra is Zoltán Csaba a Segélyszervezet elnöke,
Léta Sándor alelnök, Dr. Bardócz-Tódor András ügyvezető elnök. Az elnökség további tagjai: Kászoni József, Abonyi György és Hegyi Hunor. Az elnökség új
tagja: Bánó Miklós.
A Segélyszervezet közgyűlése elfogadta az elnökség
beszámolóját, közhasznúsági jelentését, az előző év
zárszámadását és a 2013. évre vonatkozó költségvetést.
A Segélyszervezet bevételi oldalon idén is csak tagdíjbevételekre és adományokra számít, mintegy 250 ezer
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forint értékben. A Gondviselés Segélyszervezet tevékenysége kibővítésének továbbra is a szűkös pénzügyi
lehetőségek szabnak korlátot. Az elnökség célja, hogy
a taglétszám tovább növekedjen, ezért várja új tagok
jelentkezését Zoltán Csaba elnöknél (06-30-680-4172,
csaba.zoltan@startgarancia.hu).

A Gondviselés Segélyszervezet
részvétele az árvízi védekezésben
Az Erdély Mentőcsoport és a Gondviselés Segélyszervezet nyolc önkéntese június 10–11-én Pilismaróton
segített a gát megerősítésében, és más alkalmi feladatok ellátásában. Az árvízi védekezésben részt vevő csapatot Szabó László lelkész vezette, aki a Gondviselés
Segélyszervezet anyaszervezetének ügyvezető elnöke.
A csapatnak három erdélyi unitárius lelkész is tagja
volt.
A csapat tevékenységét az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság parancsnoksága alatt álló szolnoki
Életjel Mentőcsoport szakmai irányításával végezte.
Egy másik hatfős csapat, az Erdély Mentőcsoport csíkszéki szervezete részéről a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve, saját felszereléssel egy hétig vett
részt a védekezésben. Előbb Tököl, Csepel, Tahitótfalu térségében osztották be őket munkára: biztonsági
őrjáratot teljesítettek motorcsónakkal az elárasztott

területeken, segédkeztek a veszélyeztetett területeken
élők kilakoltatásánál és az otthonukat elhagyni nem
kívánók élelmiszerrel való ellátásában, majd a gátak
elbontásánál. Később Bajára irányították őket, ahol
a gátak megerősítésében és őrzésében, a belvíz kiszivattyúzásában vettek részt, de egészségügyi készenlét
biztosításhoz is hozzájárultak.
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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