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MEGISMÉTELT EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS
2015. március 29. vasárnap, 11 óra

Ezúton, valamint elektronikus levélben és szószéki hirdetéssel értesítjük kedves 

egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes 

– határozatképtelenség miatt megismételt – közgyűlését 2015. március 29-én, 

vasárnap 11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác utca 2-4. sz. alat-

ti templomunkban. A napirend és az előterjesztések részletesen is szerepelnek 

Hírlevelünkben. 

Az Unitárius Passió nagypénteki előadása
Április 3-án, Nagypénteken 18 órakor énekes szólisták, egyházközségünk Bar-

tók Béla Kamarakórusa, valamint Mészáros Nóra Zita énekvezér szólaltatja meg 

az Unitárius Passiót a gyülekezeti teremben.  

Húsvéti ünnepi istentiszteletek (2015. április 5-6.)
Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet tartunk 2015. 

április 5-én, (vasárnap) reggel 9 és délelőtt 11 órai, valamint április 6-án (hétfőn) 

délelőtt 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora felvételére is vár-

juk konfi rmált unitárius testvéreinket.

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet (2015. május 16. szombat)
Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és szeretet-

vendégségét 2015. május 16-án, szombaton, délelőtt 11 órai kezdettel tartja meg 

a Verőcéhez tartozó Magyarkúton, az unitárius tulajdonban és egyházközségünk 

kezelésében lévő, három éve felszentelt kertben és vendégházban. Már délelőtt 

fél tíztől várjuk vendégeinket, majd az istentiszteletet követően, 13 órától szere-

tetvendégség lesz. Szívesen fogadjuk az otthonról hozott süteményeket és inni-

valókat. Mindenkit szeretettel várunk!
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KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF 
A GYŐZTES ÉS A LEGYŐZÖTT

Az idén a húsvéti ünnepkörben, mint az utolsó több évtizedben oly sokszor, 

eltűnődtem: mi az igazi üzente húsvétnak?

• Vajon az-e, ami Jézus halála után keletkezett? 

• Vagy ami az életéből és halálából következtetető? 

• Vizsgáljuk meg mindkét üzenetet 2015 húsvét első napján és keressük azt, 

hogy melyik lehet Jézus szándéka szerint?

1. Vizsgáljuk meg először húsvét vallási üzenetét.

A történet egy kivégzésről szól, amely többszereplős. A vallásos húsvét a kivégzés 

utánról szól, és arról, hogy ki a győztes és, ki a legyőzött. Vegyük sorra!

Nagypénteken este Kajafás főpap, a papi fejedelmek, az írástudók és a 

farizeuspártiak azzal a jóérzéssel hajthatták nyugovóra fejüket, hogy az eretnek 

likvidálva, az ügy lezárva.

Pilátus római helytartó ugyancsak elégedett lehet, mert az állítólagos rebellis 

kiirtva, a Zsidó nagytanács kérése teljesítve, és örömmel jelentheti a császárnak, 

hogy a zsidó tartományban helyre állt a rend. 

Kajafás és Pilátus halálos ellenségek, most képletesen egymás kezébe 

csaphatnak: Győztünk! 

Nagypénteken este Jézus tanítványai, anyja és az asszonyok, valamint a Jézusban reménykedő nép félelemmel és 

rettegéssel állapíthatja meg, hogy vége. Minden remény szertefoszlott. Az ács fi a, a nagyhatású próféta, az imádott Mester 

elbukott. Vesztettünk!

Arimatiai József, a sziklasír tulajdonosa, a gyors temetés után még kimegy a sírhoz. És ott, akkor valami történik.

Az asszonyok is be akarják fejezni a holttest olajokkal és illatszerekkel való kezelését és kora hajnalban ők is kimennek a 

sírhoz. Üresen találják a sirt.

Péter és társai ellenőrzik az asszonybeszédet és igaznak találják. Majd különös módon többen találkoznak az élő Jézussal. 

Ez úgy lehetséges, hogy Jézus a kínzások ellenére sem halt meg, feléledt és él, feltámadt a halálból.

Péter, majd később Pál apostol, akinek csak látomásai voltak Jézusról, megfogalmazza a jó hírt: Isten feltámasztotta Jézust 

a halálból és ez a Jézus mégiscsak Győztes, mert halálával és feltámadásával megváltotta a világot.

Erkölcsi üzenet

A történet egy életről szól, amely példaértékű a világ és minden ember számára.

A názáreti ács fi a valami nagy dologra jött rá, és ezt a felismerést mindenkinek át akarta adni. A gazdagság, a hatalom és 

az erőszak világa nem jó. De lehetne a földön jobb világot teremteni, ha mindenki adna a nála szegényebbeknek, ha senki 

nem uralkodna a másikon, hanem szolgálná a másikat, ha mindenki elvetné az erőszakot, nem ütne és nem ütne vissza, és 

ha mégis akkor meg tudna bocsátani a másiknak. Ő ezt nevezte szeretetnek és ezt kezdte hirdetni: „Szeressétek egymást!” 

Ahogy én elkezdtem. Tudta, hogy mi lesz a sorsa, de azt is, ha élete árán is kitart a szeretet mellett, akkor „Aki elveszíti 

életét, megnyeri azt.” Hiszen „Senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja barátaiért.” A halálig 

menő szeretet a legnagyobb érték, amit ember adhat embertársainak.

Tanításával és a maga életét is odaadni tudó erőszakmentes szeretetének a példájával Jézus erkölcsi forradalmat indított be. 

Kereszthalálával jobban meggyengítette a Római birodalmat, mintha kardot rántva megöl egy sereg római katonát. Az ókor 

bitófáján függő áldozat a gyilkosok, a mindenkori gyilkosok alacsonyrendű etikájának örök ítéletét jelenti, és azt alig lehet 

félretenni a történelem országútjáról. Az általános és az egyetemes emberi szeretetet állítja minden kor minden embere elé 

és felkínálja mindenkinek: Szeress, életed odaadásával is szeress, mert ezzel győzhetsz a gyűlöleten és az erőszakon, és ettől 

lesz jobbá, megváltottabbá a világ. Ámen!
 Kászoni-Kövendi József
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
(2014. DECEMBER 7. – 2015. MÁRCIUS 22.)

2014 adventi vallásos és kulturális programjaink 
a terveknek megfelelően, meghitt és ünnepélyes 
hangulatban zajlottak le. Nagy tetszést aratott az Omnis 
Gobelinművészeti Műhely kiállítása, amely december 7-én 
nyílt meg gyülekezeti termünkben, és egészen február 
közepéig látható volt. A műhelyhez tartozó alkotók munkái 
többek között a japán császári udvarba és az angol királyi 
családhoz is eljutottak – meggyőződhettünk róla, hogy nem 
véletlenül. 

•

December 14-én, Advent harmadik vasárnapján az 
istentiszteleten közreműködött gyülekezetünk Bartók Béla 
Kamarakórusa és Gyermekkara.

•

December 21-én (vasárnap) 15 órától – hagyománya-
inknak megfelelően – megrendeztük a gyermekek kará-
csonyi ünnepségét a templomban. Az ünnepi műsort a 
gyermekek által szavalt versekből, énekelt dalokból és 
hangszerükön eljátszott darabokból állítottuk össze, s 
természetesen az ajándékozás sem maradt el.

•

December 24-én (szerdán) 16 órakor szentesti 
áhítatot tartottunk templomunkban. Szabó Csengele 
legátus, teológiai hallgató vezetésével felidéztük Jézus 
születéstörténetét – bibliai idézetekkel és mindannyiunk 
által ismert karácsonyi dalokkal, a sötétben világító 
karácsonyi fények áhítatában.

•

December 25-én (csütörtökön) reggel 9 és délelőtt 11 
órakor, valamint december 26-án (pénteken) 11 órakor 
úrvacsoraosztással egybekötött karácsonyi ünnepi isten-
tiszteleteket tartottunk, amelyeken több mint 500 fő 
részesült úrvacsorában.

•

Óévbúcsúztató istentiszteletünkre december 28-án, 
11 órától került sor; január 1-jén pedig újévi ünnepi 
istentiszteletet tartottunk, amelyet a hagyományos, egy-
házkerületi és egyházközségi szeretevendégség követett.

•

Január 18-án, vasárnap 10 órától a Kossuth Rádió 
élőben közvetítte istentiszteletünket, amelyen Kászoni-

Kövendi József lelkész, püspöki helynök természetesen 
a vallásszabadság kérdésével, az 1568. évi tordai ország-
gyűlés határozatával foglalkozott.

•

Február 12-én, csütörtökön a Magyar Televízió munkatársai 
felvételt készítettek későbbi műsoraikhoz, a templomban és a 
gyülekezeti teremben. Ennek keretében délután a vasárnapi 
iskolás gyerekek adtak verses-zenés műsort Mészáros Nóra 
kántorunk és Szél Emília hitoktatónk irányításával. 

•

Február 14-én, szombaton 16 órától megrendeztük 
szokásos farsangi mulatságunkat az 1. emeleti gyülekezeti 
termünkben.

•

Február 28-án, szombaton délelőtt egyházközségünk 
gyülekezeti termében rendezték meg az egyházkerületi 
gondnok-presbiteri találkozót.

•

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én az istentisztelet 
keretében megemlékezünk az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről.

•

Március 21-én, szombaton 17 órától került megrendezésre 
Létláng Ifj úsági Istentiszteletünk az első emeleti gyülekezeti 
teremben. Az első alkalom mottója: „Elindulás(ok)”.

•

Március 22-én, vasárnap húsvétváró családi napot 
rendeztünk. Már 10 órától vártunk mindenkit: készültünk 
különféle kézműves foglalkozásokkal és természetesen 
tojásfestéssel.Az istentisztelet után, 12 órától Kászoni-
Kövendi József püspöki helynök vetített képes előadására 
került sor az ICUU (Unitárius-Univerzalisták Nemzetközi 
Tanácsa) 20 éves fennállásának alkalmából.

Retkes Attila
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KAZUÁLIÁK

Keresztelés:

2014. december 14.

Nagy Attila Zsolt és Parrag Györgyi kisfi a: Zsolt

2014. december 28.

Veres Tamás és Szász Tímea kisfi a:

Nimród-Benjámin

2014. december 28.

Bartók Gábor és Pákozdi Ágnes kislánya: Tímea

2015. január 4.

Pongrácz Zoltán Ádám és Bánki Melinda kisfi a: 

Vilmos-Hugó

2015. január 11.

Dr. Kisgyörgy Zoltán ifj . és Németh Bernadett kisfi a: 

Sándor 

2015. január 11.

Dr. Kisgyörgy Zoltán ifj . és Németh Bernadett kisfi a: 

András 

2015. január 11.

Kisgyörgy Bence és Kisgyörgy Demeter Erika kisfi a: 

Botond

 

Esketés:

2014. december 27.

Walkó László és Csaba Zsuzsanna

Temetés:

2015. január 9. Rueppné sz. Vargai Mária (+76)

2015. január 26. Vincze Ferenc (+93)

2015. január 29. Fülöp András (+93)

2015. február 19. Deák Domokos (+68)

2015. február 21. Vákár Tiborné

sz. Buzogány Erzsébet(+ 83)

TALÁLKOZÓ KÖVÉR LÁSZLÓ 
HÁZELNÖKKEL 
2015. március 6-án a Magyar Unitárius Egyház küldöttségét 

bemutatkozó látogatáson fogadta hivatalában Kövér 

László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A küldöttség 

tagjai: Bálint Benczédi Ferenc püspök, Farkas Emőd és 

Boros János főgondnokok, Gyerő Dávid főjegyző, Kovács 

István közügyigazgató, Kászoni József püspöki helynök 

és Elekes Botond egyházkerületi főgondnok. A találkozó 

alkalmával elhangzott, hogy a Magyar Unitárius  Egyház 

2018-ban ünnepli fennállásának 450. évfordulóját. A kerek 

évforduló megünneplése összekapcsolódik a reformáció 

2017-es évfordulójára szóló ünnepségsorozattal, melynek 

rendezvényeire  az egyház vezetősége meghívta a házel-

nököt. A beszélgetés során szóba került az unitárius egyház 

részvétele a magyar kormány által felállított Reformáció 

Emlékbizottság munkálataiba, valamint az egyház 

olyan projektjei, mint az Kénosi Tőzsér-Uzoni Fosztó 

Unitárius Egyháztörténet harmadik kötetének kiadása, a 

vallásszabadság emlékművének létrehozása Tordán vagy 

egy Dávid Ferenc szobor felállítása Kolozsváron. Kövér 

László házelnök támogatásáról biztosította az egyház 

vezetőségét és biztosította őket, hogy örömmel vesz majd 

részt a tervezett rendezvényeken.

ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK UNITÁRIUS SZEMÉLYISÉGEKNEK

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából három unitárius személyiség: Elekes Botond, Gálfalvi György és Pávai 

István részesült állami kitüntetésben. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere adta át a díjakat 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban.

A marosvásárhelyi születésű Elekes Botond, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 

Egyházkerületének főgondnoka, a Budapesti Unitárius Egyházközség tagja Bánff y Miklós-

díjban részesült a kulturális nemzetpolitika kidolgozásáért. Elekes Botond 1962-ben született 

Marosvásárhelyen, 1985-ben, Kolozsváron diplomázott a Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Fizika Kar magyar tagozatának hallgatójaként. 1998 és 2002 között a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériumában főosztályvezetőként dolgozott, valamint az Illyés Közalapítvány 

kuratóriumi tagja is volt. 2002 októberétől minisztériumi főtanácsosként a határon túli 

magyar hivatásos színházi intézmények, fi lmes ügyek, illetve néptáncegyüttesek és zenei 

programok, valamint közművelődési ügyek szakmai referenseként dolgozott. 2010 és 2012 

között Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár kabinetfőnöke volt, majd 2014 márciusáig a 

Miniszterelnökség főtanácsadójaként dolgozott.
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József Attila-díjjal tüntették ki a marosvásárhelyi Gálfalvi György szerkesztőt, 

esszéírót. Gálfalvi György magyar irodalom szakot végzett Kolozsváron a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetemen. A sajtóban először irodalmi kritikákkal jelentkezett, 1965 és 1970 között 

a Bukarestben megjelenő Ifj úmunkás szerkesztője, 1970-től a marosvásárhelyi Igaz Szó című 

irodalmi folyóirat munkatársa. Az Igaz Szót 1989. december 23-án Látónak keresztelték át, itt 

dolgozott nyugdíjazásáig, 2008-ig. 1991 júniusáig felelős titkár, 1993 januárjáig főszerkesztő-

helyettes, 1993 januárjától megbízott főszerkesztő, 2005-től kinevezett főszerkesztő volt. A 

Látó Irodalmi Színpadán tizenhét éven keresztül 121 esten mutatta be a marosvásárhelyi 

közönségnek a magyar irodalom legnevesebb alkotóit, folyóiratait, kiadóit. 1990–2005 között 

a Romániai Írószövetség Választmányának tagja, 1995–2006 között a Magyar Írószövetség 

Választmányának tagja, 1991-től a Lakitelek Alapítvány kurátora, 1992-től a Népfőiskolai 

Alapítvány kurátora, 1995-től az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány elnökségének tagja.

Zenetudományi és zenei ismeretterjesztő tevékenységéért Szabolcsi 

Bence-díjban részesült a székelyudvarhelyi Pávai István népzene-

kutató (etnomuzikológus), az MTA BTK Zenetudományi Intézet 

tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területe a népzene, interetnikus 

népzenei kapcsolatok, népzenekutatás-történet, zenei dialektológia és 

tipológia, zenei identitás-vizsgálat, folklorizmus-kutatás, komputeres 

etnomuzikológia, folklór-dokumentumok digitális archiválása, 

néprajzi adatbázis-specifi káció.

AZ ALTEMPLOM LEJÁRATÁNAK FELÚJÍTÁSA

Sokan az unitáriusok közül sem tudják, hogy a Nagy Ignác utcai templomunkat 125 évvel ezelőtt Pecz Samu tervei alapján 

úgy építették meg, hogy alatta a többi pince és egyéb tároló helységek mellett egy altemplomot is létrehoztak. 

A pinceszint Szalay utcai része, az altemplom, a többi alagsori részhez képest eredetileg is díszítettebb, igényesebb 

kialakítású (az Alkotmány utcai sarkon lévő üzlethelyiség díszítettségével, azonos mintákkal). A födém például nem 

sima dongaboltozat, mint a pince egyéb részein, hanem boltövekkel kialakított, a pinceszint többi részétől eltérően, a 

Szalay utcáról nyíló, ugyancsak díszes lejárattal is rendelkezik. Elképzelhető, hogy az építkezés alatt itt már folyt szakrális 

tevékenység. 

A lejárat téglalap alaprajzú, bordás román keresztboltozattal fedett helyiség. A helyiség sarkaiban álló, tagozott fejezetű 

falpillérekről indulnak a boltozat bordái. A pillérfejezetek mellett gipszöntvény fejek – két férfi  és két női fej – díszíti a 

helyiséget. Az altemplomba egykarú, törtvonalú kemény mészkő tömblépcső vezet le. A bejárati ajtó nem csak kívülről, de 

belülről is igényes kialakítású, váztáblázatos falborítással.

Az altemplom lejárata nagyon rossz állapotban volt, hiányos, málladozó, vizes vakolattal, a sérült és szurkos lépcsőkkel, 

sérült boltozattal, hiányzó és sérült szoborfejekkel, elektromos kábelcsatorna kiépítettség nélkül.

Ennek a Szalay utcai lejáratnak a felújítására pályázott 2014-ben az egyházközség az V. kerület önkormányzatától 2 Millió 

forintot. A felújítás azzal a nem titkolt céllal készült, hogy megnyíljon az út az altemplom és a hozzá tartozó pinceszintek 

további felújítására és hasznosítására, illetve ezekben a helységekben egy elegáns és méltóságteljes ökumenikus 

urnatemető és búcsúztató kialakításának megteremtésére (amiről részletes megvalósíthatósági tanulmány készült, amelyet 

az egyházkerület elnöksége is megvitatott). A munkálatokat Ludányi Gábor restaurátor és Kérey Csilla műemlékes 

szakmérnök végezték el.

A felújítás utáni állapot:A felújítás előtti állapot:

D r. Barabássy Sándor
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EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS
MÁRCIUS 29-ÉN

Egyházközségünk megismételt évi rendes közgyűlését 2015. március 29-én (vasárnap) 11 órai kezdettel tartja Budapest 

V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz. 

A közgyűlés napirendje:

1. Kászoni-Kövendi József lelkész 2014. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

2. Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin gondnok-asszony 2014. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

3. A 2014. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása

4. A 2015. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása

5. Egyházközségi tisztségviselők megválasztása és esküjük bevétele

6. Döntés segédlelkész meghívásáról 

7. Egyebek

A Presbitérium a napirenden szereplő kérdésekben 2015. március 11-i ülésén alakította ki álláspontját, melynek alapján az 

alábbi határozati javaslatokat teszi a közgyűlés számára.

A Presbitérium javasolja a közgyűlésnek Kászoni-Kövendi József lelkész és Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin gondnok-

asszony 2014. évi jelentéseinek elfogadását. A jelentéseket az alábbiakban részletesen is közöljük a BUE Hírlevélben. 

A Presbitérium javasolja továbbá, hogy a közgyűlés az alábbiak szerint fogadja el az Egyházközség 2014. évi zárszámadását 

és 2015. évi költségvetését.

A Presbitérium, mint jelölőbizottság, az alábbi személyek jelölését támogatja egyházközségi tisztségbe történő 

megválasztásra.

Gondnok: Kaveczkiné dr. Farkas Katalin

Pénztáros: Tim Katalin

Jegyző: Zoltán Csaba

Jelölőbizottság: Dr. Barabássy Sándor, Buzogány Zoltán, dr. Fori Hajnal

Egyházkerületi képviselő: Buzogány Zoltán, Dr. Hatfaludy Zsófi a, Tim Katalin

Presbiter (keblitanácsos): Dr. Barabássy Sándor, Bencze Margit, Bernáth Márta, Buzogány Zoltán, Demján László, 

Dimény Zoltán, dr. Fori Hajnal, Orbán Farkas Donát, Retkes Attila, Sass Bernadett, Schmidt Gábor, Dr. Vajda László

További jelöltek állítására a közgyűlés előtt és a helyszínen is van lehetőség.

A Presbitérium javasolja, hogy a közgyűlés döntsön segédlelkész meghívásáról az egyházközségbe, mellyel kapcsolatban 

felhatalmazza a Presbitériumot, hogy a meghívással kapcsolatos teendőket teljes jogkörrel végezze.

6

    2014 Tény         2015 Terv

Nyitó vagyon 6.087.383 7.894.520

Bevételek 11.441.157 12.935.000

Kiadások 9.634.020 12.458.000

Záró vagyon 7.894.520 8.371.520
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KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF 
LELKÉSZI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL (KIVONAT)

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreim!

A mai nappal érkezett el annak az ideje, hogy 38. alkalommal írjak egy év egyházközségi munkájáról, amiből az is kiderül, 

hogy ugyan ennyi ideje vagyok a lelkészi pályán, vagy, hogy biblikusan fogalmazzak, ennyi év óta taposom az Úr szőlősét. 

Ezzel kapcsolatban jut eszembe egy valamivel több, mint 40 éves történet. Kiss Mihály évfolyamtársammal és barátommal, 

a még egy évig szolgálatban levő hódmezővásárhelyi lelkésszel, akinek édesapja kövendi lelkész volt, egy nyári vakációban 

elmentem hozzájuk látogatóba. Misi bácsi, az egykori pap bácsi, akkor olyan korú ember lehetett, mint én most, és arról 

faggattam, hogy milyen érzés volt negyven évet lelkészként tevékenykedni szolgálati ideje alatt. Most már nemcsak tudom, 

hanem érzem is, hogy milyen. Közben arra gondoltam, hogy 40 év alatt hány istentiszteletet végzett, hány különböző 

szertartást vezetett le, és a számok több százban, vagy több ezerben magukért beszéltek. 

Csak egy számot kiemelve a sok közül mondjuk a negyven éven át tartott vasárnapi istentiszteletek számát, az is számottevő, 

mivel annak összesítése nem kevesebb, mint 2080. Ennyiszer felkészülni, tiszta inget venni, öltönybe bújni, hidegben és 

melegben, emberek elé állni és hirdetni Isten igéjét alkalmas vagy alkalmatlan időben. Mondom, nektek Kedves Testvéreim 

azt, jelenti, hogy szellemileg és fi zikailag egyaránt toppon kell lenni, amennyiben lehet formában maradni, nem gyengélkedni 

és nem betegeskedni, hanem a hívásra, a küldetésre mindig igent mondani, azzal válaszolni, amit a próféta így fejez ki: 

Ímhol vagyok! (Itt vagyok!) Uram, küldj el engemet. Akinek ez megadatik ily hosszú időn keresztül, nos azt szereti az Isten, 

annak nagy ajándékot ad, amiért érdemes hálás lenni, amiért érdemes leborulni, amit érdemes megköszönni. Ezért az idei 

lelkészi jelentésemben fontosnak tartom azt, hogy mindezért a jó Istennek köszönetet mondjak, már csak azért is, mert 

ennek a közel negyven éves lelkészi tevékenységnek több mint fele itt telt el, hiszen májusban lesz 21. éve annak, hogy 

Budapestre érkeztem. A továbbiakban nem szeretném fi gyelmeteket és időtöket igénybe venni abban a vonatkozásban, 

hogy terheljelek olyan számokkal, hogy mi minden történt, mennyi mindent sikerült elvégezni, és mit nem ez alatt az idő 

alatt, hogy hány különböző szertartást végeztem stb. Ezt minden bizonnyal megtehetem egy kerek évforduló alkalmával, 

ha megadatik számomra ennek a lehetősége. Mondjuk a 40. évforduló alkalmából. 

A 2014. évi istentisztelek száma és részvételi adatai; a bibliaórák adatai; az úrvacsorai szertartások statisztikái;  a keresztelési, 

esketési és temetési szertartások statisztikái; a lelkipásztori gondozás (család- és beteglátogatás) számadatai; a valláserkölcsi 

nevelés dokumentumai; az egyházközségi Nőszövetség dokumentumai; a testvéregyházközségi kapcsolat (Portland – 

Oregon) adatai; valamint minden más statisztikai adat megtalálható a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi irodáján.   

KAVECZKINÉ DR. FARKAS KATALIN
GONDNOKI BESZÁMOLÓ 2014
2014-ben igen eseménydús évünk volt, részben annak is köszönhetően, hogy az egyetemes egyházban is olyan fontos 

eseményekre került sor, mint például a tisztújítások, amelyek egyházközségünket is érintették. 

A lelkészi beszámoló részletesen kitér a lelkipásztori munka eredményeire, beszámolómban ezért elsősorban a presbitérium 

és a gondnok munkájának eredményeit szeretném összegezni. 

2014-ben több szervezeti változás történt az egyházközségben. A március 23-ai 

közgyűlés határozatai szerint változott a gondnok és a jegyző személye. 

Több új presbiter (Nagy István Ottó, dr. Fori Hajnal, Orbán Donát) megválasztására is 

sor került. A közgyűlés határozatainak megfelelően a tisztségviselésre vonatkozó adatok 

változását bejegyeztettük. 

Tárkányi Imréné és Vékás Domonkosné híveinket tiszteletbeli presbiteri címre 

felterjesztettük az egyházkerülethez, a címadományozást pedig az egyetemes egyház 

főhatósága 2014. decemberben jóváhagyta.

2014. júniustól új irodavezető, Pál Ágota szakszerűen segíti az egyházközség munkáját. 

A lemondott irodavezető, Postásné Balázs Ildikó áldozatos munkáját nyilvánosan is 

megköszöntük. 

2014-ben 4 alkalommal tartottunk presbiteri és 5 alkalommal presbitériumi elnökségi 

ülést. Részt vettünk az egyházkerületi üléseken és közgyűlésen, valamint a májusi 

kolozsvári főtanácsi ülésen és a decemberi székelyudvarhelyi főtanácsi ülésen és zsinaton.  

Mint ismeretes, egyházközségünk 2012-től belső jogi személyként működik. A jogi sze-

mélyiséggel járó követelményeket egyházközségünk rendben teljesíti.
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Az év kiemelkedő eseménye volt az egyetemes egyházban lezajlott tisztségviselő választás.  Ennek előkészítése 

egyházközségünkre is számos feladatot rótt. Örömünkre szolgált, hogy az októberben megtartott egyházkerületi tisztújító 

közgyűlésen újabb 6 évre lelkészünket, Kászoni Józsefet püspöki helynökké, főgondnokunkat Elekes Botondot pedig 

egyházkerületünk főgondnokává választották. 
Megválasztásukhoz  szeretettel gratulálunk és egyházépítő munkájukra  Isten áldását kérjük! 

Nemcsak az egyházkerületben, hanem az egyetemes egyházban is főhatósági tisztújításra került sor. 

Novemberben gondnok-presbiteri találkozót tartottunk, amelyre meghívtuk bemutatkozásra a legmagasabb tisztségre 

pályázó lelkészeket és világi jelölteket. 

A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, a Zsinat 2014. december 6-án ülésezett Székelyudvarhelyen.  A 

megválasztott nyolc zsinati képviselő közül hatan (Dr. Mihály Noémi, Dr. Hatfaludy Zsófi a, Muszka Ibolya, dr. Vajda 

László, Zoltán Csaba és Kaveczkiné dr. Farkas Katalin) egyházközségünkből kerültek ki. 

Az egyházi főtanácsba két főt (Dr. Mihály Noémit és Kaveczkiné dr. Farkas Katalint) delegált a budapesti egyházközségből 

az egyházkerület közgyűlése.  

A Magyarországi Egyházkerület főgondnoka, Elekes Botond és püspöki helynöke Kászoni Kövendi József teljes jogú tagjai 

a Magyar Unitárius Egyház Képviselőtanácsa Elnökségének. 

Örömünkre, a Zsinat Dr. Fori Hajnal presbitert a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjává választotta.

2014-ben számos rendezvényre került sor. A programokért köszönet illeti Mészáros Nóra kántorunkat, a zenei műsorok 

szervezésében közreműködő Retkes Attilát és mindazokat, akik a programokban szervezésében és megvalósításában részt vettek.  

A tavaszi gazdag kulturális eseménysorozat része volt az Unitárius Passió, a Pergolesi kisopera bemutatása, az „Egy falat 

Erdély” vándorkiállítás megrendezése, Szőke Lídia könyvbemutatója, és az amerikai Cincinatti unitárius-univerzalista 

kórus májusi vendégszereplése. 

Mindezek és a húsvéti-pünkösdi ünnepi istentiszteletek mellett nem maradhatott el a hagyományos májusi magyarkúti 

istentisztelet sem, amelynek alkalmával Kászoni József lelkész úr 20 éves budapesti szolgálatát is megünnepelhettük. 

2014. május 17-én megalakult (újjáalakult) a Magyarországi Unitárius Nők Országos Szövetsége, amelynek a BUE részéről 

is tagjai vagyunk. Októberben nőszövetségi találkozóra került sor egyházközségünkben. 

2014. június 25-29. között testvéregyházközségünk, Portland (Egyesült Államok, Oregon állam) unitárius fi ataljai és 

felnőtt kísérőik ismét Budapestre, majd a következő napokban Erdélybe látogattak. A vendégek fogadásával járó szervezési 

munkálatokat Tim Katalin presbiter és férje vállalta.

A magyarországi Gondviselés Segélyszervezet, Zoltán Csaba jegyző, a vendégház gondnoka szervező munkájának 

köszönhetően júliusban nagysikerű gyermektábort rendezett Magyarkúton, a Fenyőliget Vendégházban. A táborról az 

MTVA stábja, Dimény Zoltán presbiterünk szerkesztésében, rádiós és televíziós felvételeket készített.

Július-augusztusban Farkas Orsolya és Szabó Csengele, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói szolgáltak 

templomunkban. Szabó Csengele az év során többször is szolgált az egyházközségben, ahol egyéb társadalmi feladatokat 

is vállalt. 

2014. szeptember 13-án került sor a szokásos őszi magyarkúti istentiszteletre, októberben pedig a családi nap megrendezésére 

a Fenyőliget vendégházban. 

Ősszel újabb kulturális eseménysorozat következett: „Egy falat Erdély” fotókiállítás, és szeptember 25-én az Ars Sacra 

fesztivál keretében Benedekff y Katalin énekművész nagysikerű fellépése. Októberben rendeztük meg Csata Jenő és Bács 

Béla János kiállítását és e hónapban került sor Iván László emléktáblájának avatására. 

Az „Érték+ Őrző estek” keretében 1956-ról is megemlékeztünk, majd novemberben Dávid Ferenc emlék-istentisztelet 

következett. 

Novemberben rendeztük meg azt a kitűnő Bartók emlékestet, amelyen a Szabolcsi Bence Zeneiskola és a Zeneakadémia 

diákjai is felléptek.

Adventkor került sor gyülekezetünk Bartók Béla kórusának és gyermekkarának szereplésére.  Decemberben az Omnis 

Gobelinművészeti Műhely kiállításában gyönyörködhettünk.  

Az említett programok mellett farsangi és karácsonyi műsort szerveztünk, novemberben pedig a Nőszövetség két 

alkalommal is jótékonysági vásárt tartott. A Gondviselés Segélyszervezet decemberben egyházközségünkben is 

adománygyűjtést szervezett.

Egyházközségünk, Dimény Zoltán presbiterünk, az unitárius műsorok szerkesztőjének köszönhetően, több alkalommal 

is szerepelt rádió és TV műsorokban, közvetítésekben. Ezek a közmédiában adásba kerülő műsorok rendkívül fontosak, 

mivel széles körű publicitást biztosítva hozzájárulnak unitárius vallásunk megismertetéséhez. 

Egyházközségi eseményeinket rendszeresen közzétettük az egyházközségi honlapon. Az ugyancsak Retkes Attila által 

szerkesztett és Schmidt Gábor közreműködésével kinyomtatott Hírlevél négy alkalommal jelent meg, amelyet postán 

illetve elektronikusan juttattunk el híveinkhez. Hosszú szünet után ismét aktív a Budapesti Unitárius Egyházközség nevű 

facebook oldal, ahol folyamatosan közzétesszük az Egyházközséggel kapcsolatos fontosabb információkat.

8
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Az egyházközség kisebb-nagyobb pályázati összegeket is elnyert. 

Ezek közül legjelentősebb a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Alapítványtól elnyert 2 M Ft támogatás volt, 

amelyből sikeresen felújítottuk az altemplom külső lejárata neogótikus szép lépcsőházát.  A Dr. Barabássy Sándor felügyelő 

gondnokunk által irányított projekt 2014. decemberben sikeresen lezárult; a felújítási munka határidőben és kiváló 

minőségben elkészült. 

2014. tavaszán 500 e Ft támogatást nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI), amelyet szék- és 

hangosító berendezés vásárlására fordíthatunk.  Megjegyzendő, hogy egyházközségünk belső jogi személlyé alakulása tette 

lehetővé a pályázat benyújtását az új hangosító berendezésre, amelynek telepítése hamarosan megtörténhet. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy mindezek az eredmények nem születhettek volna meg Főgondok úr és Lelkész 

úr támogatása nélkül, amelyet ezúton is hálásan köszönünk! 

Köszönet illeti minden kedves Egyháztagunkat, akik anyagi áldozatot is vállaltak egyházközségünk fenntartása érdekében.  

Hála a befi zetett egyházfenntartási összegeknek, nőtt az egyházfenntartási bevétel, a 2014. évi záró pénzkészlet pedig 1,8 M 

Ft-tal haladta meg a 2014. évi nyitó pénzkészletet. A bevételekkel történő felelős gazdálkodás lehetővé teszi egyházi életünk 

színvonalának megőrzését és reményeink szerint egy fő segédlelkész jövőbeni foglalkoztatását. 

2015. kiemelkedő eseménye lesz a Nagy Ignác utcai templomunk fennállása 125. évfordulójának méltó megünneplése, 

amelyre a felkészülést már 2014 végén megkezdtük. 

A tervezett eseménysorozat templomunk és vallásunknak széleskörű megismertetését és az V. kerülettel (Belváros-

Lipótváros) való kapcsolat elmélyítését célozza. 

Az ünnepi eseménysorozat megrendezéséhez pályázati támogatást igényeltünk az EMMI-től, amelynek elbírálása 

folyamatban van. További, az V. ker. Önkormányzathoz benyújtandó pályázataink is előkészítés alatt állnak. 

A programok szervezésére szervezőbizottságot hoztunk létre, amelyhez bárki tagként vagy önkéntesként csatlakozhat. 

Várjuk mindazon híveink jelentkezését, akik a rendezvények szervezését munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal 

segítenék!

 

IDÉN ÜNNEPLI EGYHÁZKÖZSÉGÜNK TEMPLOMA
FENNÁLLÁSÁNAK 125. ÉVFORDULÓJÁT

Nagy Ignác utcai templomunk felszentelésére 125 évvel ezelőtt, emlékezetes ünnepség keretében 1890. október 26-án került 

sor. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni egyházközségünk ezen jeles évfordulóját, ezért a Presbitérium létrehozta az 

ünnepségsorozat szervezéséért felelős bizottságot, mely munkáját már meg is kezdte. 

A tervek szerint az évfordulós rendezvények az év egészét átfogják. Az emlékév két kiemelt csúcseseményére ősszel 

kerül sor. 

Szeptember 26-án egész napos rendezvénysorozatra kerül sor a Nagy Ignác utcai épületben és annak udvarán, ahol gazdag 

zenei, kulturális és közösségi programokkal, kirakodóvásárral várjuk minden korosztály tagjait felekezeti hovatartozástól 

függetlenül. 

2015 novemberében gálakoncertet és fogadást 

tervezünk rendezni a Vigadó épületében, ahová 

ismert közéleti személyiségeket, más felekezetek 

vezetőit is meghívunk, hogy együtt ünnepelhessük 

templomunk 125 éves évfordulóját. 

A Presbitérium célja, hogy a jeles évforduló 

apropóján széles körben, kerületi, fővárosi 

és országos szinten is megmutassuk egyház-

községünket és unitárius vallásunkat.

Mivel a programok sikeres megszervezése 

és lebonyolítása óriási feladatot ró a 

szervezőbizottságra és a Presbitériumra, azzal a 

kéréssel fordulunk egyházközségünk tagjaihoz, 

hogy önkéntes szervezőként kapcsolódjanak 

be a sokrétű szervezési munkába. Kérjük, hogy 

önkéntesnek az egyházközségi hivatalban vagy 

annak bueiroda@t-online.hu elektronikus 

postacímén szíveskedjenek jelentkezni.

 
Zoltán Csaba jegyző 
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INFORMÁCIÓK AZ ISKOLAI HITOKTATÁSRÓL

Általános iskoláinkban 2013 szeptemberétől elkezdődött az erkölcstan mellett a felekezeti hit- és erkölcstan-oktatás. 

A 2015/16. tanévben az óra felmenő rendszerben történő bevezetése miatt az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. osztályos gyermekek 

órarendjében kap majd helyet. Az unitárius hit- és erkölcstan órákon a gyermekeknek lehetőségül van vallási alaptételek 

elsajátítására 450 éves vallási hagyományaink alapján. 

Ezúton is szeretnénk felhívni a fi gyelmet arra, hogy a közeljövőben a szülőknek ismét nyilatkozniuk kell, 

kívánják-e, gyermekük unitárius hit- és erkölcstan oktatásban részesüljön. A tantárgy akkor is választható, 

ha a gyermek jelenleg erkölcstan órára jár, vagy más felekezeti oktatásban részesül. Kérünk tehát kedves 

Testvéreinket, éljenek ezzel a lehetőséggel, és ezt mielőbb jelezzék iskolájukban illetve BUE irodánkban egyaránt.

Telefonszám: 06 1 311 3094, e-mail: bueiroda@t-online.hu  

IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETEK – HÍVUNK, LÁNGOLJ VELÜNK!
Néha unalmasnak tűnnek a mindennapok… elviselhetetlenül vonatottnak… történnek jó dolgok, de nem tudsz örülni 

neki… érzed, hogy valami hiányzik az életedből… Valami, vagy talán Valaki… nem találod a helyed, csak forgolódsz, nincs 

meg az esszenciája a boldogságnak… Lehet, hogy közénk tartozol, vagy mellettünk van a helyed! „Létlángra” hívunk hát 

Téged! Formabontó keretek közé, ahol az együttléten, az éneklésen van a hangsúly! Ahol fontos, hogy a Lelked hozd. Ahol 

magad lehetsz, de sok hasonló melletted.

A Létláng Ifj úsági Istentiszteletek olyan alkalmak kívánnak lenni, ahol a főiskolások, pályakezdő fi atalok hallgathatnak 

olyan istentiszteleteket, amelyek csak nekik és róluk szólnak! Azokat a problémákat próbáljuk feldolgozni, amelyek ezt 

a korosztályt foglalkoztatják. A belső vívódások, a megfelelési vágy, a boldogság elérése, megtartása, elvesztése. Mindezt 

szabadabb előadásban, kötetlen keretbe, sok dallal, és lélekkel fűszerezve. 

Ha kedved van, gyere el, próbáld ki! Első istentiszteletünk (március 22.) címe  Elindulás(OK) volt. Mindenkinek el kell 

indulni egyszer, életkortól, okoktól függetlenül. Gyere, Te indulj velünk!

Az ifj úsági istentiszteletet hagyományteremtőnek szánjuk: minden hónap második felében megrendezésre kerül majd 

gyülekezeti termünkben, ahova minden fi atalt felekezettől függetlenül szívesen várunk.
Szabó Csengele teológiai hallgató

az egyházközség gyakornoka

 

 KÓRUS ÉS EGYHÁZZENEI HÍREK

Gyülekezetünk kórusa, a Bartók Béla Kamarakórus a téli időszakban is folytatta munkáját. A gyülekezet legfi atalabbjaival 

kiegészülve közreműködött advent 3. vasárnapi istentiszteletünkön. 

A Magyar Televízió februárban több egyházi művet is rögzített kamarakórusunk tolmácsolásában, melynek egy részét 

magazinműsorában műsorra tűzte, többi darabjai pedig későbbi időpontban láthatók. 

Unitárius passiónk előadására idén nagypénteken 18 órától kerül sor. A főbb szerepekben Lőki Dánielt, Retkes Attilát, 

Palócz Gergőt és Mackó Miklóst hallhatjuk.
Mészáros Nóra Zita énekvezér 

A BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁPRILIS-MÁJUSI PROGRAMNAPTÁRA

Április 3. (Nagypéntek), 18.00   Az Unitárius Passió előadása

Április 5. Húsvét vasárnap, 09.00, 11.00   Ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással. A 11 órai istentiszteleten közreműködik:  

     Kukely Júlia énekművész (szoprán)

Április 6. Húsvét hétfő, 11.00   Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással

Április 11-12. (szombat-vasárnap)  Püspöki helynöki vizsgálószék a Budapesti Unitárius Egyházközségben

Május 16. szombat, 11.00   Magyarkúti szabadtéri istentisztelet

Május 20. szerda, 18.00   Érték+Őrző Estek: Gitárest – Gábor Erzsébet és Riskó Zsuzsanna koncertje

Május 24. Pünkösd vasárnap 09.00, 11.00  Ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással

Május 25. Pünkösd hétfő, 11.00  Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással

Május 31. vasárnap, 11.00   Konfi rmációi ünnepi istentisztelet

Kedves Testvéreim!

Március utolsó vasárnapjától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján du. 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk a Nagy Ignác 

utcai templomunkban, a budapesti egyházközségek közös szervezésében. Erre minden budapesti hívünk fi gyelmét szeretettel hívjuk fel, 

attól függetlenül, hogy melyik egyházközségnek tagja.

A március 29-i istentiszteletet Kászoni József, az áprilisit Szent-Iványi Ilona és a májusit Léta Sándor tartja. Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk abban a reményben, hogy ezzel a gyakorlattal egy régi hagyományt tudunk felújítani.
 KKJ
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A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET HÍREI

Adventi adománygyűjtés
A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának önkéntesei 2014 adventjében két fővárosi CBA-áruházban 

gyűjtöttek adományokat. A Flórián téri és a hegyvidéki bevásárló-központokban három délután szervezett gyűjtés mintegy 

600.000 forint összértékű élelmiszer, édesség, tisztítószer és más természetbeni adomány felajánlását eredményezte. 

Mindebből tartalmas segélycsomagokat lehetett összeállítani, amelyeket 40 családhoz, mintegy 150 rászorulóhoz juttattunk 

el a következő településekre: Budapest, Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat, Tiszabő, Hajdúszoboszló és Máriapócs. 

Meleg ételt osztott a Gondviselés Pesterzsébeten
Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának szervezésében 2015. február 20-án immár harmadik alkalommal 

melegétel-osztásra került sor Pesterzsébeten, az önkormányzat Civil Ház-ában. A városrészben nagy számban élnek 

hátrányos szociális helyzetű családok és egyedülálló emberek, a munkanélküliség is átlagon felüli szinten áll.

A korábbi évekhez hasonlóan 200 adag babgulyást szolgáltunk fel. Az adventi adománygyűjtésből megmaradt tartós 

élelmiszert is kiosztottuk az alkalmi ebédlőbe betért rászorulóknak. Ezúttal Bánó Miklós elnökségi tagunk jóvoltából 

mintegy 300 kilogramm naranccsal és almával is meg tudtuk ajándékozni az ételosztásra érkezőket. 

Az önkormányzat előzetesen ételjegyeket küldött az általa ismert rászorulóknak. A családosok ételhordó edényeket 

hoztak, míg az egyedülállók a helyszínen fogyasztották el a Magyar Államkincstár konyháján készült ebédet, melyet a 

Segélyszervezet hat önkéntese szolgált fel. Önkénteseink ezúttal is elbeszélgettek az ebédet a helyszínen elfogyasztó 

emberekkel, akikkel a korábbi években is találkoztunk. Szomorúan kellett megállapítanunk, hogy életük nem vett kedvező 

fordulatot az elmúlt egy évben és továbbra is meg kell küzdeniük a szegénység mindennapos gondjaival. Az eseményről a 

pesterzsébeti televízió is felvételt készített.

Kisgyörgy Rozália, aki először vett részt önkéntesként az ételosztásban, tapasztalatait, benyomásait így foglalta össze: 

„Különösen tetszett a szervezettség, az előkészítettség, a kultúrált lebonyolítás és az, hogy nem az utcán, hanem egy 

kultúrház nagytermében történt az étel kiosztása, illetve elfogyasztása. Nagy öröm volt számomra látni a boldogságot a 

sok nehézsorsú ember csillogó szemében, akik ’hazajáróként’ jöttek és szinte ünnepnek tekintették az eseményt. Fontosnak 

tartom, hogy folytassuk ezt a tevékenységet, mert visszavárnak bennünket.”  

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT A MAGYARKÚTI FENYŐLIGET VENDÉGHÁZ

2014-ben is számos közösségi program valósult meg Magyarkúton, többek között a tavaszi és őszi szabadtéri 

istentisztelet, a füzesgyarmati hittanos gyermekek nyaralása, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség nőszövetségének 

találkozója, valamint a Gondviselés Segélyszervezet hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett egyhetes tábora. 

Sajnos tavaly elmaradt az egyházközség gyermektábora.

A vendégház egyházi és egyházközségi rendezvények résztvevői számára ingyenes, de sok unitárius és más felekezetű 

fi zetős vendég is megfordult a magyarkúti vendégházban kikapcsolódás céljából.

2014-ben ugyan csökkentek a bevételek 2013-hoz viszonyítva, 470 ezer forintról 340 ezer forintra, de a fűtési rendszer 

korszerűsítésének és a szigetelés megerősítésének köszönhetően a bevételeknél is jobban csökkentek a rezsiköltségek 

(470 ezer forintról 290 ezer forintra), így 2014-ben 50 ezer forintos pozitív eredménnyel zárt a Fenyőliget Vendégház.

Mint ismert, a szállás árából az unitárius vendégek 20%-os kedvezményben részesülnek. Több baráti, családi 

összejövetelre, nyaralásra, sőt már esküvőre is igénybe vették a házat. 

Idén is nagy szeretettel várjuk vendégeinket.

További információ és foglalás:

Zoltán Csaba, vendégház gondnoka

Telefon: 30-680-4172

E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu
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FELHÍVÁS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA

Kedves Unitárius Testvérünk!
Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunknak 
ajánlották fel. 
Amennyiben adója 1 %-át 2015-ben is egyházunknak kívánja felajánlani, akkor szíveskedjen egyházunk nevét és technikai 
számát feltüntetni az adóbevallás rendelkező nyilatkozatában, az alábbiak szerint:
A kedvezményezett technikai száma, neve:

0200 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

Az SZJA másik 1%-a, az úgynevezett civil 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 fi nanszírozására.
Adója 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére történő felajánlásán kívül azt is 
tisztelettel kérjük, hogy adófi zető családtagjai, barátai, ismerősei fi gyelmét 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 atyafi ságos üdvözlettel:
A Magyar Unitárius Egyház

Magyarországi Egyházkerületének elnöksége

 

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Példányszám: 600 db

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 a bueiroda@t-online.hu címre.
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