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A legjobb pillanatokból 
 
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi 
jót tett veled! 
Zsolt 103,2 
 
A minap azt kérdezte valaki, hogy melyek voltak 
a legjobb pillanatok, mi okozta a legnagyobb 
örömöt, amióta itt vagyunk Budapesten. Hát 
mely pillanatok nem? – volt az első gondolatom, 
de mégsem lehet egy ilyen jó kérdést langyos 
általánosítással megválaszolni. Mondtam pár 
dolgot, de az elmúlt napokban újabb és újabb 
pillanatok követelték, hogy tegyek velük 
igazságot, és méltatlanul ki ne hagyjam. 
Próbálom nem feledni, hogy mennyi jót tett 
Isten, de az idő oly gyorsan szalad, és a fényes 
pillanatok egymás sarkába kapaszkodva 
születnek. 
 
 

 
 

Dr. Czire Szabolcs, lelkész 
 
Ilyen pillanat volt, amikor egy fiatal hölggyel 
leültem megbeszélni a keresztelést. Kértem, 
hogy meséljen magáról. Egyszer csak ez a 
mondat üti meg a fülem: „Még nincs 
gyermekem.” Várjunk csak, hát akkor kit 
keresztelünk? „Hát engem.”   
 
Amikor egyik vasárnap bejön valaki, hogy 
egyházfenntartást szeretne fizetni. Kutatjuk az 
adatbázisban, de nem találjuk. Biztos, hogy 
unitárius tetszik lenni? „Igen, de ott hiába 
keresnek. Tizennyolc éve nem fizetek, de most 
szeretnék újra ide tartozni.”  
 
Amikor hajnalban írtam a magyarkúti beszédet, 
és elakadtam. Félretettem, bementem a 
templomba, és csendben ültem. Egyszer csak 
belém hasított: „Ne becsüljön le minket a világ, 
mert meglepődhet: a legjobb borunk még 
hátravan.” Amikor aztán a helyszínen a szélben, 
madarakkal versengve elérkeztem ehhez a 

mondathoz, a hajnali élménytől áthatva 
mondtam ki. Több ember szemében könny 
jelent meg. Értették. Nem engem, hanem Akit én 
is érteni véltem.   
 
Amikor egyik családlátogatás alkalmával a 
fiatalok is odaszivárogtak az asztalhoz, és a 
beszélgetésben régi családi fájdalmak oldódtak 
fel. 
 
Amikor egy vegyes házasságban élő édesanya 
közölte, hogy három gyermekét szeretné 
megkereszteltetni, akik eddig egyik felekezeti 
iskolában jártak, most pedig egy másikba fognak 
beiratkozni. De szeretné, hogy mindezt 
unitáriusként tegyék. Néha az egyszerű 
emberek elkötelezettsége megpirongatja a 
lelkészt.  
 
 

 
 

Hittanóra az ifjúsági kuckóban 
 
Amikor egy korombéli férfi a templomból kijövet 
odasúgta, hogy nem mertem felnézni, annyira 
meg voltam hatódva.    
 
Amikor az első budapesti nyilvános istentisztelet 
150. évfordulójára rendezett emlékünnep 
szeretetvendégségén a munkaközösség egy 
pillanatra olyan harmóniába került, hogy 
tapintani lehetett köztük a szeretetet. A szellemi 
forradalomnak mindig a háznépen belül kell 
kezdődnie.  
 
Amikor az úrvacsorát vevő idősödő férfi átvette 
az úrvacsorai kelyhet, felnézett, majd lehunyta a 
szemét, és lassan belekortyolt. Hosszú kalandos 
út után egy gyermek hazatért.  
Amikor egy édesanya odajött, és azt mondta: 
„Köszönöm, lelkész úr, hogy a fiamat visszavitte 
Istenhez!”  
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Amikor egyik konfirmandus elmesélte, hogy 
esténként a családban hogyan imádkoznak 
közösen. Egyes családokat tanítani kellene a 
többieknek. 
 
Amikor egy középkorú nő arról beszélt, hogy 
sosem gondolta volna magáról, hogy egyszer 
ilyeneket fog csinálni: korábban jönni, 
bevásárolni, lefőzni a kávét, szolgálni a 
közösséget. 
 
Amikor egy erős katolikus beágyazottságú 
édesapa elmesélte, hogy miért döntött az 
áttérés mellett. Gyakran kívülről pontosabban 
látják az értékeinket.  
 
Amikor az ünnepi legátus tiszteletdíjának a 
begyűjtése körüli félreértésben az egyik 
presbiter nagylelkűen felajánlotta az összeget 
azzal, hogy a jó Isten majd úgyis visszaadja.  
 
Amikor az európai választások napján sok 
gyülekezeti tag választási irodában való 
szolgálatért kimentette magát, és én azt hittem, 
hogy üres lesz a templom. Újra kishitű voltam. 
Amikor bibliaórán soronként olvastuk fel a bibliai 
történetet, majd igazi szellemi műhely alakulva 
az asztal körül, közösen kerestük a mélyebb 
megértést.  
 
Amikor az egyik délután bejelentkezett valaki 
azzal, hogy szívesen besegítene a 
gyermekprogramokba. Aztán két és fél órás 
mély beszélgetés után két idegenből két lelki 
barát lett.  
 
Amikor minap azt mondja egy drága idős 
asszony: Tiszteletes úr, én reggel, amikor 
felébredek, megállok a szoba közepén, és csak 
figyelek. Arra figyelek, hogy ma mire van úgy 
igazán szükségem. Állok és figyelek. A tegnap 
reggel is mondom: Édes Istenem, mondd, mire 
van ma nekem szükségem? És olyan jó volt, 
mert azt éreztem, a szívem mélyéig tudtam, 
hogy semmire. Nincs szükségem semmire. 
Mindenem megvan. Úgyhogy mehetek 
nyugodtan, és végezhetem a dolgomat. 
 
Hát ilyen pillanatokért érdemes ezt csinálni. 
 

Dr. Czire Szabolcs, lelkész 
 
 
 
 

Megemlékezés az unitáriusok els ő nyilvános 
budapesti istentiszteletének 150 éves 
évfordulójáról 
 
150 évvel ezelőtt került sor az első nyilvános 
budapesti unitárius istentiszteletre a Széna 
téren, a mai Kálvin téren. Ez alkalomból 2019. 
június 10-én, hétfőn 11 órakor úrvacsorás 
istentiszteletre és megemlékezésre került sor 
Nagy Ignác utcai templomunkban.  
 

 
Dr. Czire Szabolcs úrvacsorai beszédet 

mond 
 
Az esemény szervezését a Magyar Unitárius 
Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a 
három budapesti gyülekezet közösen vállalta, 
akik az úrvacsorás ünnepi istentisztelet szent 
jegyeit közösen biztosították. Az ünnepi 
istentiszteleten a szolgálatvégzők Kászoni-
Kövendi József püspöki helynök, dr. Szent-
Iványi Ilona, Léta Sándor és dr. Czire Szabolcs 
gyülekezeti lelkészek voltak.   
 

 
 

Kászoni-Kövendi József püspöki helynök és 
Dr. Szent-Iványi Ilona, a Pestszentl őrinci 

Unitárius Egyházközség lelkésze szószéki 
beszédet mond 
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Kászoni-Kövendi József, püspöki helynök 
 

 
 

Dr. Szent-Iványi Ilona a Pestszentl őrinci 
Unitárius Egyházközség lelkésze 

 

 
 

Léta Sándor, a Bartók Béla Unitárius 
Egyházközség lelkésze 

 

Az istentisztelet után Elekes Botond főgondnok 
úr mondott köszöntő beszédet és emlékezett a 
150 évvel korábbi eseményre.  
 

 
 

Elekes Botond f őgondnok 
 
Ezt követően dr. Retkes Attila  előadása 
következett „Magán jellem ű társaság…” – 
Unitárius szórvány a kiegyezés utáni Pest-
Budán” címmel, majd dr. Kertész Botond  
történész, az Evangélikus Országos Gyűjtemény 
tudományos főmunkatársa előadását 
hallgathattuk meg, „A harmadik testvér? 
Evangélikusok és reformátusok az 
unitáriusokról”  címmel.   
 
Mindkét előadás rendkívül magas színvonalú és 
élvezetes volt, amelyek komoly kutatói munkáról 
tanúskodtak.  Dr. Retkes Attilának a budapesti 
unitáriusokra vonatkozó kutatásai, amelyek az 
egyházkerület jóvoltából hamarosan könyv 
formájában is kiadásra kerülő doktori 
disszertációja alapját képezték, már ismertek 
számunkra. Dr. Kertész Botond evangélikus 
történész káprázatos előadással örvendeztette 
meg a jelenlévő híveket. Előadása hatalmas 
tudásanyagról tanúskodott és esetenként 
számunkra kevéssé ismert érdekességeket is 
tartalmazott.   
 
Az előadásokat követően a három budapesti 
egyházközség tagjaiból álló Budapesti Unitárius 
Kamarakórus Hatalmas Isten–
zsoltárfeldolgozásokat adott elő (Gárdonyi Zsolt 
és Mészáros Nóra kompozícióit), majd a 
rendezvény szeretetvendégséggel zárult.  
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A Budapesti Unitárius Kamarakórus 
 
Egyházközségünk életéb ől 
 
Április 14-én, Virágvasárnap 10 órától  
húsvétváró családi  napot tartottunk gyülekezeti 
termünkben. Hímes tojást készítettünk, és 
kézműves foglalkozásokkal várták a családokat 
a szervezők. Sokan voltunk ez alkalommal – a 
szervezésért és lebonyolításért hálás köszönet 
Bernáth Márta és Bencze Margit presbitereknek. 
 
Április 19-én, 18 órától nagypénteki áhítatot  
tartottunk a templomunkban, ahol elhangzott 
Jézus Krisztus szenvedéstörténete, az 
Unitárius Passió  – egyházközségünk szólistái 
és a Budapesti Unitárius Kamarakórus 
tolmácsolásában. Nagypénteki áhítatot tartott 
dr.Czire Szabolcs . A felemelő eseményről az 
MTVA felvételeket készített későbbi műsorához. 
 
Április 21-én, Húsvét vasárnap 9 órakor és 11 
órakor , illetve április 22-én, Húsvét hétf őn 11 
órától ünnepi istentiszteletet  tartottunk, ahol 
az Úr asztalát megterítettük, s a rá emlékeztető 
jegyeket: a kenyeret és a bort elhelyeztük. Az 
istentiszteleten prédikált, illetve úrvacsorai 
ágendát mondott dr.Czire Szabolcs és Nagy 
Zsuzsanna. 
 
Április 27-én , szombaton rendeztük meg soron 
következő túránkat , mely Nagykovácsiból a 
Nagy-Szénáson át Pilisszentivánig tartott, 
Németh Ferenc testvérünk vezetésével. 
 
Május 5-én , vasárnap istentiszteletünkön 
köszöntöttük az édesanyákat . Vasárnapi 
iskolás gyermekeink rövid műsorral készültek. 
Istentiszteletünk után szeretetvendégségre, 
kávézásra  került sor, melyet – 
hagyományteremtő szándékkal – ezután 
következő vasárnapjainkon is megrendezünk. 
 

 
 

Az anyák napi m űsort követ ően a gyermekek 
virággal köszöntötték édesanyjunkat 

 
Május 10-én , pénteken dr. Czire Szabolcs, dr. 
Ferenczi Enik ő és konfirmandusaink 
elutaztak Magyarkútra , hogy ott, festői 
környezetben, egyházközségünk 
vendégházában egy tartalmas hétvégét 
töltsenek el, és készüljenek a júniusi 
konfirmációra. Másnap, május 11-én, 
szombaton  délelőtt rendeztük meg 
Magyarkúton családi napunkat, mely szabadtéri 
istentisztelettel kezdődött, melyen dr. Czire 
Szabolcs, egyházközségünk új lelkésze tartott 
egyházi beszédet. Lelkészünknek ez volt az első 
magyarkúti istentisztelete, amely valamennyiünk 
számára emlékezetes marad. 
 
Hosszú évek után ezúttal ismét Nagy Piroska 
testvérünk irányította a gulyásleves főzését, 
melynek elkészítésében több presbiter is részt 
vett. 
 
Ebben az évben több mint százan jöttek el erre 
az évente kétszer megrendezésre kerülő 
eseményra, s a gyönyörű időben sokáig 
maradtak – néhányan egy kis kirándulásra is 
vállalkoztak a környéken. 
 

 
 

Sokan hallgatták dr. Czire Szabolcs els ő 
magyarkúti prédikációját 
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Összetartozás 

 
Június 1-én , szombaton túrát szerveztünk 
Esztergomba  és környékére. A túra Bernáth 
Márta presbiterünk nyaralójához érkezett, aki 
uzsonnával várt bennünket. Este 
szalonnasütésre, jókedvű beszélgetésekre is sor 
került. Túráinkat továbbra is Németh Ferenc 
szervezi, illetve bonyolítja le, köszönet érte. 
Június 9-én , vasárnap 9 órakor és 11 órakor 
pünkösdi ünnepi istentiszteleteinken  az Úr 
asztalát megterítettük, s a rá emlékeztető 
jegyeket, a kenyeret és a bort elhelyeztük. 
Szolgált dr. Czire Szabolcs és dr. Ferenczi 
Enikő.  
Június 16-án , vasárnap istentiszteletünkön a 
szószéki szolgálatot dr. Czire Szabolcs végezte. 
Erre az alkalomra időzítettük a 30 évvel ezelőtt 
konfirmáltak  évfordulós találkozójának 
egybehívását gyülekezeti termünkbe.  
Május 20-án, majd június 17-én  hétfőn több 
éves kimaradás után ismét bibliaórára  került 
sor gyülekezeti termünkben, melyen szép 
számmal vettek részt híveink és külső 
érdeklődők. Lelkészünk a jövőben is várja 
azokat bibliaórára, aki „mélyebbre eveznének” a 
Szentírás tanulmányozásában.  
 

 
Bibliaóra 

 
Mészáros Nóra, énekvezér 

 
Beszámoló a Presbitérium munkájáról 

Kedves Testvéreink! 
 
Június 12-én ülésezett a gyülekezet 
Presbitériuma. Alább rövid összefoglalót 
olvashatnak a napirendre tűzött fontosabb 
kérdésekről és határozatokról, tájékoztató 
jelleggel.  
 
1. Munkacsoportok kialakítása  
 
A Presbitérium arról döntött, hogy 
munkacsoportokat hoz létre egy-egy elnökségi 
tag vezetésével a következők szerint:  
 

• Rendezvényszervezési (Buzogány Zoltán) 
• Gazdasági (Zoltán Csaba) 
• Család-, Gyermek és Ifjúsági (Dr. Czire 

Szabolcs) 
• Műszaki és Beruházási (Buzogány Zoltán) 
• Jogi (Dr. Fori Hajnal) 
• Kommunikációs (Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin) 

 
A Presbitérium kéri a munkacsoportok vezetőit, 
hogy gondoskodjanak a csoportok tagjainak 
felkéréséről, az alakuló ülés megtartásáról és a 
csoportok működésére és feladatkörére 
vonatkozóan a tagokkal közösen készítsenek 
javaslatot a Presbitérium számára legkésőbb 
augusztus 31-ig.  
 
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy 
csatlakozzanak be ebbe a munkába is, ki 
ahol úgy érzi, hogy hozzá tud tenni a 
gyülekezet gyarapodásához ! 
 
2. Programok, rendezvények  
 
Áttekintettük az előttünk álló júniusi 
rendezvények szervezési tennivalóit, továbbá a 
nyári hónapok fontosabb eseményeit. Kitértünk 
a szeptember 14–22 között zajló Ars Sacra 
Fesztiválra, illetve az őszre előkészítendő 
feladatokra.  
Javaslataikat itt is szeretettel várjuk!  
 
3. Adatbázis kérdései  
 
Korábban az Elnökség, most pedig a 
Presbitérium hosszasan tárgyalta a hívek 
nyilvántartásának a rendszerét. Olyan 
munkacsoport összehívását határozta el, amely 
körültekintően megtervezi az adatbázis 
működtetésének és bővítésének a módszertanát 
és stratégiai lépéseit, majd olyan eredményjelző 
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felállítását, amely által követhetővé válik a 
folyamat.   
 
4. Személyzeti kérdések  
 
Áttekintettük az irodavezető, kántor, takarító 
személyzet kérdését.  
Határozat született arról, hogy a gyülekezetnek 
befizetendő szertartási díj, amely évek óta nem 
került emelésre, legyen 25.000 Ft. (az eddigi 
20.000 Ft. helyett).  
 
5. Infrastrukturális kérdések  
 
Határozat született arra nézve, hogy a nyár 
folyamán kerüljön sor az iroda lomtalanítására a 
funkcionalitás és az értékek megőrzésének elvei 
mentén. 
A nyár folyamán alakítsuk gyermek és 
ifjúságbarátra a Hittan-kuckót. 
 
6. Nyári szolgálatos fogadása 
 
Augusztus hónap első felére kérjük nyári 
szolgálatosként Bartha Pál Aba teológiai 
hallgatót, aki a fenti munkákban is segítséget 
nyújt.  
 
7. Egyebek 
 
Tájékoztatásul: a június 4-én összeült Elnökség 
részletesen foglalkozott az egyházközség 
kommunikációs stratégiájá nak a 
kérdéskörével, a tervezhetőség és a 
hatékonyság vezérszavai mentén. Az 
előterjesztés részét képezte a templomot 
bemutató brosúra és a Hírlevél mellett az új 
honlap, a közösségi média használata, a 
levelezőlista fejlesztése, illetve egy 
feladatkövető bevezetése. Tekintve, hogy ezek 
a Kommunikációs munkacsoport tevékenységi 
köréhez tartoznak, a keblitanácsi gyűlésen nem 
került külön napirendre.  
Atyafiságos tisztelettel: 

Dr. Czire Szabolcs lelkész 
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin gondnok 

 
Tervezett programjaink  
 
Június 22-én, szombaton 17 órakor 
könyvbemutatóra és kiállítás-megnyitóra 
hívjuk és várjuk az érdeklődőket gyülekezeti 
terembe, ahol Kászoni-Kövendi József  
nyugállományba vonult lelkészünkről készült 
könyv bemutatójára és Hajdu József 
templomunkról,  illetve Kászoni József 
kibúcsúzó  istentiszteletén készült fotóit 

láthatjuk. A könyv, melynek címe MEGVAN AZ 
IDEJE A MEGŐRZÉSNEK, Kászoni-Kövendi 
József életútját és lelkészi munkásságát mutatja 
be sok színes képpel. A könyvben a lelkész 
emlékezetes prédikációiból is olvashatóak 
szemelvények. A Magyar Unitárius Egyház 
Magyarországi Egyházkerülete által kiadott 
könyv a helyszínen megvásárolható lesz.   
 
Június 23-án, vasárnap 11 órakor 
konfirmációi ünnepi istentisztelet et tartunk, 
ahol idén 10 konfirmandus tesz bizonyságot 
hitéről, és vesz első alkalommal úrvacsorát.  
 
Június 24-29. között  megrendezésre kerül 
immár hagyományos magyarkúti ifjúsági 
táborunk , melynek idén a Magyarkúti Fogadó 
és Erdei Iskola ad otthont.  
 
Június 29-én , szombaton lesz évadzáró túránk  
Magyarkúton és környékén.  
 
Július 30-án, kedden 19 órakor  egy különleges 
zenei csemegét kínálunk: a Heartshawaii 
énekkar  koncertjét hallgathatjuk meg 
templomunkban. A kórus Hawaii-ról érkező 
tizenéves fiatalok formációja, akik a világ több 
pontján koncerteztek. Hozzánk Berlinből 
érkeznek.  
 
Idén szeptember 14-25. között  kerül 
megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál , 
melynek nyitónapján, a Nyitott Templomok 
Napján  évek óta egyházközségünk is részt vesz 
különböző programokkal. Idén, az előző 
évekhez hasonlóan ismeretterjesztő körsétákat, 
kiállítás-megnyitót, koncerteket, táncházat 
szervezünk, melynek pontos programját a 
közeljövőben tesszük közzé. 
Istentiszteleteinkre, rendezvényeinkre, 
alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 

Mészáros Nóra, énekvezér 
 
Beszámoló a Magyar Unitárius Egyház 
Magyarországi Egyházkerületének 2019. 
június 1-jei közgy űléséről 
A Közgyűlés napirendjén – több más tárgykör 
mellett – különböző tisztségek megválasztása is 
szerepelt.  Ezt megelőzően, a Jelölőbizottság 
2019. május 17-ei ülésén megtörtént a jelölt 
állítás és a jelöltek rangsorolása.  A választást 
az tette szükségessé, hogy ebben az évben 
lejár a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa által 
választott egyes tisztségviselők mandátuma és 
a választásra a 2019. július 5-i Főtanácson kerül 
sor. Dr. Barabássy Sándor felügyelő gondnok 
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lemondása miatt szükségessé vált a felügyelő 
gondnoki tisztségre is új jelölt állítása.  
A közgyűlés egyházkerületi felügyelő 
gondnoknak választotta Kaveczkiné dr. Farkas 
Katalint, egyházközségünk gondnokát, dr. 
Mihály Noémit, egyházközségünk presbiterét, 
pedig az Egyetemes Egyházi Képviselő 
Tanácsba delegált egyházkerületi világi 
képviselőnek. 
A közgyűlés a főhatósági jelölőbizottság tagjává 
választotta Elekes Botond főgondnokot, 
egyházközségünk tagját, valamint Kriza Jánost, 
a Miskolci Unitárius Egyházközség lelkészét. 
A tisztségvisel ők megválasztásához sok 
szeretettel gratulálunk és eredményes 
munkát kívánunk. 

 
Az egyházkerületi közgy űlés tagjai 

 
Dr. Barabássy Sándor Szervét Mihály Díjban 
részesült 
2011 után ismét sor került az egyházkerület 
2003-ban alapított díjának, a Szervét Mihály 
Díjnak az átadására, amelyet az unitárius 
egyház szolgálatában végzett kimagasló, 
példamutató tevékenység elismeréseként 
adományoz az egyházkerület.  
Az egyházkerületi Közgyűlés döntése alapján 
2019-ben a díjat Dr. Barabássy Sándor volt 
egyházkerületi felügyelő gondnok, a Budapesti 
Unitárius Egyházközség presbitere és dr. 
Vernes Gyula (posztumusz), a pécsi gyülekezet 
korábbi gondnoka kapta.  
Dr. Barabássy Sándor erdélyi történelmi 
családból származik. Marosvásárhelyen 
érettségizett, egyetemi tanulmányait a 
Temesvári Műszaki Egyetemen végezte.  1982-
ben települt át Magyarországra, ahol a 
Budapesti Műszaki Egyetemen dolgozott. 1996-
ban kandidátus lett. 2000-től a MERTCONTROL 
Vegyi divízió igazgatója, majd a MERT-CHEM 

ügyvezetője lett.  2013-tól töltötte be a 
magyarországi egyházkerület felügyelő 
gondnoki tisztségét, amelyet szeretett egyháza 
érdekében, elhivatottsággal látott el.  
Bár családi okokból e megbízatásáról lemondott, 
presbiterként továbbra is segíti a Budapesti 
Unitárius Egyházközség munkáját. 
Kitüntetéséhez sok szeretettel gratulálunk és 
Isten gazdag áldását kérjük életére, további 
munkásságára! 

 
A Szervét Mihály Díj átadása után a díjazott 

Dr. Barabássy Sándor és Elekes Botond 
főgondnok 

 
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin, gondnok 

 
Hangos Biblia Ószövetség 
A nemes kezdeményezéshez, amely a teljes 
Ószövetségi Szentírás szövegét kívánja 
személyenként 3 perces szakaszok 
hangrögzítése által megszólaltatni, mi is 
csatlakozunk. A BUE a Királyok második 
könyvét választotta, aminek rögzítéséhez 42 
emberre van szükségünk, fiatalra és idősre.  
A felvételek tervezett időpontja és beosztása, 
amire szabadon lehet jelentkezni: 
Július 22 ., 17:00 (bibliaóra előtt); Július 28. , 
12:15 (istentisztelet után), Augusztus 11. , 12:15 
(istentisztelet után), Augusztus 22. , 18:00 
(csütörtök este).  
 
Jelentkezéseket név és telefonszám 
megadásával ide várjuk: 
budapesti.unitarius@gmail.com. 
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