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Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk! 
 

 
 

UNITÁRIUS PASSIÓ ÉS ÁHITAT 
2019. ÁPRILIS 19. (péntek) 18 óra  

 
Április 19-én, Nagypénteken 18 órától áhítatot tartunk gyülekezeti 
termünkben, ahol elhangzik Jézus szenvedéstörténete, az Unitárius Passió, 
egyházközségünk szólistáinak és kórusának tolmácsolásában. A 
nagypénteki áhítatot – amelyről az MTVA felvételeket készít későbbi 
műsorához – újonnan hivatalba lépő lelkészünk, Dr.Czire Szabolcs végzi. 
  

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 
2019. ÁPRILIS 21. ÉS ÁPRILIS 22. 

 
Hagyományainknak megfeleően három Húsvéti ünnepi istentiszteletet 
tartunk, 2019. április 21-én, vasárnap délelőtt 9 és 11 órai kezdettel, 
valamint április 22-én, hétfőn 11 órai kezdettel. Az Úr asztalát mindhárom 
alkalommal megterítjük, rajta a rá emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort 
helyezzük el. Az úrvacsora felvételére várjuk konfirmált unitárius 
testvéreinket. Prédikál, illetve úrvacsorai ágendát mond Dr.Czire Szabolcs 
és Nagy Zsuzsanna. 
 

MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET 
2019. MÁJUS 11. (szombat) - 12 óra 

 
Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és 
szeretetvendégségét 2019. május 11-én, szombaton tartja meg a Verőcéhez 
tartozó Magyarkúton, az unitárius tulajdonban és egyházközségünk 
kezelésében lévő, 2012-ben felszentelt kertben és vendégházban. Már 
délelőtt 10 órától várjuk vendégeinket, majd az istentiszteletet követően 
szeretetvendégség lesz. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
 

                
              
  HONLAP: 
 
 www.unitariusbudapest.hu   
 
DRÓTPOSTA: 
 
budapesti.unitarius@gmail.

com  
 

FACEBOOK: 
 
Budapesti-Unitárius-
Egyházközség 
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A láthatón túli remény 

Az az ígéret pedig, amelyet  
ő maga ígért nekünk, az örök élet. 

1Jn 2,25 
 

Nekünk gyermekként senki nem szólt 
arról, hogy a világ varázstalanítva lett, ráadásul 
évszázadokkal a születésünk előtt. Csoda-e hát, 
ha csodahittel telten álltunk azon a verőfényes 
húsvéti reggelen, karunkon a barna kányával, 
örömben és könnyben?   

Édesapám minden sérült állatot meg 
akart menteni, Édesanyán pedig nem bánta. 
Pedagógusszülők. Három fiúgyermeket 
mégiscsak nehéz lekötni, az állatokról való 
gondoskodás pedig nemes dolgokat taníthat. 
Valahogy a Vadon közelített be általuk az 
otthonunkba, a rejtett, félelmetes, de annál 
varázslatosabb világ. A négylábú szerzemények 
között, ha a cicákat és kutyákat most nem 
számítjuk, egy vadmacska volt a legkülönösebb. 
Friss májjal etettünk, amit köszönhetően a 
szocialista iparosításnak, a székelykeresztúri 
farmokról nem volt nehéz beszerezni. Odaadni 
annál inkább. Már messziről megborzongatott 
sárga tekintete és sziszegő fújtatása. Aztán 
egyszer kiszabadult, és egy vadásznak kellett 
lelőnie. Nekünk pedig kifizetni a szomszédság 
összes tyúkját. 

   

 
dr. Czire Szabolcs, a Budapesti 

Unitárius Egyházközség új lelkésze 
 
A kétlábúak többen is voltak. Mivel ők a 

levegő urai, még különlegesebb volt velük a 
viszony. Ragaszkodásuk, hűségük egészen 
önkéntes volt, maradásukat nem kényszerítették 
rácsok. Mindig hordoztak valamit abból a 
szabadságvágyból, amit a természet ottfelejtett 
az ember szívében is. Volt egy galamb, persze, 

hogy Tubi, aki évekig a fürdőszoba ablakában 
fészkelt, és akit nem tudtunk olyan messzire 
vinni, hogy ne térjen haza. Gyakran tűnődtünk, 
hogy honnan van iránytűje. Volt egy bagoly, egy 
kis füles kuvik, a cérnagyár kerítése mellől, akit 
a cipőszekrényben tartottunk. Ha beszéltünk 
hozzá, a fejét oldalra ingatta, mintha kétkedne 
szavainkban. Aztán a nagy fekete holló, aki a 
felemelt karra élvezettel landolt, és barátságáért 
cserébe minden fényes tárgyra igényt tartott. És 
ott volt ő, a fenséges barna kánya…  

Egy vadőr bízta ránk még az ősszel, 
hogy ápoljuk. Nálunk töltötte minden idők egyik 
leghidegebb telét. A régi tyúkketrecbe 
költöztettük. Hogy úgy ne járjunk, mint Ábel 
macskája Surgyélán sasával, fokozott 
elővigyázatossággal és tisztelettel közeledtünk 
hozzá, vastag kesztyűben és sisakban. Hárman 
fogtuk, amikor jobb szárnyára rögzítő kötést 
tettünk, de sérülése alapján kétséges volt, hogy 
repül-e még valaha.  

Teltek a hetek, a hónapok, de a 
gyógyulásnak semmi jele. A szárnyaláshoz 
szokott barátunk egyre szomorúbb lett, és ezt mi 
nem hagyhattuk. Küzdött mindenki, ahogy 
tudott. A berki kánya egykedvű beletörődéssel. 
Mi varázslással. Merthogy nekünk elfelejtettek 
szólni, hogy a világ – már évszázadokkal 
születésünk előtt – varázstalanítva lett. Az ételét 
és vizét mindig „megvarázsoltuk”, gyógyító 
szeretetet küldtünk neki. Később már engedte, 
hogy simogassuk, és ilyenkor szavakkal 
bátorítottuk, gyógyulásáról próbáltuk meggyőzni. 
Fogadalmakat tettünk, még a kedvenc 
öntapadós matricámról is lemondtam, hogy 
ezzel is kikényszerítsük a csodát. Mert nem 
akartunk kevesebbet.  

És közben mit tett Édesapám? 
Türelemre intett, és azt mondta, hogy 
reménykedjünk. Remény? Az meg miféle dolog? 
Mi nem reménykedni akartunk, hanem 
beavatkozni a sors törvényeibe, a test 
működésébe, az ég és a föld rendjébe. Etessük, 
szeressük, és reménykedjünk, hogy lassan 
felgyógyul, mondta.   

Elült a hideg tél, kitavaszodott, madarak 
éneke töltötte meg a pezsdülő mindenséget. 
Talán valamelyik fa tövében Hamvas Béla épp a 
trillákat kottázgatta, hogy megfejtse, miként 
hordozzák e dallamok egy másik világ titkos 
üzenetét. A mi sasunk, aki érthette e melódiát, 
lassan nyitogatni kezdte a szárnyait, mint idős 
ember mozgatja meg sajgó vállát.  

Azon a verőfényes húsvéti reggelen, 
karunkon a barna kányával, örömben és 
könnyben álltunk. Repülnie kell, mert szárnya 
van. De maradnia is jó lenne, mert 
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megszerettük, mert hónapokon át varázslattal 
gyógyítottuk. A bátyám végül a karját magasra 
emelte, és fel-le mozgatta. A kánya egy ideig 
egyensúlyozott a szárnyával, mintha attól félne, 
hogy leesik. Aztán felröppent. Talán maga sem 
hitte, mert a közeli gyümölcsfán megpihent. 
Nézett minket, és nézte a messzeséget. Az 
utóbbit választotta.  

Édesapánk ránk pillantott. Na, ugye? De 
mi csak mereven néztük a messzeséget, három 
fiúgyermek mégsem sírhat. Hallgattunk. 
Örömben és könnyben.  

Ahogy a láthatón túli kékség magába 
oldotta madarunk szárnycsapásait, azon 
tűnődtem, hogy vajon a felnőttnek az a remény, 
ami a gyermeknek a varázslat? 

 
Boldog húsvétot mindenkinek! 

Találkozzunk a templomban a remény 
ünnepén! 

dr. Czire Szabolcs, lelkész  
 

 
Beszámoló az egyházközségi 
közgy űlésről 
 
Egyházközségünk szokásos, az előző évet 
lezáró rendes közgyűlését 2019. március 31-én, 
az istentiszteletet követően tartotta meg, melyen 
21 szavazati joggal rendelkező egyházközségi 
tag vett részt. 
 
A közgyűlés ünnepélyes eskütétellel kezdődött. 
A 2017 decemberében megválasztott és 
jelenlévő egyházközségi tisztségviselőktől Kriza 
János beszolgáló lelkész vette be az esküt. 
Először tett esküt Soós Judit, Dr. Mihály Noémi 
és Jakabné Szávuly Jolán, akiket a közgyűlés 
először választott presbiterré, és akiknek 
egyházi munkájára és életére Isten gazdag 
áldását kérjük. 

 
 

Az egyházközség világi vezet őinek 
eskütétele 

 
A közgyűlés meghallgatta és egyhangúlag 
elfogadta Kriza János beszolgáló lelkész, 
valamint Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin gondnok 
jelentését. Mindkét tisztségviselő kiemelte az 
előző év fontosabb eseményeit, fejlesztéseit. A 
lelkészi és gondnoki jelentés rövidített változata 
ebben a számunkban olvasható. 
 
A közgyűlés, szintén egyhangúlag, elfogadta a 
2018. évi zárszámadást és a 2019. évi 
költségvetést, melynek részleteit Zoltán Csaba 
pénztárnok ismertette a közgyűlésen. A 
zárszámadást és a költségvetést az alábbi főbb 
sarokszámokkal fogadta el a közgyűlés: 
 

  2018 Tény 
Nyitó vagyon 8.491.096 Ft 
Bevételek 12.739.962 Ft 
Kiadások 9.217.667 Ft 
Záró vagyon 12.013.391 Ft 

 
 2019 Terv 
Nyitó vagyon 12.013.391 Ft 
Bevételek 11.950.000 Ft 
Kiadások 14.985.000 Ft 
Záró vagyon 8.978.391 Ft 

 
Zoltán Csaba elmondta, hogy a 2018-ban elért 
közel 3,5 millió forintos többlet jórészt annak 
köszönhető, hogy a Belváros Lipótváros Egyházi 
Épületekért Közalapítvány 2018. évi pályázatán 
a lelkészi lakás felújítására elnyert 2,4 millió 
támogatás az év folyamán befolyt az 
egyházközség számlájára, ugyanakkor annak 
felhasználására csak 2019 februárjában 
kerülhetett sor. Így ezt az összeget bevételként 
tavalyra, kiadásként 2019-re számolja el az 
egyházközség. Ugyanezen ok miatt 2019-ben 
2,4 millióval csökken az egyházközség 
pénzállománya, valamint további mintegy fél 
millió forinttal a folyó bevételek és kiadások 
negatív egyenlege miatt. A 2018 évi 3,5 milliós 
milliós többlet után 2019-ben 3 millió forint 
hiánnyal számol a költségvetés, tehát a két év 
alatt 0,5 millió forint többlet keletkezik. 
 
2018-ban is a tervezett alatt maradtak a 
működési kiadások, ugyanakkor a hívek 
befizetéseiből (egyházfenntartás, perselypénz, 
adományok) származó bevételek is elmaradtak 
mind a tervtől, 900 ezer forinttal.   
 
A pénztárnok az egyházközség vagyoni és 
likviditási helyzetét jónak nevezte, tekintettel 
arra, hogy a 9-10 millió forint értékű pénzvagyon 
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az egyházközség több mint egy éves működési 
kiadásainak fedezetére is elegendő. Az 
egyházközség által kezelt és használt ingatlanok 
állapota kiváló, nagyobb beruházásra a 
közeljövőben nincs szükség, amely 
többletforrásokat igényelne. 
 
Külön napirendi pont keretében Kaveczkiné Dr. 
Farkas Katalin tájékoztatta a közgyűlést arról, 
hogy Bálint-Benczédi Ferenc püspök úr az 
egyházközség megválasztott új lelkészét, Dr. 
Czire Szabolcsot 2019. április 18-i hatállyal 
nevezte ki egyházközségünk lelkészévé, így a 
húsvéti ünnepi istentiszteleteken már új 
lelkészünk végzi a szószéki szolgálatot. 
 
Ennek kapcsán az egyházközségi 
gondnokasszony külön köszönetet mondott 
Kriza János lelkésznek a közel egyéves 
beszolgáló lelkészi szolgálatáért, amit felelősen, 
lelkiismeretesen és odaadással végzett, az 
egyházközség legnagyobb megelégedésére.  
 

Zoltán Csaba, pénztárnok 
 
Köszönet Kriza János beszolgáló 
lelkésznek 
 
Miután Ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök úr 
2019. április 18-i hatállyal kinevezte Dr. Czire 
Szabolcsot a Budapesti Unitárius Egyházközség 
lelkészévé, az eddigi beszolgáló lelkész, Kriza 
János beszolgáló lelkészi megbízatása 
ugyanezen nappal véget ér. 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kriza 
János lelkész úrnak, lelkiismeretes és odaadó 
munkájáért. Lelkész úr csaknem egy éve 
beszolgáló lelkészünk. Tevékenységéért a 
legnagyobb elismerés hangján szólhatunk! 
Elsősorban kitűnő prédikációiért lehetünk 
hálásak. 
 
Lelkész úr folyamatosan segítette a 
Presbitériumot és az egyházközséget.  Vállalta 
ezt úgy, hogy hetenként Miskolcról kellett 
Budapestre utaznia és ez időben 
helyettesítéséről is gondoskodnia. Igazi integráló 
személyiség, pozitív életszemlélettel és 
maximális segítőkészséggel. Mindenkivel 
megtalálta a közös hangot és méltán vált 
népszerűvé mind a presbiterek, mind a hívek 
körében. A Presbitériumot hatékonyan segítette 
gyakorlati javaslataival, közgazdász szemléletét 
is felhasználva. Korrektsége, önzetlensége és 
gyakorlati javaslatai, segítsége nélkül nehezen 

tudtuk volna megvalósítani közösségi 
programjainkat! A vasárnapi istentiszteleteken 
kívül az egyéb feladatokat is elhivatottan és 
lelkesedéssel látta el, beleértve az erdélyi és 
magyarországi konfirmandusok látogatásának 
megszervezését vagy a dévai zarándoklatot, 
amelyen maga is részt vett.  
 

 
Kriza János lelkész és a presbitérium tagjai 

 
Hálásan köszönjük eddigi tevékenységét. 
Reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk a 
segítségére. Kívánunk neki további sikereket 
munkájában, hivatásában és nagyon sok 
boldogságot a családi életében! 
 

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin, gondnok 
 
 
A 2018. évre vonatkozó lelkészi 
jelentés  
 
(Terjedelmi okokból e helyen a közgyűlésen 
elmondott lelkészi jelentésnek csak a rövidített 
változatát olvashatják. A részletes lelkészi 
jelentés az egyházközségi irodában 
megtekinthető. A nagyszámú és színvonalas 
egyházközségi rendezvények felsorolását a 
részletes lelkészi jelentés tartalmazza, melyekről 
korábbi és jelen hírlevelünkben már 
beszámoltunk.) 
 
2018. június 30-ig, nyugdíjba vonulásáig 
Kászoni-Kövendi József végezte a lelkészi 
teendőket a Budapesti Egyházközség 
lelkészeként. Ezért megkértem, hogy ő írja meg 
a lelkészi jelentés bevezető, első részét. 
 
Kedves Testvéreim! 
A közelmúltban, amikor Kriza János lelkész úr 
arra kért, hogy az idei lelkészi jelentéshez 
megírjam a bevezető, a köszöntő részt – amit 
amúgy is megtettem volna, hiszen lelkészi 
hivatásom, feladatom is ezt diktálta –, bevallom, 
hogy jólesett a felkérés. Megtehette volna azt, 
hogy erre nem kér fel, hanem egy pár bevezető 
mondatban megteszi ezt ő maga. Mellőzve ez 
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által a macerát, hogy engem megkérjen, 
telefonon hívjon, ebbe beavasson, netán 
hosszabb ideig várjon arra, míg ezt én végzem 
el. 
Nos, amikor ehhez a feladathoz kezdek, úgy 
érzem, mint a halálraítélt, vagy élete végéhez 
érkezett, ember, akinek pillanatok alatt 
lejátszódnak élete filmkockái. 2018. január-
június időszakára vonatkozik ez a jelentés, 
hiszen július 1-től már rajtam kívül játszódtak a 
lelkészi cselekmények, mivel június 17-én 
mondtam el a kibúcsúzásom alakalmával 
hattyúdalomat. Az utolsó hónapokban már 
megeresztett gyeplőszárral teltek az idők, ami 
alatt azt kell érteni, hogy nem az történt, amit én 
akartam, szerettem volna, hanem főleg, amit Ti 
szerettettek, akartatok presbiterek, 
egyházközséghez közel álló emberek. Ami így is 
volt rendjén. 
Ha most képzeletben magam elé raknám a 
lelkészi jelentéseket, amit az eddigiekben 
megírtam, akkor szám szerint a 41-iknél 
tartanék. Kimondani is hosszú, több mint négy 
évtized. Kicsit biblikus képpel fogalmazva azt 
mondhatnám, hogy ennyi időn keresztül 
tapostam az Úr szőlősét, hiszen számomra 
megadatott az, hogy mindvégig lelkész voltam, 
nem kellett – szerencsére – másodállást 
vállalnom, a megélhetés céljából, ami 
egyházkerületünkben nem volt egyáltalán 
idegen egy-két lelkész esetében. Vagyis főállású 
lelkész lehettem és maradtam mindvégig. Egész 
életemben azt tehettem, amire vállalkoztam, 
amire elköteleződésem hívott.  
Az idén május 1-jén lesz pontosan 25 éve 
annak, hogy családommal áttelepültem ide a 
„bűnös nagyvárosba”, ahogyan sokan nevezik 
ezt a gyönyörű fővárost. Közel egy negyed 
századot élhettem itt Veletek, Köztetek, sok 
vonatkozásban Értetek is. A szolgálat 
gyönyörűséges volt és a teher könnyű, ahogy 
azt a Mester tanította, mert volt értelme az 
elvégzett munkának. Felsorolni is nehéz lenne 
azt, hogy mi történt ez alatt a két és fél évtized 
alatt gyülekezeti, közösségi életünk 
szempontjából. Erről nem írnék hosszabban, 
hiszen kibúcsúzó beszédemben tettem erre 
vonatkozó utalásokat. Annak nagyon örvendek, 
hogy ebből a húsz évből, amit a Nagy Ignác 
utcai templomban szolgáltam 18 éven keresztül 
volt Budapesti Egyházközségi Hírlevél, amiben 
többé-kevésbé részletesen vannak leírva az 
elvégzett tevékenység eseményei. Én magam 
nem egyszer átlapoztam, nem kis nosztalgiával 
ezt a 18 évet, és tanulságomra tettem, hiszen ki 
tudná emlékezetben tartani annak eseményeit.. 
Ha valakit ez érdekel, bármikor megteheti, hogy 

belenéz az események sorába, és ha nem akad 
ilyen, bizonyára lesz majd, aki ezt megteszi, 
amikor megírja az egyházközség történetét. 
Most egyet akarok: megköszönni azoknak a 
segítségét, önzetlen egyházépítő és szerető 
munkáját, akik velem együtt jártak ezen az úton. 
Gondnokok és presbiterek, templomgondozó és 
gyülekezeti tagok, akik nagyjából azt akarták, 
amit én. Köszönöm azt az önzetlen munkát, amit 
egy kicsit helyettem is elvégeztetek világaikként, 
csak hogy nekem több időm legyen a lelkészi 
munka elvégzésére. Jól esett figyelmességetek, 
jó szándékotok.  
Azt kívánom, hogy továbbra is maradjatok meg 
ebben az elhatározásban, elhivatottságban és 
segítsétek majd az eljövendő és eljövendők 
munkáját, hogy ebben segítsen meg és áldjon 
meg Titeket a jó Isten. 
Isten Veletek, Isten Velünk mindannyiunkkal, 
mindörökké. Ámen! 

Kászoni-Kövendi József 
 
Egyházunknak a Magyar Unitárius Egyház 
fennállásának 450. jubileumi évében, sokszoros 
hálaadással tekintünk vissza a 2018-as 
esztendőre.  
Csodálatos ünnepségsorozatnak lehettünk 
részesei: január 13-án, Tordán, a 
vallásszabadság kimondásának helyszínén a 
vallásszabadság emlékművét avathattuk fel, 
február 20-án a Magyar Parlament nyilvánította 
január 13-át a Vallásszabadság napjává, 
valamint törvényben örökítette meg az 1568-as 
tordai országgyűlésnek a vallásszabadságról 
alkotott határozatát, március 9-én pedig szintén 
a parlament felsőházának termében tartottunk 
ünnepi konferenciát majd a Vigadóban 
Gálaestet egyházunk 450. éves fennállásának 
tiszteletére. Ezeken a rendezvényeken 
egyházközségünk tagjai is részt vettek a 
lehetőség szerint. Sajnos a parlamenti ünnepi 
konferenciára korlátozott számú belépési 
lehetőséget kaptunk, ezért sokan nem tudtak 
részt venni az eseményen. 
 
Egyházkerületünk főgondnokának, Elekes 
Botondnak közbenjárására a Magyar Posta 
emlékbélyeget és díszborítékot, a Magyar 
Nemzeti Bank pedig egy 10e Ft-os ezüst és egy 
2e Ft-os színesfém emlékérmét bocsátott ki e 
jeles történelmi esemény emlékéül. Az 
egyházkerület – szintén főgondnokunk munkája 
eredményeképpen – a jubileumi évben 8 
könyvet adott ki, hogy ily módon is 
maradandóvá tegye az ünnepi év eseményeit.  
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A Budapesti Unitárius Egyházközség életében a 
2018-as esztendő a változások éve volt. 20 éves 
lelkiismeretes szolgálat után 2018. június 17-én 
búcsúzott ki az egyházközség lelkészi állásából 
Kászoni-Kövendi József lelkész. 2018. július 1-
től e jelentés készítője Kriza János lelkész vette 
át az egyházközség lelkészi teendőit. Az 
egyházközség közgyűlése a lelkészválasztás 
módozatával kapcsolatban a meghívás mellett 
döntött, a presbitérium meghívta dr. Czire 
Szabolcs lelkész-teológiai tanárt, akit a 
közgyűlés 2019 januárjában meg is választott. 
Az egyházközség lelkészi állása az 
egyházközség tagjainak reménysége szerint 
2019. április 18-al betöltődik. 
 
A Magyar Unitárius Egyház idén is 
megszervezte Dévai zarándoklatát , melyre 
idén november 10-én, szombaton került sor. 
Egyházközségünkb ől idén 10-10 fiatal és 
felnőtt hívünk  indult útnak szombat reggel, 
hogy együtt ünnepeljenek több száz 
zarándoklóval. Vasárnap délelőtt részt vettek 
Déván az istentiszteleten, ahol találkozhattak az 
Amerikai Egyesült Államokból érkezett unitárius 
testvéreinkkel is. Hazafelé Vajdahunyad várát is 
megtekintették, majd az esti órákban érkeztek 
Budapestre.  
 
A rendezvények kapcsán külön meg kell 
említenem gondnokunk, kántorunk, 
presbitériumunk és gyülekezeti tagjaink 
nagyszerű hozzájárulását, akik lelkiismeretes 
munkájukkal, szeretetükkel, odaadásukkal 
nagymértékben segítették a rendezvények 
lebonyolítását, szabadidejükből, anyagi 
tehetségükből sokat áldozva arra, hogy minden 
jól szervezetten és mindenki nagy 
megelégedésére történjen.  
 
2018 szeptemberében sikerült megoldanunk az 
irodavezetői állás betöltését Béres Katalin 
személyében. Ez úton is megköszönöm Pál 
Ágotának, hogy lemondása után is még több 
hónapig vállalta a pénzügyek kezelését és 
elkészítette az év végi zárást, valamint Postás 
Ildikónak, hogy amikor tudott besegített az irodai 
munkába. Ez úton szeretném megemlíteni, hogy 
még 2018-ban elhatároztuk egy korszerű 
egyházi ügyvitelei szoftver beszerzését, több 
tesztelés után 2019 márciusában sikerült is 
beszerezni. 
 
2018-ban egyházközségünkben összesen 62 
istentiszteletet tartottunk (48 vasárnapi és 10 
ünnepi, 4 alkalmi), melyeken összesen 2725-en 
látogattak (több forrást is ellenőrizve sajnos az 

adatok nem pontosak), tehát átlagosan 43-an 
vettek rész egy istentiszteleten.  
 
Ünnepeinken az úrvacsorával élők száma a 
kimutatások alapján a következő: karácsony 
340, húsvét 290, pünkösd 162, őszi hálaadás 
102.  
 
Család és beteglátogatás:  Alaptörvényünk 
besorolása alapján a Budapesti Unitárius 
Egyházközség anyaegyházközség. Kiterjedését 
tekintve azonban, a távolságokat figyelembe 
véve olyan, mint egy hatalmas 
szórványegyházközség. Ezért nagyon nehéz a 
látogatások megszervezése, ugyanakkor az is 
valós igény, hogy a látogatás megtörténjen. A 
személyes kapcsolatokat – főleg az idősebb 
híveink számára – a modern kommunikációs 
eszközök nem helyettesíthetik. Beszolgáló 
lelkészként főként az időhiány miatt alig 5 
családlátogatást végeztem. Beteglátogatásra 
nem került sor, többször is jeleztem és kértem, 
ha valakinek betegről van tudomása jelezze, 
sajnos ez irányú visszajelzést nem kaptam. A 
betegek állapotáról sokszor csak a betegség 
elmúlása után szereztem tudomást a 
„gyógyultak” templomlátogatása alkalmával. 
Telefonon többször is érdeklődtem híveink 
„hogyléte” felől, ami a visszajelzések alapján 
mindenkinek jól esett, de látogatást nem 
igényeltek. A családlátogatással kapcsolatban 
meg kell jegyeznem, hogy híveink igénylik azt, 
de a nagy távolságok és a munkahelyi 
elfoglaltságok miatt erre csak általában 
hétvégén kerülhet sor. 
 
Az elmúlt évben az igényelt keresztelési 
szertartások száma 20 (8 lány, 12 fiú). Isten 
áldását kérjük az induló életre és családjaik 
életére, hogy növekedhessenek testben és 
lélekben, Isten és emberek iránti kedvességben, 
mindannyiunk örömére. A konfirmációi  
szertartást június 10-én tartottuk, amikor 
összesen 7 ifjú tett bizonyságot hitéről (3 lány, 4 
fiú). A mai nap is Isten áldását kérjük életükre, 
adjon hitet, erőt és türelmet nekik, hogy a jó 
példát követni tudják, tanulhassanak, 
épülhessenek testben és lélekben. Esketési  
szertartás keretében 5 ifjú part részesítettünk 
házasság megáldásban. Isten áldását kérjük az 
ifjú párok életére, hogy türelemmel, egymás 
iránti tisztelettel és szeretettel építsék és éljék 
közös jövőjüket. Sajnos az elmúlt év sem volt 
mentes temetési szertartásoktól .  Az elmúlt 
évben 5 alkalommal végeztünk temetési 
szertartást (4 nő, 1 férfi). Akiket utolsó útjukra 
kísértünk, nem tűnnek el nyomtalanul. Ajándék 
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volt számunkra ismerni őket, ajándék volt 
megosztani velük életterünket. Emlékük tovább 
él mindennapjainkban és mi szívesen 
emlékezünk rájuk. Adjon az Isten néhai 
szeretteinknek örök nyugalmat, pihenésük 
legyen csendes, emlékük legyen áldott.  
 
Az egyházközség lélekszámával kapcsolatban 
csak becsült adatokra hivatkozhatok. Címlistánk 
több mint 1800 címet tartalmaz, sajnos 
megállapítottuk, hogy ezek már nem minden 
esetben pontosak. 2018-ra egyházfenntartói 
járulékot 382-en fizettek be, 2017-ben pedig 
344-en. 
 
Az iskolai év folyamán a bejelentett iskolások 
számára igyekeztünk megtartani a vallásórákat, 
sajnos ebben hiányosságok is akadtak. 
Iskolaidőben vasárnaponként az istentiszteletek 
ideje alatt „Kerek Világ” gyermekfoglalkozást 
tartunk. Köszönet érte Bernát Mártának. 
 
2018-ban az alábbi időpontokban tartottunk BUE 
presbiteri ülés t: jan. 27; március 7; április 11; 
május 9; június 20; július 2; augusztus 17; 
október 10 (MUEME Elnökség meghívásával); 
október 18; október 25 (Dr. Czire Szabolcs 
meghívásával); december 4. (11 alkalom). 
Közgy űlések  időpontjai: 2018. 05.06-án (éves 
rendes közgyűlés); 2018. 07.29-én (ez döntött 
arról, hogy a lelkészt meghívással kell 
kiválasztani). 
 
Az egyházközség pénzügyi helyzete stabil, ez 
úton is megköszönöm a pontos és precíz 
munkát egyházközségünk pénztárosának Zoltán 
Csabának. 
 
Zárszóként szeretném megköszönni a 
presbitériumnak és a gyülekezet közösségének, 
hogy beszolgálásom ideje alatt mindenben 
támogattak és bizalommal voltak irántam. 
Élmény volt a közös munka, úgy érzem, sok 
mindent sikerült közösen megvalósítanunk. Isten 
áldása legyen a gyülekezet életén! 
 

Kriza János, beszolgáló lelkész 
 
 
Gondnoki beszámoló a 2018. évr ől 
 
Mivel a részletes lelkészi jelentés a 2018. évi 
fontosabb eseményeket tartalmazza, ezért az év 
eseményei közül csak néhányat emelnék ki. 
 
2018 különleges év volt számunkra. Több olyan, 
a vallásszabadság évfordulójához kapcsolódó 

eseményre is sor került, amelyekre büszkék 
lehetünk. 
 
Ezek sorában kiemelhető az ünnepi 
istentisztelet, amelyet templomunkból a Kossuth 
rádió is közvetített, továbbá a március 9-ei 
ünnepi konferencia a Parlamentben, amely 
elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a 
vallásszabadság napjává  nyilvánította január 
13-át. 
 
Valamennyiünk számára emlékezetes 
esemény volt, hogy egyházunk 
megalapításának 450 éves évfordulója 
alkalmából bélyeget és díszborítékot adott ki 
a Magyar Posta , amelynek felemelő, 
ünnepélyes bemutatójára május 13-án, került 
sor. 
 
November kiemelkedő eseménye volt a Magyar 
Nemzeti Bank és az Egyházkerület 450 éves 
évfordulóra kibocsátott gyönyörű emlékérme 
sajtótájékoztatóval egybekötött, hivatalos 
kibocsátási ünnepsége , amelyen az 
egyházkerület vezetése és az MNB képviselői 
mellett számos hívünk megjelent.   A fentiek 
megvalósulásáért Elekes Botond F őgondnok 
úrnak jár köszönet és elismerés.  
 
Az ünnepi rendezvények sorában említem még 
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
(ODFIE) március 15-ei ünnepi műsorát, valamint 
az 1956-os forradalomról történt 
megemlékezést, amelyen dr. Retkes Attila tartott 
előadást és dr. Barabássy Sándor mondott 
beszédet. 
 
A november elején indult dévai zarándoklaton  
egyházközségünkből 10-10 fiatal és felnőtt 
hívünk vett részt. 
 
Decemberben vendégül láttuk a Kolozsvárról 
érkező fiatalok  egy csoportját. 
 
Az év kiemelkedő eseménye volt június 17-én a 
Kászoni-Kövendi József lelkész úr 
kibúcsúzása alkalmából tartott ünnepi 
istentisztelet, amelyen gyülekezetünk elöljárói, 
egyházkerületünk vezetése és lelkészei 
köszöntötték lelkészünket, aki több mint 20 éven 
át szolgálta gyülekezetünket. Az istentiszteletről 
az MTVA is felvételeket készített. 
 
2018-ban tizenegy presbiteri ülést és két 
közgy űlést tartottunk.  Rendes éves 
közgy űlésünket május  elején tartottuk, majd a 
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július végi közgyűlés arról döntött, hogy a 
lelkészi állást meghívással tölti be. 
 
Több pályázatot is  benyújtottunk az V. ker. 
Önkormányzathoz, amelynek támogatása nélkül 
nem tudtuk volna kulturális és egyéb 
programjainkat (például konfirmandusok 
cserelátogatása) megvalósítani. 
 
Július 15-től szeptember 2-ig Nagy Zsuzsanna  
Erasmus ösztöndíjas kolozsvári unitárius 
teológiai hallgató teljesített nálunk legatusi 
szolgálatot. Lelkiismeretes munkáját ezúton is 
köszönjük. 
 
Tavaly év végétől új irodavezet ő segíti a 
munkánkat. 2018-ban hónapokig Mészáros 
Nóra kántorunk segített az irodai ügyelet 
ellátásában. 
 
Egyháztagjaink rendszeres anyagi 
hozzájárulása és a takarékos gazdálkodás 
eredményeként egyházközségünk pénzügyi 
helyzete stabil .  Ugyanakkor fontos 
hangsúlyozni, hogy a hívek áldozatvállalására 
két területen továbbra is szükségünk van.  Az 
egyik, az adóbevallásokhoz kapcsolódóan az 
1+1 %-ok felajánlása a Magyar Unitárius Egyház 
Magyarországi Egyházkerülete, valamint az 
Unitárius Alapítvány javára. 
 
Egyházközségünk működését azonban döntően 
a közvetlenül az egyházközség pénztárába vagy 
bankszámlájára befizetett egyházfenntartói 
járulék biztosítja. 
 
2019. április 18-tól szolgálatba lép Dr. Czire 
Szabolcs , akit a 2019. január 20-ai lelkész-
választó közgyűlés a BUE lelkészévé választott. 
 
2019 tavaszán a lelkészi lakást felújítottuk.  Itt 
említem meg, hogy a templomban a szószék 
melletti négy üvegablak alatti beázások nyomát 
kijavítottuk, a falfelületet rendbe hoztuk. 
 

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin, gondnok 
 
 
Egyházközségünk életéb ől 
 
December 2-án, Advent els ő vasárnapján 10 
órától  hagyományainkhoz híven adventi 
családi napot  tartottunk gyülekezeti 
termünkben, ahol mézes puszedlit sütöttünk, 
adventi koszorút készítettünk. Ezúton mondunk 
köszönetet Dr. Hatfaludy Zsófiának és 

mindazoknak, akik a családi nap szervezésében 
és lebonyolításában segédkeztek.  
 
December 2-án  az egyházközségünk híveiből 
alakult Budapesti Unitárius Kamarakórus a 
Bartók Béla Egyházközség adventi 
istentiszteletén szolgált ünnepi műsorával.  
 
December 9-én, Advent második vasárnapján  
istentiszteletünk keretében rövid koncerten  
Bach és Vivaldi népszerű versenyművei 
csendültnek föl Mészáros Nóra zongoraművész, 
illetve Sztankovics Béla és Tokos Zoltán 
gitárművész tolmácsolásában. Közreműködött 
az Ádám Jenő Kamarazenekar, vezényelt 
Szentmáry Kálmán.  
 
December 16-án, Advent harmadik 
vasárnapján  istentiszteletünkön a szószéki 
szolgálatot Kriza János végezte, majd a 
Budapesti Unitárius Kamarakórus  adott rövid 
koncertet. Istentiszteletünk után a BUE 
Nőszövetsége agapéra  várta híveinket 
gyülekezeti termünkbe. Ezen a hétvégén 
vendégül láttuk Kolozsvárról érkező fiatalok egy 
csoportját is, akik pénteken érkeztek. 
Szombaton délelőtt a téli Budapest 
nevezetességeit néztük meg. Egy kiadós ebéd 
után a Csodák Palotájába mentünk, vacsora 
után pedig késő estig tartott a kolozsvári és a 
budapesti ifjak vidám együttléte. Kolozsvári 
vendégeink vasárnap parlamenti látogatáson, 
majd istentiszteletünkön is részt vettek, s ebéd 
után indultak vissza Kolozsvárra. 
 
December 23-án , Advent negyedik 
vasárnapján  11 órakor istentiszteletünkön 
köszöntöttük a 18. életévüket betöltött ifjainkat, 
akik aztán a gyülekezeti teremben egy közös 
ebédet is elfogyasztottak. Később a karácsonyfa 
közös feldíszítése után, a hagyományos 
gyermekkarácsonyra ismét megtelt templomunk. 
 
December 24-én , hétfőn 16 órától Szentesti 
áhítaton  Nagy Zsuzsanna vezetésével 
felidéztük Jézus születéstörténetét – bibliai 
idézetekkel, karácsonyi énekekkel. 
 
2019. január 13-án , vasárnap 10 órától 
vallásszabadság ünnepi istentiszteletünket  a 
Kossuth Rádió  egyenes adásban közvetítette. 
Prédikált Csécs Márton torockói lelkész.  
 
Február 16-án , szombaton volt ez évi első 
kirándulásunk  a budaörsi kopárokra. 
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Február 23-án , szombaton délután farsangi 
mulatságot  tartottunk, ahol fánkot sütöttünk, 
erdélyi néptáncokat tanultunk, illetve tombolára 
is sor került.   
 
Március 12-én , kedden a Bartók Béla Unitárius 
Egyházközségből érkező hívekkel kiegészült 
Budapesti Unitárius Kamarakórus  nagy 
sikerrel szerepelt a II. Ferencvárosi Szakrális 
Kórustalálkozón. 
 
Március 16-án , szombaton délután gyülekezeti 
termünkben megrendezésre került az immár 
hagyományos Közös utakon – Ifjúsági 
istentisztelet  az Országos Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet kolozsvári teológiai hallgatóinak 
közreműködésével. Az alkalom utáni 
szeretetvendégségünkre is sokan velünk 
maradtak. 
 
Március 17-én , vasárnapi istentiszteletünkön 
ugyancsak az ODFIE közreműködött 1848. 
március 15-re emlékező ünnepi m űsorával . A 
szószéki szolgálatot Magyari Zita végezte.  
 
Március 23-án , szombaton ismét kirándulást  
szerveztünk a Remete szurdoktól a Zsíros-
hegyig. Sokan eljöttek erre a túrára, melyért 
ezúton is köszönetet mondunk Németh 
Ferencnek, a túrák vezetőjének. 
 

 
Pihenőt tartanak a túrázók 

 
Március 24-én , vasárnap istentiszteletünk után 
könyvbemutatóra  került sor. Simó Márton: Mi 
székelyek és román barátaink – kötet az 
együttélésről, a transzszilvanizmusról, múltról, 
jelenről és jövőről címmel.  
 

Mészáros Nóra, énekvezér 
 
Unitárius gyermektábor Magyarkúton 
             
A Budapesti Unitárius Egyházközség – az előző 
évekhez hasonlóan – idén is megrendezi 

gyermektáborát – 2019. június 24. és 29. között, 
azaz hétfőtől szombatig. Szeretettel várjuk 
mindazon 5 és 14 év közötti gyermekek 
jelentkezését, akik egy tartalmas hetet 
szeretnének eltölteni a festői szépségű 
Magyarkúton, az egyházközség Fenyőliget 
Vendégházában.  
 
A tábor költsége a résztvevők számának, illetve 
a pályázati források megszerzésének 
függvényében alakul – ezt legkésőbb május 
elején tesszük közzé. 
 

 
Csoportkép a tavalyi tábor résztvev őiről 

 
Az előzetes jelentkezéseket április 30-ig várjuk a 
budapesti.unitarius@gmail.com vagy a 
marta.jbernat@gmail.com   e-mail címre. Utóbbi 
címen további részletes felvilágosítás is kérhető. 
A tavalyi tábor hangulatáról a Budapesti 
Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 
láthattok további képeket. 
 

Bernáth Márta, presbiter 
 
Korcsoportos táborok Erdélyben 
 
A Magyar Unitárius Egyház  az idén is 
megszervezi egyetemes egyházi nyári táborait.  
Az idei központi téma: Családunk, 
felel ősségünk, boldogságunk.  
Az egyhetes táborok célja a résztvevők unitárius 
és nemzeti öntudatának építése, a közösségi és 
vallási élmény megtapasztalása mellett a 
sokoldalú fejlesztés és minőségi szórakozás.  
  
július 2–7. Várfalvi Gyermektábor , 8–11 
éveseknek 
 
július 8–14.Várfalvi Ifjúsági Tábor , 12–14 
éveseknek  
 
július 15–21. Konfirmáltak Mozgótábora , 
Kolozsvártól Nagyajtáig 
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júl. 29. – aug. 4. „Via Unitariana” – 
Gyaloglótábor , Hagymás-hegység, Gyimesek 
  
szeptember 3–7. KÉP  
(Középiskolások Életmód és Pályaválasztási 
Tábora) , 15–18 évesek  
 
Részletek itt: www.unitarius.org  
Érdeklődni, jelentkezni: +36 1 311 3094; 
cziresza@yahoo.com  
 
 
Meleg ételt osztott a Gondviselés 
Segélyszervezet Pesterzsébeten 
 
A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi 
tagozatának szervezésében 2019. február 8-án 
immár hetedik alkalommal került sor melegétel-
osztásra Pesterzsébeten, az önkormányzat Civil 
Házában. 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 
babgulyás várta a rászorulókat, akiknek a XX. 
kerületi önkormányzat előzetesen ételjegyeket 
küldött. Önkéntes munkatársaink ezúttal is 
elbeszélgettek az ebédet a helyszínen 
elfogyasztó emberekkel, akik nagy részével a 
korábbi években is találkoztunk.  
 
Talán örömre adhat okot, hogy idén látványosan 
kevesebben éltek az ingyenes ebéd 
lehetőségével, pedig a helyszín és az időpont is 
az előző évekből megszokott volt. Reméljük, ez 
a szegények számának csökkenésével függ 
össze, és nem valami olyasmivel, amire nem 
gondoltunk! A megmaradt ételt a közeli 
Anyaoltalmazó Otthonba szállítottuk.  
 

 
Ételosztás a Civil Házban Pesterzsébeten 

 
Az önkormányzat előzetesen ételjegyeket 
küldött az általa ismert rászorulóknak. A 
családosok ételhordó edényeket hoztak, míg az 
egyedülállók a helyszínen fogyasztották el a 
babgulyást, melyet a Segélyszervezet és a Zöld 
Út Caritas Egyesület önkéntesei szolgáltak fel.  
 

Abonyi György, elnökségi tag 
Gondviselés Segélyszervezet 

 
Az elmúlt id őszakban végzett 
szertartások 
 
KERESZTELÉS 
 
Kovács Levente és Czimmerman Katalin fia – 
Benedek  
 
Demján Lehel Attila és Szuromi Veronika leánya 
– Zsófia Hanna 
 
Dr. Vékás Domokos és Dr. Vargha Fruzsina 
Sára fia – Mihály Benedek 
 
Hammel László és Hammel-Páll Szidónia leánya 
– Noémi 
 
TEMETÉS 
 
Vitálisné Dali Mária (élt 89 évet) 
 
Szabó Márton (élt 82 évet) 
 
Dr. Barabás Csongor (élt 89 évet) 
 
Dobai Ferencné szül. Polgár Margit (élt 88 évet) 
 
Sándor Árpád (élt 92 évet) 
 

 
KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK 
 
Tájékoztatás a személyi 
jövedelemadó 1+1%-ának 
felajánlásáról és az egyházfenntartói 
járulékról 
 
Kedves Unitárius Testvérünk! 
 
Hálás köszönetünket fejezzük ki 
támogatóinknak, akik 2017. évi személyi 
jövedelemadójuk 1%-át egyházunknak 
ajánlották fel. 
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Kérjük, hogy adója 2018. évi 1 %-át is a Magyar 
Unitárius Egyház Magyarországi 
Egyházkerületének szíveskedjen felajánlani, 
egyházunk nevének és technikai számának 
feltüntetésével 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%-a, 
felajánlható az Unitárius Alapítvány vagy a  
Gondviselés Segélyszervezet javára, az 
alábbiak szerint. 
 
A kedvezményezett adószáma, neve: 
18052459-1-41 
Unitárius Alapítvány 
 
18208849-1-41 
Gondviselés Segélyszervezet 
 
Előre is köszönjük támogatását, amellyel 
hozzájárul a magyarországi unitárius közösség 
jövőjének építéséhez, tevékenységének 
fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.  
 
Szeretnénk felhívni a hívek figyelmét, hogy a 
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása 
nem pótolja az egyházközségnek fizetendő 
egyházfenntartói járulékot. Míg az SZJA 
felajánlott 1%-át a felajánló anonimitását 
megőrizve a Magyar Unitárius Egyház 
Magyarországi Egyházkerületének utalja át az 
adóhatóság, addig az egyházfenntartói járulék 
az egyházközség bevételét jelenti. Az 
Egyházkerület jórészt az SZJA 1%-os bevételből 
biztosítja a magyarországi lelkészek fizetését és 
egyéb juttatásait, valamint fenntartja és felújítja 
a magyarországi egyházi ingatlanokat.  
 
Az egyházközségnek fizetett egyházfenntartói 
járulékból az egyházközség gazdálkodik, fedezi 
működési (személyi, rezsi és anyag) költségeit. 
 
Az egyházközségi tagok csak abban az esetben 
élhetnek az Egyház Szervezeti és Működési 

Szabályzatában leírt jogaikkal (többek között 
választói és választhatósági, valamint szavazati 
jogukkal), továbbá egyházi szertartásokban is 
csak azok részesülhetnek, akik eleget tesznek 
egyházfenntartói járulékfizetési 
kötelezettségüknek. Ezért kérjük 
egyházközségünk tagjait, hogy szíveskedjenek 
egyházfenntartói járulékukat 2019-ben is 
befizetni az egyházközség pénztárába vagy 
átutalással az egyházközség OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11713005-20304007-00000000 számú 
bankszámlájára. 
 
Túra Nagykovácsiból a Nagy-
Szénáson át Pilisszentivánig  - 2019. 
április 27. - szombat  
 
Találkozás: a Széll Kálmán téren az óra alatt, 
rossz id ő esetén a metró épületében. 
Indulás: 10:00-kor. Tervezett érkezés: a 
kitér őtől függ ően 16/17 órakor.  
 
Túratáv: 12,6 km. Szintemelkedés: 355 m.  
Látnivalók: Nagykovácsi kálvária, Ördög-lyuk 
(lezárt barlang), Zsíros-hegyi turistaház 
emlékfala, volt csillepálya teteje (ipari emlék), 
Nagy-Szénás (turistaház emlékfala, kilátás), 
Iváni-hegy (kopáros felszín, sziklaalakzatok), 
Pilisszentiván, mészégetők. A túra közepes 
nehézségű: túlnyomórészt murvás, sziklás vagy 
földes turistaösvényeken halad. A Nagy-
Szénásról levezető útszakasz rövid szakaszon 
meredek. Az Iváni-hegy környéke kissé 
technikás, oda csak a magabiztosabb 
turistáknak ajánlatos a belépés.  
Erős túracipőben vagy -bakancsban érdemes 
jönni. Nedves időben a szükséges mértékben 
rövidítjük a távot. Megtöltött kulacsot érdemes 
hozni, mert forrást nem érintünk a túra során.  
A túrán egyszerű étkezési lehetőség és kulturált 
mosdó a Muflonitató nevű büfében van, amely a 
Zsíros-hegyen található egy kert végében. 
Elérhetőségem: 0630-438-2441, 
nemo44@hotmail.com  Minden érdeklődőt 
szeretettel várok!  

Németh Ferenc 
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