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Fiatalok ünnepi konFirmációja  
(2014. június 22. vasárnap)

Egyházközségünk 2014. június 22-én, vasárnap 11 órától, Nagy Ignác utcai
templomunkban rendezte meg azt az ünnepi istentiszteletet, amelynek kereté-
ben fiatal testvéreink konfirmáltak és ezt követően először éltek az úrvacsora 
felvételével. Az ünnepi eseményre a konfirmandus fiatalok családtagjain, baráta-
in, ismerősein kívül nagy szeretettel hívtuk és vártuk egyházközségünk minden 
tagját. A konfirmációs istentiszteletet követően a konfirmandusok és hozzátar-
tozóik a gyülekezeti teremben várták az egyházközség tagjait egy rövid köszön-
tésre.

Nyári tábor hátráNyos helyzetű 
gyermekek számára

A magyarországi Gondviselés Segélyszervezet vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán. A nyertes pályázat címe: 
Egészséges életmódra nevelő gyermektábor hátrányos helyzetű gyermekek szá-
mára. A tábor megrendezésére 2014. július 7. és 13. között kerül sor Magyarkúton, 
a Budapesti Unitárius Egyházközség Fenyőliget Vendégházában. A táborról rész-
letek hírlevelünk …… oldalán olvashatók.

idén is lesz gyermektábor magyarkúton
Ebben az évben is nagy szeretettel hívjuk az unitárius és más felekezetű 
gyermekeket Magyarkútra, a nyári táborba, amelynek időpontja: 2014. au-
gusztus 11–17. Részletek hírlevelünk 14. oldalán.
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Kászoni-Kövendi József: 
PünKösdi áhítat 
Egy szót hangsúlyoz nekünk Pünkösd ünnepe, ami egyszerre két értelmet is hordoz: 
lelkesedjünk!

•	 Ne	szomorúan	húzzuk-vonjuk	az	életünket	
•	 Ne	csak	húzzuk	az	igát,	hanem	lelkesedjünk!	
•	 Ha	ezt	a	szót	kisbetűvel	írjuk,	akkor	is	fontos.	
•	 Ne	formális,	rutinos,	unalmas	legyen,	amit	csinálunk,	hanem	teljünk	meg			
 lendülettel, erővel 
•	 Még	nagyobb	a	lehetőség,	ha	ezt	a	szót	nagybetűvel	írjuk:	Lelkesedjünk!	
•	 Teljünk	meg	Szentlélekkel!	
•	 Kérjünk	és	kapjunk	új	életet,	lendületet	és	erőt	
•	 Könnyű	azt	mondani,	hogy	lelkesedjél	
•	 De	vajon	elhatározás	kérdése,	hogy	lelkes 
 leszek? 
•	 Lehet,	sőt	kell	próbálgatni,	mert	nem	megy 
 könnyen, nem megy magától 
•	 Egymástól	is	kaphatunk	némi	segítséget	erre,	de	tartós	lelkesültséget	Isten	szent	szelleme	ad(hat).
Jézusban nem akárhogyan működött a Szentlélek ereje. „A Pártfogó, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az 
Atya,	ő	tanít	meg	titeket	mindenre,	és	eszetekbe	juttat	mindent,	amit	én	mondtam	nektek.”	(Jn	14,	26)	Érdemes	
olvasni a Bibliát, főként Jézus szavait, hogy amikor szükségünk van rá, eszünkbe jussanak ezek a szavak. Olvas-
suk,	hogy	a	szent-szellemnek	(Szentlélek)	legyen	mit	eszünkbe	juttatni.	A	mai	számítógépes	világban	érthető	
a hasonlat, hogy fantasztikus tárológép az agyunk. Minden tárolódik ott, mint a komputerben. Egy gombnyo-
mással	minden	 előhozható,	 amit	 öt-tíz	 évvel	 ezelőtt	 elmentettünk	 abban.	A	 szent-szellem	 (Szentlélek)	még	
nagyobb csodákra képes: pillanatokon belül előhozza azt, amit egykoron olvastunk a Bibliában vagy hallottunk 
az istentiszteleten. 
Eszünkbe juttatja Jézus szavait, sőt elevenné teszi azt bennünk. Azt is kérhetjük Istentől, hogy tegye elevenné a 
Biblia holt betűit, amelyek szép történetek, de attól lesz valóság, hogy miképpen válik üzenetté bennünk. 
Jézus	azt	ígéri,	hogy	a	Lélek	nemcsak	eszünkbe	juttatja,	amit	tanított,	hanem	minden	igazságra	elvezet.	Tudó-
sokról olvashatjuk, hogy szorgalmasan dolgoznak éveken-évtizedeken át, és nem jön meg az eredmény. Aztán 
amikor elcsendesednek, megszületik a felfedezés. Gyakran tapasztaljuk mi is, hogy dolgozunk, szorgalmasan 
végezzük	a	munkánkat,	keressük,	kutatjuk	a	problémákra	a	megoldást,	mégsem	boldogulunk.	Ha	kérjük,	hogy	
áldja meg az Isten erőfeszítéseinket, akkor magától rendeződnek a dolgaink. 
A	szent	 szellemre	 (Szentlélekre)	hagyatkozunk,	de	 ez	nem	azt	 jelenti,	 hogy	 Isten	gondviselő	 szent	 szelleme	
mindent	megtesz	helyettünk.	Nekünk	is	dolgoznunk	kell,	folytatni	kell	a	kutatást,	erőnket	összeszedve.	És	ezt	
követően számíthatunk majd Isten áldására. Isten a meglévőből újat hoz elő, újabb és újabb fejlődési állomás-
ra vezet el. Ezért van a fejlődés. A 21. században mi már több mindent értünk meg a világ dolgaiból, mint a 
tanítványok egykoron. Egészen másként gondolkodunk, jóllehet elesettségeink, önzőségünk és gyarlóságaink 
ugyanolyanok, ugyanazok. 
A	vigasztaló	Lélek	–	szószóló,	pártfogó	és	ügyvéd.	Nagy	kincs	egy	jó	ügyvéd,	aki	ügyünket	képviseli	egy	vitás	
helyzetben. Arról nem is beszélve, hogy sokszor gyámolításra is szükségünk van. A lélek gyámolít, de nem 
helyez gyámság alá, hanem amikor bajban vagyunk, akkor ad egy lökést, lendületet: légy erős és bátor! A szent-
szellem nem foglyul ejt, hanem felszabadít, belülről vezet, ha figyelünk rá. Ezért hívjuk őt, hogy lelkesen és 
Lelkesen	éljünk.
Ámen.
 

Kászoni-Kövendi József
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Beszámoló a BudaPesti unitárius egyházKözség 2014. évi rendes 
közgyűléséről
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2014. március 23-án, vasárnap délelőtt 11 órakor, istentisztelet kereté-
ben	tartotta	rendes	éves	közgyűlését.	Az	alábbiakban	a	Budapesti	Unitárius	Hírlevél	olvasói	megismerhetik	a	
közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát, az elfogadott határozatokat. A közgyűléshez szorosan kapcsolódik a lelké-
szi beszámoló, a gondnoki jelentés, valamint a megválasztott új tisztségviselők rövid bemutatkozása, amelyet 
ugyancsak közlünk.

A közgyűlési jegyzőkönyv kivonata

Kászoni	József	 lelkész,	a	Közgyűlés	egyházi	elnöke	11	órakor	köszöntötte	a	megjelenteket,	és	megállapította,	
hogy a szavazásra jogosult 181 egyházközségi tag közül 50 fő regisztráltatta magát. Miután a közgyűlés a 2014. 
március	16-án,	határozatképtelenség	miatt	elmaradt	közgyűlés	megismételt	közgyűlése,	így	a	mostani	Közgyű-
lés	a	résztvevők	számától	függetlenül	határozatképes.	A	megismételt	Közgyűlésre	11:45	órától,	az	istentisztelet	
után	kerül	sor.	Ezt	követően	istentisztelet	következett,	amelyen	Kászoni	József	lelkész	végzett	szolgálatot.	Az	
istentisztelet	befejezése	után	a	Közgyűlés	megkezdte	munkáját.

Dr. Hatfaludy Zsófia,	az	Egyházközség	gondnoka	és	a	Közgyűlés	világi	elnöke	megállapította,	hogy	a	Közgyű-
lés határozatképes, összehívása szabályosan, az egyházi rendelkezéseknek megfelelően történt meg és szószéki, 
hirdetőtáblán	történő	hirdetéssel,	elektronikus	levélben,	valamint	az	egyházközségi	Hírlevél	útján	tájékoztatták	
a	híveket	a	Közgyűlés	helyéről,	időpontjáról	és	tárgysorozatáról.	Ezt	követően	javaslatot	tett	a	Közgyűlés	tiszt-
ségviselőinek, illetve a szavazatszedő bizottság tagjai személyére:

 Kaveczkiné dr. Farkas Katalin – jegyzőkönyv-vezető; 
 Zoltán Csaba – jegyzőkönyv hitelesítő; 
 Sárosi Magdolna – jegyzőkönyv hitelesítő; 
 dr. Vajda László – a szavazatszedő bizottság elnöke; 
 Buzogány Zoltán – a szavazatszedő bizottság tagja; 
 Tim Katalin – a szavazatszedő bizottság tagja.

A közgyűlés 50 igen szavazattal elfogadta a tisztségviselőkre tett javaslatot. 
Dr. Hatfaludy Zsófia gondnok ezt követően ismertette a meghirdetett napirendet:

 1. Kászoni József lelkész 2013. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása
 2. Dr. Barabássy Sándor felügyelő gondnok tájékoztatása a Nagy Ignác utcai épület huszártornyának 
 felújításáról
 3. Dr. Hatfaludy Zsófia gondnok 2013. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása
 4. A 2013. évi zárszámadás ismertetése, megvitatása és elfogadása
 5. A 2014. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása
 6. Egyházközségi tisztségviselők megválasztása és esküjük bevétele
 7. Döntés egyházközségi tiszteletbeli címek adományozásáról
 8. Egyebek

A közgyűlés  50 igen szavazattal –  egyhangúlag – elfogadta a meghirdetett napirendet.
Ezt követően megkezdődött a napirend részletes tárgyalása, amelynek során az alábbi határozatok születtek.

1/2014	(03.	23.)	számú	Közgyűlési	Határozat
A	Közgyűlés	a	2013.	évi	lelkészi	jelentést	49	igen,	0	nem	szavazattal,	1	tartózkodással	elfogadta.
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2/2014	(03.	23.)	számú	Közgyűlési	Határozat
A	Közgyűlés	a	2013.	évi	gondnoki	jelentést	49	igen,	0	nem	szavazattal,	1	tartózkodással	elfogadta.

3/2014	(03.	23.)	számú	Közgyűlési	Határozat
A	Közgyűlés	a	2013.	évi	zárszámadást	50	igen,	0	nem	szavazattal,	0	tartózkodással	elfogadta.

4/2014	(03.	23.)	számú	Közgyűlési	Határozat
A	Közgyűlés	a	2014.	évi	költségvetést	50	igen,	0	nem	szavazattal,	0	tartózkodással	elfogadta.

(Megjegyzés:	a	2013.	évi	zárszámadás	és	a	2014.	évi	költségvetés	megtekinthető	a	lelkészi	irodán,	hétfőtől	csü-
törtökig	9	és	13	óra	között,	valamint	a	vasárnapi	istentiszteletek	után.	Előzetes	egyeztetés	szükséges:	Pál	Ágota	
irodavezető,	telefon:	06	1	311	3094,	e-mail:	bueiroda@unitarius.hu	–	a	szerk.)

Dr. Hatfaludy Zsófia előzetesen tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy gondnoki és presbiteri tisztségéről 
2014. március 23-ai hatállyal lemond. Lemondásáról a Presbitériumot a 2014. március 14-ei ülésen tá-
jékoztatta. Tájékoztatta továbbá a Közgyűlést, hogy az elmúlt években több presbiter lemondása, tartós 
külföldi tartózkodása miatt a Presbitérium tagjainak létszáma jelenleg: 7 fő. A Presbitérium úgy gondolja, 
hogy célszerű a megüresedett helyekre új tisztségviselőket választani.

5/2014	(03.	23.)	számú	Közgyűlési	Határozat
A	Közgyűlés	az	alábbi	személyeket	választotta	meg	a	Budapesti	Unitárius	Egyházközség	tisztségviselőinek	a	
2017. évi rendes közgyűlés időpontjáig érvényes mandátummal:
Kaveczkiné	dr.	Farkas	Katalin	gondnok	 	 45	igen	 	 1	nem	 	 1	tartózkodás
Zoltán	Csaba	jegyző	 	 	 	 46	igen	 	 1	nem
Dr.	Fori	Hajnal	presbiter		 	 	 44	igen	 	 2	nem	 	 1	érvénytelen
Orbán	Donát	presbiter	 	 	 	 44	igen	 	 3	nem	 	
Nagy István Ottó presbiter   44 igen  2 nem  1 tartózkodás

(Megjegyzés:	 a	 2017.	 évi	 rendes	 közgyűlés	 időpontjáig	 a	 felsoroltak	mellett	 az	 alábbi,	 2011-ben	megválasz-
tott	 személyek	 töltenek	 be	 egyházközségi	 tisztséget:	Dr.	Vajda	 László	 gondnok,	Tim	Katalin	 pénztáros,	Dr.	
Barabássy	Sándor	presbiter,	Buzogány	Zoltán	presbiter,	Dimény	Zoltán	presbiter,	Retkes	Attila	presbiter,	Sárosi	
Magdolna	presbiter,	Schmidt	Gábor	presbiter).

6/2014.	(03.	23.)	számú	Közgyűlési	Határozat
A	Közgyűlés	Vékás	Domokosnét	és	Tárkányi	Imrénét	tiszteletbeli	presbiteri	címre	felterjeszti.
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lelkészi jelentés az Úr 2013-as kedves esztendejéről
Nincs	szándékomban	formális	lelkészi	jelentést	írni	Hírlevelünkbe	az	elmúlt	év	tevékenységéről.	Megtettem	ezt	
már az Egyházkerület felé, hiszen lelkészi munkám része, kötelessége, hogy minden év március 15-ig azt meg-
írjam	az	előző	évről	szóló	lelkészi	jelentésemben.	Ebben	a	formában	–	mivel	erre	felkérést	kaptam	Hírlevelünk	
szerkesztőjétől – egy kicsit szabadabban foglalom össze a múlt év súlypontos eseményeit. Ezáltal visszaidézve 
annak fontosabb történéseit. 
Először	 is	álljanak	 itt	 a	kazuáliák	helyén	a	 szertartások,	amelyeket	elvégeztem:	kereszteltem	39	alkalommal;	
eskettem:	 12	 vegyes	 párt;	 konfirmáltak	 összesen:	 10	 növendék;	 temettem:	 19	 alkalommal.	Végeztem	 ennek	
függvényében 72 szertartást, ami azt jelenti, hogy heti egy alkalomnál valamivel több jutott szertartásból az 
elmúlt	év	időszakára.	Közérthetőbben	ugyanarról	az	igazságról:	minden	negyedik-ötödik	napon	végeztem	egy	
szertartást. Istentiszteletet, rendes vasárnapit tartottunk 52 alkalommal, ünnepit 8 alkalommal. Egyházi ünnepi 
gyerekműsort	is	tartottunk	anyák	napján,	Dávid	Ferenc	emléke	alkalmából,	november	15-én	és	karácsonykor,	
húsvétkor	is	ugyanezt	tettük.		Érték+Őrző	rendezvényeinket,	Bibliaórákat,	szeretetvendégségeinket	is	több-ke-
vesebb rendszerességgel megtartottuk. Sajnos/hála Istennek öt alkalommal Svédországba is el kellett mennem, 
ahol rokonaim élnek, éltek. Víg örömben és néma gyászban voltam ott enyéimmel, hiszen esketési, temetési 
szertartásokból egyaránt kijutott számunkra. 
Remélhetően nem ment a lelkészi munka rovására az, hogy püspöki helynöki tisztségemnek is meg kellett fe-
lelnem. Ezt részben úgy tudtam megvalósítani, hogy segítséget kaptam a MUE kolozsvári központjától, amikor 
Szabó Csengele személyében ötödéves teológiai gyakornokot küldött ki, hogy legyen segítségemre, segítsé-
günkre az elvégzendő feladatok ellátásában. Illesse őt köszönet a felelősséggel elvégzett munkájáért, e helyről is. 
A teljesség igénye nélkül még arról is meg kell emlékezni, hogy az iskolai hitoktatás nem könnyű feladatát láttuk 
el 2013-ban olyan önkéntesekkel, mint Muszka Ibolya könyvtáros-levéltáros és Mészáros Nóra Zita kántor. Ma-
gam	ebben	a	munkában	úgy	vettem	részt,	hogy	egy	ötödik	osztályos	kislányhoz	jártam	ki	Felsőpakonyba	(Pest	
megye	észak-keleti	része).	Püspöki	helynöki	vizitációs	utazásom	végére	értem	december	hónap	folyamán:	egy	
kivételével meglátogattuk az egyházkerülethez tartozó összes gyülekezetünket.  
Azt szoktam mondani némileg viccesen, amiben viszont nagyon sok a valóság íze is, hogy a Budapesti Unitárius 
Egyházközség a saját lelkészének január 1-től december 31-ig minden napra elegendő munkát ad ahhoz, hogy a 
lelkész ne sokat unatkozzon. Nos, így történt, és milyen jó, hogy ez történt az elmúlt 2013-as évre vonatkozóan, 
ami az egyházközségi tevékenységet jelenti. 
Atyafiságos tisztelettel és szeretettel:

Kászoni József, lelkész, püspöki-helynök

gondnoKi Beszámoló 2013
Dr. Hatfaludy Zsófia
Budapesti Unitárius Egyházközség
1. Gondnoki tevékenység a számok tükrében
	 •	Megtartottuk	márciusban	szokásos	évi	közgyűlésünket.
	 •	BUE	Presbiteri	ülést	6	alkalommal	tartottunk
	 •	Egyházkerületi	Közgyűlésen	kétszer	vettem	részt	
	 •	BUE	önálló	belső	jogi	személyiség	bejegyzésre	került,	és	már	pályázhattunk	önállóan.	Zoltán	Csaba		
 által benyújtott pályázaton nyertünk 500 000 forintot
	 •	 Hitoktatás	 beindítása	 –	 köszönet	 Kászoni-	 Kövendi	 József	 püspöki	 helynöknek, 
 Béres- Muszka Ibolyának és Mészáros Nóra Zitának a vállalt feladat ellátásáért
	 •	Érték	+	Őrző	estek	programja.	Előadások	száma:	5,	kiállítás	megnyitó	4,	koncert	11	alkalommal	volt		
 a közös szervezésünk eredményeként. A zenei programok szervezéséért Mészáros Nóra Zitának és 
 Retkes Attilának mondunk köszönetet
	 •	 Szabadtéri	 istentisztelet	 Magyarkúton	 májusban	 és	 szeptemberben	 volt	 a	 hagyományoknak 
	 megfelelően.	Közösségünk	nő	tagjai	kitettek	magukért,	ami	a	vendéglátást	illeti
	 •	 Gyermekek	 részére	 a	 farsangi	mulatságot	 Orbán	 Erika	 lelkésznő	 szervezte.	 A	 karácsonyi	 ünnepi 
 műsorokon sok gyermek és szülő vett részt. A siker Mészáros Nóra Zita, Szabó Csengele unitárius 
	 lelkész	gyakornok,	Jancsik	Dóra	és	Ütő	Zsuzsánna	érdeme
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	 •	Nőszövetségi	összejövetelt	3	alkalommal	tartottunk.	Két	alkalommal	szerveztünk	jótékonysági	vásárt 
 Advent előtt. Advent 3. vasárnapján tartottuk a BUE karácsonyi ünnepét Sigmund Júlia nőszövetségi  
 elnök szervezésével és vendéglátásával.
	 •	Megszerveztük	a	2.	országos	nőszövetségi	találkozót	Magyarkúton		2013	augusztus	31-én,	amelynek		
 célja az volt, hogy előkészítsük az országos nőszövetség létrehozását 2014. május 17-én. Öt unitárius  
 egyházközségből és Erdélyből jöttek el asszonytársaink  

2.  Köszönetnyilvánítás
Kászoni-Kövendi József lelkészünknek, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület püspöki 
helynökének a vasárnapi prédikációkért és imákért, az egész éves szolgálatért, a kettős helytállásért.
Dr. Barabássy Sándor felügyelő gondnoknak, aki nagyon sokat dolgozik az egyházegyesítés következtében 
adódó sok teendőn, és sikerrel oldja meg a rá háruló feladatokat az Egyházkerületben, mindnyájunk javára.
Zoltán Csabának	a	magyarkúti	 ingatlan	felújításának	befejezéséért,	a	vendégház	gondnoki	munkájáért.	Kö-
szönjük, hogy a vendégház működtetése olyan sikeres, hogy már bevételt is hoz és folyamatosan szépül.
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin	jegyzőnek	egész	évi	munkásságáért.	Katalin	hosszú	évek	óta	nagy	pontossággal	
készíti el a presbiteri jegyzőkönyveket.
Retkes Attilának	a	BUE	Hírlevél	szerkesztéséért	és	UNÉL	folyóirat	tartalmi	gazdagításáért,	a	BUE	honlap	gon-
dozásáért, a zenei programok szervezéséért.
Schmidt Gábornak	a	Hírlevél	nyomdai	előkészítéséért,	az	egyházi	hivatalban	nyújtott	segítő	munkájáért.
Dimény Zoltánnak az egyházi rádió- és tévéműsorok szerkesztéséért, az unitárius vallás megismertetése terü-
letén végzett munkásságáért.
Buzogány Zoltánnak a magyarkúti rendezvények segítéséért.
Mészáros Nóra Zita kántorasszonyunknak a vasárnapi szép orgonajátékért, a BUE kórus szervezéséért, taní-
tásáért, a zenei programok szervezéséért, az ifjúsági programok betanításáért. Itt említjük meg ismét Szabó 
Csengele	és	Jancsik	Dóra	nevét	is.
Postásné Balázs Ildikónak gazdasági-pénzügyi munkájáért, a pályázatok elkészítéséért mondunk köszönetet.
A Nőszövetségi tagok aktivitásáért, amivel emelték rendezvényeink örömteli együttlétét sok finom étellel és 
süteménnyel.

3.  Az egyházközségi presbiteri munka néhány kiemelt eredménye
	 •	Magyarkúti	nyári	gyermektábor	megszervezése,	szponzorálása
	 •	Sikeres	pályázat	elnyerése	lehetővé	tette	templomunk	hátsó	lépcsőházának	felújítását
	 •	 Zoltán	 Csaba	 jóvoltából	 működik	 a	 hazai	 Gondviselés	 Segélyszervezet	 a	 rászorulóknak	 nyújtott 
	 segítséggel.	Karácsony	előtt	három	napon	keresztül	a	mi	gyülekezetünk	tagjai	is	részt	vettek	a	CBA		
 áruházlánc üzleteiben megtartott gyűjtő akciókban.
4.  Egyházkerületi képviseletünk
Kászoni-Kövendi	 József	 Egyházkerületi	 püspöki	 helynök;	 Dr.	 Barabássy	 Sándor	 felügyelő	 gondnok, 
Dr.	Hatfaludy	Zsófia	 az	 Egyházkerületi	Képviselő	Tanács	 tagja	 és	 a	Magyar	Unitárius	 Egyház	 zsinati	 tagja,	
Kaveczkiné	Dr.	Farkas	Katalin	Egyházkerületi	Képviselő	Tanácsi	és	Főtanácsi	tag	–	csakúgy,	mint	Zoltán	Csaba	
Főtanácsi	tag	Kolozsváron.

KaveCzKiné dr. farKas Katalin
Anyai ágon lettem unitárius. Születésem óta szorosan kötődöm a budapesti Nagy 
Ignác utcai templomunkhoz, ahol kereszteltek, hittant tanultam, konfirmáltam, 
esküdtem, és itt keresztelték meg mindkét gyermekünket. 
Nemzetközi gazdasági szakértői szakközgazda vagyok, angolból, németből fel-
sőfokú	nyelvvizsgával	rendelkezem.	1986	óta	dolgozom	a	közlekedési	tárcánál	–	
jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium –, ahol szakmai főtanácsadó vagyok. 
Évek	óta	végzek	szakértői	munkát	az	Európai	Bizottság	részére.	Férjem	vezető	
tanácsadó az Aquaprofit Zrt-nél. 
Az egyházban kezdetben ifjúsági programokban, konferencia szervezésben vet-
tem	részt,	majd	a	Budapesti	Unitárius	Egyházközségben	(BUE)		1988-ban	pres-



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL  XIV. ÉVF. 2. SZÁM – 2014. ÁPRILIS – JÚNIUS

7

biternek,	2001-től			jegyzőnek,	később	a	zsinat	tagjának	választottak.	Tagja	vagyok	a	nemrég	alakult	Nőszövet-
ségnek.	Nagy	örömmel	vettem	részt	a	2012.	évi	egyházegyesítő	zsinaton	Kolozsváron.	2014.	márciusa	óta	látom	
el az egyházközségben a gondnoki megbízatást. 
Büszke vagyok rá, hogy a Budapesti Unitárius Egyházközség tagja vagyok, amely –kiváló lelkészének, presbi-
tereinek és korábbi lelkes gondnokainak köszönhetően – sok szép eredményt tudhat magáénak. Egyházi éle-
tünket illetően fontosnak tartom a közös programok szervezését, az összetartozás érzésének további erősítését.  
Az egyházközség szellemi és anyagi  gyarapodásának előmozdítását   együttes erőfeszítésünk, vezetőink, lelké-
szünk, énekvezérünk, segítőink, presbitereink és a gyülekezet  közös munkája teszi lehetővé, amellyel a hitéletet 
és a közösségtudatot egyaránt erősíthetjük.

zoltán CsaBa jegyző
1963.	április	8-án	születtem	Cegléden.	Apai	ágról	háromszéki	székely	unitárius	
ősökkel	rendelkezem.	Szüleimmel	1973-ban	költöztünk	Ceglédről	Budapestre.	
A	József	Attila	Gimnáziumban	érettségiztem.	1979-ben	konfirmáltam	bátyám-
mal,	Leventével	együtt,	a	Kohári	utcai	templomban,	Huszti	Jánosnál.
Szombathelyen teljesítettem tizenkét hónapos sorkatonai szolgálatomat, majd 
egyetemi	tanulmányokat	folytattam	a	Budapesti	Közgazdaságtudományi	Egye-
temen, melyet külgazdasági szakon szerzett diplomával fejeztem be. 
1987-ben	 a	TESCO	Külkereskedelmi	Vállalatnál	 üzletkötőként	 kezdtem	 szak-
mai	pályámat.	1988-89-ben	 tizenöt	hónapig	 Irakban	projekt	 igazgatóként	vet-
tem	részt	 egy	 ruhagyár	beüzemelésében.	1991-ben	kerültem	a	Róna	&	Társai	
Pénzügyi	Tanácsadó	Rt-hez,	 ahol	 2003-ig	befektetési	 igazgatóként	dolgoztam.	
2004-ben	a	Pannonplast	Rt.	elnök-vezérigazgatójaként	irányítottam	a	társaság	átszervezését.	2006	óta	a	Start	
Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója vagyok.
Leányaim,	Réka	(25),	Zoltána	(21)	és	Nikolette	(19)	is	unitáriusok,	akik	szintén	a	Nagy	Ignác	utcai	templomban	
konfirmáltak,	Kászoni	József	tiszteletesnél.	1993	és	2002	között	a	Budapesti	Unitárius	Egyházközség	presbite-
reként, majd 2002 és 2008 között gondnokaként tevékenykedtem az egyházi életben. 2011. februárjában ismét 
presbiterré választott az egyházközség közgyűlése, 2014-ben pedig jegyzővé.
2012. augusztusa óta a Gondviselés Segélyszervezet alelnöke és magyarországi elnöke vagyok, valamint a Gond-
viselés Segélyszervezet képviselőjeként a Magyar Unitárius Egyház főtanácsi képviselője.
Angol nyelvtudással rendelkezem, hobbim a labdarúgás, a történelem, a gasztronómia és az utazás.

DR. FORi HAjnAL PresBiter
Örömmel és tisztelettel vettem a Budapesti Unitárius Egyházközség presbiteri tisztségére történő jelölésemet, 
melyet ezúttal is köszönök. Igyekszem a jövőben megszolgálni a belém vetett bizalmat. 
Sokan vallják, hogy vallást nem a szülők-keresztszülők kell válasszanak a gyermeknek, hanem ki-ki maga, a 
lelki tudatráébredése elérkezésekor. Ezt nem vitatom. Elmondhatom ugyanakkor, hogy én abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy akkor is unitárius lennék, ha szüleim kilenc hónapos koromban nem így döntöttek 
volna. Bár nem tartom magam az unitarizmus mélységeinek ismerői közé, az alaptanok azt a vallásos igényemet 
elégítik ki, melyet az igazi szerelemhez tudok hasonlítani: engedve szeret. Soha nem éreztem a vallásgyakorlás 
béklyóját, muszáj voltát. Már gyerekként is csupán kaptam ettől a vallástól, ezektől a rugalmas kereteket adó, 
szabad gondolkodásra buzdító tanoktól. Nem fölé-alárendeltségként, de békés egymás mellett-haladásként él-
tem meg lelki és vallási nagykorúvá válásomat, tinédzserkori viharok nélkül. Valószínűleg ennek köszönhető, 
hogy soha nem merült fel bennem egy másik hitre történő áttérés gondolata. Mint ahogy a vallás, hit, mint 
erőforrás tagadása sem. 
Mint sokan közülünk, én is Erdélyből származom, apai ágon vagyok unitárius. Olthévízen, Brassó megyében 
nőttem	 fel.	 Tizennégy	 éves	 koromig	 laktam	 szülőfalumban.	 Édesanyám	mezőségi	 (Mezőbánd)	 református,	
édesapám	olthévízi	unitárius,	vallásosságukat	mérsékeltként	írnám	le.	Hitem	otthoni,	illetve	intézményes	kere-
tek között történő alakításáráról nagyanyám és nagyapám gondoskodott. Fóri Ferenc nagyapám huszonkét évig 
volt az olthévízi egyházközség presbitere, majd tiszteletbeli presbiteri címet kapott élete végéig. A falusi élet ter-
mészetes velejárója volt számomra, hogy már kisgyerekként vitt nagyanyám magával templomba, ahol olykor 
békésen végigaludtam az istentiszteletet. Másodikos voltam, amikor nagyanyám kérésére minden szombaton, 
útban a vallásórára, bejött értem a szomszédlány, akivel konfirmálásunkig együtt jártunk vallásórára. 
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Máthé Sándor unitárius lelkésznél konfirmáltam. 
Középiskolámat	Székelyudvarhelyen,	a	Benedek	Elek	Tanítóképzőben	végeztem,	majd	Bukarestben	felvételiz-
tem az ottani egyetem bölcsészkarának magyar-német szakára. Innen kaptam azt az államközi ösztöndíjat, 
amivel	1993-ban	Budapestre	kerültem.	Mind	Székelyudvarhelyen,	mind	Budapesten,	a	kezdeti	akklimatizációt	
követően, megkerestem a legközelebbi unitárius templomot, amelyeket többé-kevésbé rendszeresen látogattam 
is. 
Budapesten	1999-ben	magyartanári	 és	bölcsészdiplomát	 szereztem.	Egyetemi	éveim	alatt	 ismerkedtem	meg	
későbbi	férjemmel,	Barabás	Balázzsal,	aki	bukaresti	származású,	és	akivel	1997-ben	kötöttünk	az	olthévízi	uni-
tárius	templomban	házasságot.	Két	gyerekünk	született,	2005-ben	Lili,	2006-ban	Máté.	Mindkettejüket	Kászoni	
József tiszteletes úr keresztelte meg a Nagy Ignác utcai unitárius templomban. 
Jelenleg egy ügyvédi irodában jogászként dolgozom, tekintettel arra, hogy a bölcsészdiplomát megfejeltem né-
hány végzettséggel – többek között egy jogi egyetemmel. Férjem két éve Bukarestben dolgozik külpolitikai 
műsorvezetőként egy hírtévénél, így édesanyám segítségével ugyan, de többnyire egyedül próbálom a hétköz-
napokat elviselhetőből széppé változtatni. Gyermekeim többközpontú életem abszolút origói, akikért minden 
percben hálát adok Istennek.  
Erdéllyel, mint másik otthonommal – és kifejezetten akarattal nem rangsorolok az otthon és itthon között – ma 
is	erős	a	kapcsolatom.	A	húsvét	Olthévízé	(ahogy	a	karácsony	Budapesté),	az	őszi	szüneteket	–	hagyományt	
teremtve	–	Erdély	egy-egy	táján	töltjük,	mivel	a	nyár	a	rokoni-emlékes	helyeké	Erdélyben.	Kifejezetten	figyelek	
arra, hogy a gyerekek is megérezzék és megértsék a vallási tolerancia, az ökumenizmus, a transzilvanizmus 
léleknyugtató és felemelő voltát, a szavak legnemesebb értelmében. 
Ami az egyházközségi aktivitásomat illeti, próbáltam az idők során bekapcsolódni egy-egy tevékenységbe 
– magyarkúti portalanítás, nőegylet alakuló ülése, karácsonyt megelőző  adománygyűjtés. Gyermekeimet is 
igyekszem,	legalább	az	Advent-Karácsony	ünnepkör	idején,	ráhangolni	az	egyházi	közösséghez	tartozás	érzé-
sére,	illetve	az	adománygyűjtéskor	is	ragaszkodtak	ahhoz,	hogy	részt	vehessenek	benne,	erejükhöz	mérten.	Te-
kintettel arra, hogy eddig főként a gyermekek szemével néztem az egyházi életet, bár biztos, hogy más területen 
is nagyon sokat lehet segíteni egy ilyen kiemelt egyházközség életében, én a gyerekek vallási nevelését biztosító, 
képzett	vallástanár	folyamatos	jelenlétének	hiányát	fájlalom	(amennyiben	ez	megoldódott,	úgy	elnézést	kérek	
tudatlanságomért).
Kiemelném	ugyanakkor,	hogy	nagyon	 tetszett,	 ahogy	advent	 idején	a	gyerekek	minden	 istentisztelet	végére	
megtiszteltek jelenlétükkel. Ezt, vagyis, hogy a gyerekek istentisztelet végén jelen legyenek legalább egy ima és 
a záróének erejéig minden vasárnap, nagyon támogatom. Rendkívül csodálom ugyanakkor kántor asszonyunk 
tehetségét és tettrekészségét, remélem, nagyon sokáig kápráztat el zenei tudásával, személyes varázsával. 
Hiszem,	hogy	 a	 fentieken	 túlmenően	 van	olyan	 feladat	 az	 egyházközség	 életében,	melyet	 erőmhöz	mérten,	
illetve a folyamatos, idővel, mint kérlelhetetlen követőmmel való harcom ellenére el fogok tudni becsülettel 
végezni. Mert vallom, hogy Otthont, amely a templomot is szerves részeként foglalja magában, mi teremtjük 
meg magunk és szeretteink számára.
Egy az Isten.

nAgy isTván OTTÓ PresBiter
1964.	szeptember	1-jén	születtem	Kolozsvárott.	Édesanyám	tanítónő	(unitárius),	Édesapám	közgazdász	(r.	ka-
tolikus),	sajnos	korán	elvesztettem	őket.	Nővérem	képzőművész	(grafikus),	unitárius,	művészettörténetet	tanít	
Szolnokon. Özvegy, három, már felnőtt lány édesanyja. Szüleim a nehéz időkben is vallásosan neveltek, bár 
pedagógus	Édesanyámnak	tilos	volt	hitét	vagy	vallási	nézeteit	hangoztatni.	Bár	Kolozsvárott	éltünk,	az	anyai	
rokonság	tordai	volt	és	így	a	tordai	unitárius	templomban	konfirmáltam,	abban	a	városban	ahol	a	híres	1568-as	
országgyűlésben elsőként Európában határozatot hoztak a vallásszabadság biztosítására.
1988-ban	vettem	feleségül	Nagy	Katalint	(sz.	Boér)	(r.	katolikus),	így	tavaly,	2013-ban	ünnepeltük	találkozá-
sunk	30.,	házasságunk		25.	évfordulóját.	Házassági	fogadalmunkat	szűk	családi	körben	itt	Budapesten,	a	Nagy	
Ignác	 utcai	 templomunkban	 lelkészünk,	Kászoni	 József	 áldásával	 erősítettük	meg.	Házasságunkat	 két	 gyer-
mekkel	áldotta	meg	az	Úr:	Zsuzsa	1989-ben,	Balázs	1991-ben	született;	mindkettőt	r.	katolikusnak	kereszteltük	
Kolozsvárott.	Zsuzsi	pszichológus	és	most	épp	a	közgazdász	diplomáján	dolgozik,	Balázs	közgazdásznak	tanul.
Iskoláimat	Kolozsvárott	végeztem,	a	Báthory	István	Líceumban	érettségiztem	1982-ben.	A	kötelező	sorkatonai	
szolgálat	után	a	kolozsvári	Műszaki	Egyetemen	1988-ban	okleveles	villamosmérnök	diplomát	szereztem.	Ezt	
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követően	a	kolozsvári	Műszaki	Egyetem	Villamosmérnöki	Karán	voltam	tanársegéd	1991-ig,	amikor	a	Ford	
Alapítvány és a Soros Alapítvány ösztöndíjával elkezdtem gazdasági tanulmányaimat Budapesten a Nemzetkö-
zi	Vezetőképző	Központban	(amely	ma	a	Közé-	Európai	Egyetem	Üzleti	Iskolája).	A	Világbank	(WorldBank)	
ösztöndíjasaként	az	Egyesült	Államokban	tanultam	tovább	(Harvard	Egyetem	-	Boston,	Tulane	Egyetem	–	New	
Orleans),	ahol	az	üzletigazgatás	magisztere	(MBA)	fokozatot	szereztem	meg.	1994-ben	tértem	vissza	az	Egye-
sült	Államokból	Kolozsvárra,	az	egyetemre,	tele	lelkesedéssel	és	ötletekkel,	hogy	miképp	indítsuk	el	a	mérnökök	
gazdasági képzését ill. továbbképzését a kolozsvári Műszaki Egyetemen. Zárt kapukkal fogadtak: megköszön-
ték, hogy visszajöttem, elvetették az ötleteket és azonnal elbocsátottak. Ekkor elfogadtam azt az állás-ajánlatot, 
amelyet	még	a	hazatérésem	előtt	Budapestről	kaptam,	így	1994-ben	itt	álltunk	Budapesten	a	kedvesemmel,	a	
két gyerekkel, négy bőrönddel és elkezdtük újra felépíteni az éltünket. Sokáig reméltük, hogy visszatérhetünk 
Kolozsvárra,	de	végül	 itt	vertünk	gyökeret.	Bár	anyai	nagyapám	Budapesten	született	és	élt,	az	állampolgár-
ságért	csak	évekkel	később	folyamodtunk.	Sok	hercehurca	és	nehézség	után	1999-ben	kaptuk	meg	a	magyar	
állampolgárságot.
Budapesten	1994-ben	a	gazdasági	tanácsadói	iparban	kezdtem	dolgozni	és	mai	napig	is	ebből	élek.	Az	elmúlt	
20	évben	négy	nagy	multinacionális	cégben	dolgoztam	(Andersen,	A.T.	Kearney,	Deloitte	és	Ernst	&	Young),	a	
legutóbbiban a cég tanácsadási részlegének vezetőjeként, a felső-vezetés tagjaként. 2012 közepétől a kissé nyu-
godtabb	mindennapok	és	az	egészségem	érdekében	a	szakmát	saját	cégemben,	a	C.M.C.S.	Kft-ben	folytatom,	
amelynek keretében más, hozzám hasonló magyar szakemberrel együttműködve szolgáljuk a magyar gazda-
ságot.	A	még	Kolozsvárott	elkezdett	tanítást	a	mai	napig	folytatom:	1994	óta	a	Közép-Európai	Egyetem	Üzleti	
Iskolájában adjunktusként tanítok, óraadóként pedig több más egyetemen és főiskolán is oktattam/oktatok. Az 
évek alatt a humán területen is sokat képeztem magam, így a szakmai munkám keretében sok műhelymunkát 
vezetek,	vezetőképző	tréninget	tartok	és	„edzem”	(coach-olom)	azokat	a	vezetőket,	akik	szakmai	segítségemet	
és vezetői támogatásomat kérik.

ORBán FARkAs DOnáT PresBiter
Orbán	Farkas	Donátnak	hívnak,	28	éves	vagyok,	házas,	1	fiúgyermek	édesapja.	Kolozsváron	születtem	és	éltünk	
a	családdal	1990-ig,	amikor	is	áttelepültünk	Magyarországra,	Budapestre.	A	család	apai	ága	hozza	magával	az	
erős unitárius gyökereket. Nagymamám aktívan kivette részét a kolozsvári unitárius életből. A nőszövetségben 
tevékenykedett	és	hagyományos	erdélyi	hímzésmintákra	oktatta	az	erre	nyitott	közösséget.	Én	már	Budapesten	
konfirmáltam és többször is részt vettem a magyarkúti gyerektáboron. Eleinte mint táborozó, később, mint 
segítő/felügyelő.
Több,	mint	öt	éve	foglalkozom	online	marketinggel.	Voltam	ügyfél	oldalon	is,	jelenleg	a	PHD-nél	dolgozom,	
ami az Omnicom Media Group tagja, és a tavalyi Omnicom-Publicis fúziót követően a világ legnagyobb mé-
diaügynökségi	hálózata.	Hogy	pontosan	mit	csinálok?	Reklámokat,	amik	a	Google	keresőben,	a	Facebook-on	
és	a	YouTube-on	jelennek	meg.	Mindemellett	németül,	franciául	és	angolul	beszélek.	Szabadidőm	főleg	a	csa-
ládomnak szentelem illetve kutyázom és amatőr szinten kísérletezek a házi sörfőzéssel. Úgy gondolom, hogy 
stratégiai szemléletemmel, technikai, internetes ismereteimmel a Presbitérium hasznos és értékes tagja lehetek.
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egyházközségünk életéből
(2014. március 8. – 2014. június 15.)

Jelöltünk a püspöki helynöki tisztségre: Kászoni Jó-
zsef
A Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma 
elnökségének javaslatára a Presbitérium egyhangú-
an	 úgy	 határozott,	 felkéri	 lelkészét,	 Kászoni	 Józse-
fet, hogy vállalja a Magyarországi Egyházkerületben 
a püspöki helynöki megbízatást a soron következő 
főtisztségviselői	 választáson.	Kászoni	 József	 lelkész	 a	
jelölést elfogadta.

•

Filmklub és családi napok
A Szabó Csengele gyakorló teológus és Mészáros Nóra 
Zita énekvezér által elindított Budapesti Unitárius If-
júsági Egylet keretében, március 8-án és április 5-én 
filmklubot	 rendeztünk.	 Márciusban	 Goda	 Krisztina	
unitárius	 filmrendező	 1956-os	 tematikájú	 alkotása	
(Szabadság,	 szerelem),	 míg	 áprilisban	 a	 Good	 Will	
Hunting	című	kultuszfilm	került	terítékre.	Csengele	és	
Nóra	–	 a	kézműves	 foglalkozásokat	 vezető	Ütő	Zsu-
zsánnával kiegészülve – oroszlánrészt vállalt a már-
ciusi	Tavaszváró	és	az	áprilisi	Húsvétváró	családi	nap	
megszervezésében is.

•

Az Unitárius Passió előadása
2014.	április	16-án	 (szerda)	18	órai	kezdettel,	 a	gyü-
lekezeti teremben megszólaltattuk a Péterffy Gyula 
egykori kolozsvári teológiai zenetanár által összeállí-
tott Unitárius Passiót. A meghitt hangulatú nagyheti 
előadásban közreműködött Csucsi Ildikó, Jakab Júlia, 
Mészáros	Nóra	Zita,	Tarnai	Dávid,	Retkes	Attila,	Ás-
ványi	Tibor,	Maczkó	Miklós,	 valamint	 egyházközsé-
günk	Bartók	Béla	Kamarakórusa.

•

Húsvéti ünnepi istentiszteletek
Hagyományainknak	megfelelően	Húsvéti	 ünnepi	 is-
tentiszteletet	tartottunk	2014.	április	20-án	(vasárnap)	

reggel	9	és	délelőtt	11	órai,	valamint	április	21-én	(hét-
főn)	délelőtt	11	órai	kezdettel.	Mindhárom	alkalom-
mal úrvacsora felvételére is vártuk konfirmált unitári-
us testvéreinket.

•

Pergolesi-kisopera a gyülekezeti teremben
Giovanni Battista Pergolesi 1733-ban írt kétfelvonásos 
vígoperája, Az úrhatnám szolgáló csendült fel április 
26-án,	szombaton	este	6	órától,	az	Érték+Őrző	Estek	
kulturális programsorozatunk keretében, az I. emele-
ti	gyülekezeti	teremben.	A	két	főszerepet	Karácsonyi	
Linda	és	Tarnai	Dávid	énekművész	alakította;	zongo-
rán közreműködött Mészáros Nóra Zita.

•

Egy falat Erdély – vándorkiállítás
2014. május 11-én, vasárnap istentiszteletünk után, az 
első emeleti gyülekezeti termünkben Egy falat Erdély 
címmel	 az	 Erdélyi	 Magyarokért	 Közhasznú	 Alapít-
vány előadására és vándorkiállításának megnyitójára 
került sor. A gazdagon illusztrált előadás ízelítőt adott 
az erdélyi magyarság jelenlegi helyzetéről, valamint az 
alapítvány szerteágazó tevékenységéről. A vándorki-
állítás megkapó és szépséges festményei pedig Erdély 
lenyűgöző tájaira kalauzoltak el minket.

•

Magyarkúti istentisztelet és lelkészünk köszöntése
Május 17-én került sor a hagyományos tavaszi 
magyarkúti szabadtéri istentiszteletre. Sokat izgul-
tunk az időjárás miatt, amely zordra, esősre fordult, 
és ez többeket el is riasztott a szabadtéri programtól. 
Végül szerencsénk volt, mivel szép napsütésben volt 
részünk, és a gyerekek is szívesen játszottak az udva-
ron. Sajnos nélkülöznünk kellett az aznapi nőszövet-
ségi ülés résztvevőit, ennek ellenére szép létszámban 
voltunk jelen.
Lelkészünk	 az	 előző	 napot	 Magyarkúton	 töltötte	 a	
konfirmandusokkal, majd szombaton reggel – eske-
tés miatt — Budapestre utazott, ahonnan sietve tért 
vissza	Magyarkútra	az	istentisztelet	megtartására.	Kü-
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lönös	jelentőséget	kapott	az	esemény	azért,	mivel	Ká-
szoni József lelkész úr 20 éves budapesti szolgálatának 
megünneplésére is sor került.  Ez alkalomból az ebéd 
költségét	Lelkész	úr	állta.	Az	ebédről	Zoltán	Csaba,	a	
borról	Dr.	Barabássy	Sándor	felügyelő	gondnokunk,	a	
süteményekről a hívek gondoskodtak. A Presbitérium 
személyre szóló ajándékkal köszöntötte lelkészét.  
Az évforduló alkalmából ezúton is köszönjük lelkészi 
tevékenységét, a remek prédikációkat és az egyházban 
végzett	 áldozatos	munkát.	Kívánjuk,	 hogy	 tevékeny-
ségét minél tovább, erőben, egészségben, sikerekben 
gazdagon végezhesse az egyházközség és az egyházke-
rület javára! A szabadtéri programnak a késő délután 
kezdődő eső vetett véget. Az együttlét ennek ellenére 
kellemesen, jó hangulatban folytatódott, mindenki jól 
érezte magát a gyönyörű vendégházban. 

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin 
gondnok

•

Amerikai unitárius kórus vendégszereplése
Május 18-án, vasárnap délelőtt 11 órakor, ünnepi is-
tentiszteletünk keretében közreműködött a Cincinatti 
Unitárius-Univerzalista	Kórus,	 Tom	Durner	 vezény-
letével. Műsorukon az európai kórusirodalom remek-
művei mellett gospelek és spirituálé-feldolgozások is 
szerepeltek.

•

Szőke Lídia könyvbemutatója
Szőke	Lídia	unitárius	testvérünk	Hétköznapi	hit	című	
kötetének újabb bemutatója – egyúttal író-olvasó ta-
lálkozója	–	2014.	május	23-án,	pénteken	este	6	órakor	
kezdődött	 az	 I.	 emeleti	 gyülekezeti	 termünkben.	Dr.	
Szent-Iványi Ilona unitárius lelkész, teológus, egyház-
kerületi	jegyző	ajánlása	szerint	„Szőke	Lídia	vallomá-
sa érdekfeszítő olvasmány. A kezünkben tartott könyv 
sok érdekes forrásból táplálkozik, megtaláljuk benne 
a személyes élményeken, családi narratívákon, mun-
kahelyi és vallási közösségben átélt tapasztalatokon 
alapuló történeteket. A szerző nyitott szemmel járja 
a világot, és különleges látásmódjával rávilágít olyan 
összefüggésekre, amelyeket az átlagember nem venne 
észre. Egyszerre van jelen a műben a belső látás zár-
kózottsága, ugyanakkor a másikra figyelő ember min-
denre kész nyitottsága is. Erős motivációt jelentett a 
szerző számára az „Istenre találás” élménye, az az erő, 
amit ebből a kapcsolatból merít. Ez szinte a mű egészét 
végig kíséri. Vallás és vallomás összetartozó fogalmak. 
Szőke	Lídia	színt	vall	és	hitet	tesz	a	szabadelvű	keresz-
tények nyitottsága, toleranciája mellett, amelyet saját-
jaként értelmez. Az első könyves szerző behív minket 
belső szobájába, beenged saját életébe. Műve nemcsak 
útkeresőknek, kíváncsi könyvforgatóknak jelenthet 
tartalmas időtöltést, hanem mindazoknak, akik sze-
retnek a dolgok végére járni, vagyis gondolkodni a vi-
lág	folyásáról	a	harmadik	évezred	elején.”	Szőke	Lídia	
kötete megvásárolható a lelkészi hivatalban.

•

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek
Pünkösdi ünnepi istentiszteletet tartottunk 2014. jú-
nius	8-án	(vasárnap)	reggel	9	és	délelőtt	11	órai,	va-
lamint	június	9-én	(hétfőn)	délelőtt	11	órai	kezdettel.	
Mindhárom alkalommal úrvacsora felvételére is vár-
tuk konfirmált unitárius testvéreinket..
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Köszönet Postásné Balázs Ildikónak
Egyházközségünk titkára, Postásné Balázs Ildikó tavasszal 
súlyos betegségen esett át, s bár most már jobban érzi magát, 
tizenkét év után befejezte aktív egyházközségi tevékenysé-
gét. Június 15-én, a vasárnapi istentisztelet után elbúcsúz-
tunk Ildikótól, de reméljük, a jövőben is gyakran találkozha-
tunk	vele	a	templomban	és	kulturális	programjainkon.	Lel-
készünk, gondnokaink, a Presbitérium és a BUE valamennyi 
híve nevében ezúton is köszönjük áldozatos munkáját, és jó 
egészséget, gyógyulást kívánunk.

KazuáliáK

Keresztelési szertartások

2014.	április	5.	Nagy	Balázs	és	Miczki	Tamara	kislánya:	Emma
2014.	április	5.	Csomor	Levente	és	Fazakas	Ildikó	fia:	Botond
2014.	április	26.	Szabó	György	és	Szabó	Ildikó	kislánya:	Lilla
április	26.	Mohácsi	Gyula	és	Erős	Judit	lánya:	Judit	(felnőtt	keresztelés)
április	26.	Mohácsi	Gyula	és	Erős	Judit	fia:	Gábor	(felnőtt	keresztelés)
2014.	6.	április	27.	Böke	Péter	és	Gál	Emese	lánya:	Viktória
2014.	7.	május	3.	Cseh	Norbert	és	Keszler	Ildikó	lánya:	Viktória
2014.	8.	május	3.	Máray	József	és	Samú	Katalin	lánya:	Gréta
2014.	9.	május	24.	Csucsi	Árpád	és	Hohácsi	Judit	lánya:	Boglárka

Esketési szertartások

2014.	április	26.	Nagy	Attila	és	Parrag	Gyöngyi	Anikó
2014.	május	17.	Kánai	László	és	Máthé	Lilla
Temetési szertartások
2014.	március	25.	Bogárdi	Sándorné	sz.	Demeter	Ida		(†87)
2014.	április2.	Péter	Miklós	(†86)
2014.	május	15.	Veress	Zoltánné	sz.	Telegdi	Magda	(†77,	Stockholm)
2014.	május	16.	Bátorfi	Jánosné	sz.	Zoltán	Judit	(†89)
2014.	május	24.	Dr.	Székely	András	(†79)

magyar érdemrendet KaPott 
dévény anna
Dr.	 Áder	 János,	 Magyarország	 köztársasági	 elnöke	 nemzeti	
ünnepünk,	 március	 15-ike	 alkalmából	 a	 Magyar	 Érdemrend	
középkereszt	 (polgári	 tagozat)	 kitüntetést	 adományozta	
DÉVÉNY ANNA	 intézményvezető	gyógytornásznak,	a	Dévény	
Anna Alapítvány alapítójának, több évtizedes kimagasló szakmai 
munkájáért, gyógytornászként elért, világszerte ismert és elismert 
eredményeiért.
Dévény	 Anna	 a	 Budapesti	 Unitárius	 Egyházközség	 tagja,	
gyógytornász, művészi torna-szakedző. A világhírű Dévény 
Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszer (DSGM)	kidolgozója.	A	Dévény-módszerrel	kiemelkedő	
eredmények érhetők el a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a 
mozgássérülések	 valamennyi	 területén.	Dévény	Anna	 kitüntetései:	 Batthyány-Strattmann	László-díj	 (2003);	
Prima	Primissima	díj	(2010);	Budavár	díszpolgára	(2013).
Drága	Anna,	gratulálunk	az	idei	kitüntetéshez,	a	jó	Isten	adjon	további	munkájához	sok	erőt	és	egészséget,	hogy	
még sokáig gyógyítsa a jövő generációját.

Postásné Balázs Ildikó
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Megalakult a Magyarországi unitárius nők országos szövetsége 
(munosz)
2014.	május	17-én	megalakult	(újjáalakult)	a	Magyarországi Unitárius Nők Országos Szövetsége. A szervezet 
létrehozását a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület egyházközségeiben működő nőszövet-
ségek kezdeményezték. A MUNOSZ a Magyar Unitárius Egyház része, a Magyar Unitárius Egyház Magyaror-
szági Egyházkerülete belső egyházi jogi személyiséggel rendelkező egysége, amelynek nyilvántartásba vételét 
az Egyház képviselője – közgyűlési jóváhagyást követően – kezdeményezi az egyházakkal való kapcsolattartá-
sért felelős miniszternél.
A	május	17-én	Hódmezővásárhelyen	összegyűlt	38	unitárius	asszony	egyhangúan	megszavazta	az	alapszabály	
elfogadását. A hat magyarországi egyházközségből jelenlévő tagok megválasztották az elnökségi tagokat há-
rom	évre:	Léta	Erika,	Kiss	Tünde,	Sigmund	Julianna,	Bőhmné	Szűcs	Mariann,	Szőke	Lídia.	Lelkészi	tanácsadó	
tisztségre	Dr.	Szent-Iványi	Ilona	egyházkerületi	jegyzőt	választották.	A	nőszövetségi	tagság	hatályba	lépésének	
ideje: az egyházkerületi közgyűléssel létrehozott, a nőszövetség megalapításáról szóló határozathozatal napja.

Előzmények 
A jó példa:	2012.	október,	Marosvásárhely.	Second	International	Convention		of		Unitarian	Universalist	Women	
(ICUUW)	–	az	UNOSZ	szervezésében.	Erdélyi	kedves	Asszonytársaink	meghívására	mi	is	tizenketten	részt	ve-
hettünk Magyarországról, és nagyon pozitív tapasztalatokkal tértünk haza a világtalálkozóról.
Az első szikra: 2013. áprilisában Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség Nőszövetsége szervezésé-
ben az első országos nőtalálkozón kifejezésre jutott a lehetőség, hogy megalakítanánk az országos szövetséget, 
ha a többség megszavazná.
A szikra tüzet fogott: 2013. augusztusában, Magyarkúton a Budapesti Unitárius Egyházközség Nőszövetségé-
nek szervezésében volt a második országos nőtalálkozó, ahol komoly előkészítés és diszkusszió után megszavaz-
tuk	a	szándéknyilatkozatot:	47	asszony,	6	egyházközség	képviseletében	eldöntötte,	hogy	2014-ben	megalakítjuk	
az országos nőszövetséget.
A láng belobbant:	2014.	májusában	Hódmezővásárhely	volt	a	helyszíne	e	történelmi	eseménynek,	a	harmadik	
országos	nőtalálkozó	alkalmával.	1928	és	1933:	két	korábbi	történelmi	dátum	a	BUE	nőtagozatának	történe-
tében;	akkor	teljesedett	ki	az	unitárius	nőmozgalom	széleskörű	aktivitása.	Most	megpróbáljuk	méltó	módon	
folytatni	elődeink	munkáját.	Köszönetünket	fejezzük	ki	Dr.	Mihály	Noéminek,	az	Egyházkerület	jogtanácso-
sának, hogy a megalakuláshoz szükséges alapszabályt összeállította, prezentálta és a vita lefolytatását segítette. 
Megköszönjük a hódmezővásárhelyi Asszonytársainknak a szíves vendéglátást, a meleg fogadtatást.

Célkitűzések

A MUNOSZ célja összefogni a magyarországi unitárius női egyháztagokat, az unitárius hitvallás szellemében 
erősíteni a közösségi életet.  A nőszövetség feladata útmutatást, erősítő közösséget adni az egyház női tagjai-
nak – a család, a gyermekek, idősek, rászorulók gondozása terén ugyanúgy, mint az egyéni feladatok terén. A 
nőszövetség céljai elérése érdekében hirdeti és követi Jézus tanításait, a valláserkölcsi élet igazságait, a szeretet 
kettős parancsolatát helyezve tevékenysége központjába.

A fentiek alapján a MUNOSZ a következő célokat és feladatokat határozza meg:
	 •	Kapcsolattartás	a	Magyar	Unitárius	Egyház	romániai	nőszövetségével,	az	UNOSZ-al
	 •	Kapcsolattartás	az	Unitárius	Univerzalista	Nők	Nemzetközi	Közösségével 
	 (International	Convocation	of	Unitarian	Universalist	Women)
	 •	Kulturális	programok,	kirándulások,	túrák	szervezése,	az	egészséges	életmód	és	a	környezetvédelem 
 népszerűsítése
	 •	 A	MUNOSZ	 céljának	megvalósítása	 érdekében	 együttműködik	 az	 egyetemes	 egyházzal,	 minden 
 állami, civil és gazdálkodó szervezettel, amelyek segítik a MUNOSZ eredményes működését és céljai- 
 nak megvalósítását
	 •	A	MUNOSZ	céljai	megvalósításához	szükséges	anyagi	feltételek	megteremtése	érdekében	a	jogsza-	
 bály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet végezhet. 
	 •	 A	 MUNOSZ	 gazdasági-vállalkozási	 tevékenységet	 csak	 a	 célja	 megvalósításának	 előmozdítása 
 érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet.  

13
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A továbbiakban megvitattuk a tagsági kritériumokat és a nőszövetség szerkezeti felépítését. Ezúton is jó mun-
kát, sok sikert kívánok Asszonytársaimnak a most megkezdett munkához, és számos olyan vidám együttlétet, 
mint amilyet a fent említett négy nőtalálkozó alkalmával megtapasztaltunk!

Dr. Hatfaludy Zsófia
a közgyűlés elnöke

nyári tábor hátrányos helyzetű gyerMekek száMára

A magyarországi Gondviselés Segélyszervezet vissza nem térítendő támogatást nyert el a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap pályázatán. A nyertes pályázat címe: Egészséges életmódra nevelő gyermektábor hátrányos helyzetű 
gyermekek számára. A tábor megrendezésére 2014. július 7. és 13. között kerül sor Magyarkúton, a Budapesti 
Unitárius Egyházközség Fenyőliget Vendégházában. 
A táborba olyan, nem csak unitárius gyermekek jelentkezését várjuk, akik nehéz szociális helyzetben, létmini-
mum alatt élnek és nincs más lehetőségük, hogy nyári táborokban részt tudjanak venni.
Kérjük	kedves	testvéreinket,	hogy	amennyiben	ismernek	környezetükben	olyan	családokat,	akik	nehéz	anyagi	
körülmények	között	élnek	és	6-12	év	közötti	gyermekeket	nevelnek,	tájékoztassák	a	szülőket	erről	a	lehetőségről	
és részvételi szándékukat jelezzék a Gondviselés Segélyszervezetnek.   

A táborral kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

Időpont: 2014. július 7-13.
Résztvevők:	6-12	éves,	hátrányos	szociális	helyzetű	gyermekek
Helyszín: Verőce - Magyarkút
Elhelyezés: a Budapesti Unitárius Egyházközség Fenyőliget Vendégházában
Ellátás: napi háromszori étkezés a közeli Magyarkút Panzióban
Részvételi díj: a tábor a résztvevők számára teljesen ingyenes.
Táborvezetők: tapasztalt, táborok lebonyolításában nagy gyakorlattal rendelkező fiatal teológusok
A táborba jelentkezni lehet legkésőbb június 20-áig:
Zoltán	Csaba	elnök	–	csaba.zoltan@startgarancia.hu,	06-30-680-4172.

idén is lesz gyermeKtáBor magyarKúton

Ebben az évben is nagy szeretettel hívjuk az unitárius és más 
felekezetű gyermekeket Magyarkútra, a nyári táborba.
Legfontosabb	tudnivalók	a	táborról:
Időpont: 2014. augusztus 11-17.
Korosztály:	6-14	éves	gyermekek
Helyszín: Magyarkút
Elhelyezés: a Budapesti Unitárius Egyházközség Fenyőliget 
Vendégházában
Ellátás: napi háromszori étkezés a Magyarkút Panzióban
Részvételi díj: 25.000,-Ft
A Budapesti Unitárius Egyházközség igyekszik pályázati támogatást szerezni a tábor megrendezéséhez. Ameny-
nyiben sikerül pályázati forrást bevonnunk, a részvételi díj csökkenhet.
A	gyermekek	jelentkezését	6	éves	kortól	várjuk,	a	felső	korhatár	14	év,	melyet	az	elmúlt	évi	tapasztalatok	alap-
ján szigorúan kell vennünk. A tábort az elmúlt több mint egy évtizedben megrendezett táborokhoz hasonlóan 
Szász Adrienne lelkésznő vezeti, akik már sok sikeres és élményekben gazdag nyaralást szervezett 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. 
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A közös éneklések, imádkozások, játéktanulás során szeretnénk a gyerekeknek újabb ismereteket, élményeket 
nyújtani hitfejlődésükhöz és annak megéléséhez.
Egyúttal szeretnénk kérni pedagógus végzettséggel rendelkező testvéreink jelentkezését, akik vállalkoznának, 
hogy a táborvezetésben segédkeznének. 
A táborba jelentkezni lehet:
Szász	Adrienne	lelkész	–	adrilevele@citromail.hu
Pál	Ágota	irodavezető	/	Budapesti	Unitárius	Egyházközség	–	telefon:	06	1	311	3094, 
e-mail:	bueiroda@unitarius.hu

táJéKoztatás az egyházfenntartói hozzáJárulásról

Egyházközségünk hitéleti és közösségépítő tevékenységének fenntartását és színvonalának megőrzését, javítását 
az Egyházközség tagjainak anyagi hozzájárulása teszi lehetővé. Az Egyházközség 7 millió forintos éves műkö-
dési	költségének	90	százalékát	a	hívek	adományai	fedezik.	A	hívek	anyagi	hozzájárulásának	legnagyobb	részét,	
közel	60	százalékát	az	egyházfenntartási	hozzájárulás	teszi	ki.
2013-tól Egyházközségünk Presbitériuma is bevezette a Magyar Unitárius Egyházban már évszázadok óta mű-
ködő gyakorlatot, és ajánlást tett a kötelező egyházfenntartási hozzájárulás mértékére. Ez aktív keresőknél a 
kereset, nyugdíjasoknál pedig a nyugdíj 1 százaléka. Minimális összege az aktív keresők esetében  évente 12.000 
Ft,	a	nyugdíjasoknál	és	a	diákoknál	évente	6.000	Ft.
Mindazok számára, akik nehéz anyagi helyzetük miatt nem tudják az ajánlott mértékű hozzájárulást teljesíte-
ni, lehetőségük van arra, hogy a lelkészi irodán megtalálható kérelem kitöltésével a Presbitérium hozzájárulá-
sát	kérjék	az	egyházfenntartói	hozzájárulás	fizetési	kötelezettség	alóli	felmentéshez.	Kérjük	ugyanakkor,	hogy	
akinek anyagi lehetősége ezt megengedi, a korábbi évekhez hasonlóan az ajánlott mértékű egyházfenntartást 
meghaladó összeggel vegye ki részét a költségviselésből. Az egyházfenntartói hozzájárulás az adott évre egy 
összegben is befizethető, így nem szükséges annak befizetésével havonta foglalkozni. 
A 2013-ra elkészített kimutatás szerint Egyházközségünk közel ezer tagja közül mindössze 180-an fizették be az 
ajánlott egyházfenntartást vagy annál nagyobb összeget. Bizonyára sokan azért nem tettek eleget egyházfenn-
tartási hozzájárulási kötelezettségüknek, mert arról nem értesültek vagy megfeledkeztek.
Annak érdekében, hogy Egyházközségünk fenntartásában is érvényesüljön a közös teherviselés elve, kérjük 
kedves egyháztagjainkat, hogy legalább az ajánlott egyházfenntartói járulékot szíveskedjenek befizetni az Egy-
házközség	pénztárába,	a	Hírlevéllel	együtt	megküldött	sárga	csekken	vagy	banki	átutalással		

a Budapesti Unitárius Egyházközség	OTP	Banknál	vezetett		
11713005-20304007-00000000 számú bankszámlájára. 

Utóbbi esetben kérjük, hogy a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni a hozzájárulást fizető nevét, több 
személy	esetében	neveit.	Kérjük,	hogy	aki	teheti,	bankjának	adjon	állandó,	havi	gyakoriságú	átutalási	megbí-
zást, így elkerülendő, hogy a hozzájárulás befizetése feledékenységből elmaradjon.

Több	alkalommal	tapasztaljuk,	hogy	egyházközségünk	tagjai	úgy	gondolják,	hogy	személyi	jövedelemadójuk	
egyházi 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház részére történő felajánlásával teljesítették egyházfenntartási köte-
lezettségüket. Szeretnénk jelezni, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának ilyen módon történő felajánlása nem 
jelenti az egyházközségi egyházfenntartói hozzájárulás teljesítését, miután a felajánlott összeg nem Egyházköz-
ségünk, hanem a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére kerül átutalásra és mellyel 
nem Egyházközségünk, hanem az Egyházkerület rendelkezik és költségvetése szerint egyházkerületi célokra 
használja fel. 
Megértését és anyagi hozzájárulását előre is megköszönve, atyafiságos üdvözlettel
A Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma

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 bueiroda@unitarius.hu, illetve unitarius.schmidtg@gmail.com címre is.


