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PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2008. MÁJUS 11-12.

Hagyományainknak megfelelõen Pünkösdi ünnepi istentisztele-
teket tartunk 2008. május 11-én vasárnap délelõtt 9 és 11 órai
kezdettel, valamint május 12-én hétfõn, 11 órai kezdettel. Mind-
három alkalommal úrvacsora vételére is várjuk konfirmált unitári-
us testvéreinket.

FIATALOK ÜNNEPI KONFIRMÁCIÓJA
2008. MÁJUS 18. – VASÁRNAP

2008-ban Egyházközségünk május 18-án vasárnap 11 órától Nagy Ig-
nác utcai templomunkban rendezi meg azt az ünnepi istentiszteletet,
amelynek keretében tizenegy fiatal testvérünk konfirmál és ezt követõ-
en elõször él majd az úrvacsora felvételével.
Az ünnepi eseményre a konfirmandus fiatalok családtagjain, ba-
rátain, ismerõsein kívül nagy szeretettel hívjuk és várjuk egyház-
községünk minden tagját.
A konfirmációs istentisztetet követõen a konfirmandusok és hoz-
zátartozóik a gyülekezeti teremben várják az egyházközség tag-
jait egy rövid köszöntésre, üdítõvel, sós és édes süteménnyel.

MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2008. MÁJUS 24. - SZOMBAT

Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és
szeretetvendégségét Magyarkúton 2008. május 24-én (szombaton)
11 órai kezdettel tartja meg.

A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de
már 9:30 órától várjuk vendégeinket.

Az istentiszteletet követõen 13 órától szeretetvendégségre várjuk a
híveket.

Vonattal a Nyugatiból 8:05-kor, 9:05-kor és 10:05-kor induló
vonattal lehet eljutni. Leszállás Verõce állomáson. A menetidõ 33
perc. Az állomásról gépkocsival a helyszínre szállítjuk a vonattal
érkezõket.
A rendezvényt rossz idõ esetén is megtartjuk.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL

Egyházközségi közgyûlést tartottunk
2008. március 9-én

Egyházközségünk évi rendes közgyûlését
2008. március 9-én (vasárnap) 11 órai kezdet-
tel tartotta Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz.
alatti templomunkban.

A közgyûlésen 55 szavazati joggal rendelkezõ
egyháztag vett részt, akik 2007. év folyamán egy-
házfenntartás címén anyagilag is hozzájárultak
egyházközségünk mûködéséhez, így csak az
egy órával késõbb megismételt közgyûlés volt
határozatképes, mivel az egyházfenntartók össz-
létszáma 2007-ben 603 fõ volt.

A közgyûlés az alábbi napirendet tárgyalta meg
és ezekben hozott határozatot.

A közgyûlés napirendje:
1. Lelkész 2007. évi jelentésének megtárgyalá-

sa, elfogadása

2. A 2007. évi zárszámadás ismertetése és elfo-
gadása

3. A 2008. évi költségvetés ismertetése, megvita-
tása és elfogadása

4. Egyházközségi tisztségviselõk (gondnok,
pénztáros, fõtanácsi képviselõ) megválasztá-
sa és esküjük bevétele

5. Közös nyilatkozat ismertetése és megszava-
zása

6. Egyebek

A közgyûlés világi elnöke Schmidt Gábor gond-
nok, egyházi elnöke pedig Kászoni József lel-
kész volt.

A lelkészi jelentést, a 2007. évi zárszámadást és
a 2008. évi költségvetést a közgyûlés egyhangú-
lag fogadta el.

A zárszámadást és a költségvetést az alábbiak
szerint fogadta el a közgyûlés:

2007. évi zárszámadás

2007 Tény
2007
Terv

Tény/
Terv (%)

Nyitó

vagyon
7.425.040 7.425.040 —

Bevételek 9.269.874 8.593.965 107,9%

Kiadások 10.303.525 8.946.000 115,2%

Záró

vagyon
6.391.389 7.073.005 90,4%

2008. évi költségvetés

2008

Tervezett
2007 Tény

2008/

2007 (%)

Nyitó

vagyon
6.391.389 7.425.040 86.1%

Bevételek 8.043.000 9.269.874 86,8%

Kiadások 8.395.000 10.303.525 81,5%

Záró

vagyon
6.039.389 6.391.389 94,5%

A tisztségviselõk megválasztásán 48-an adták le
szavazatukat és valamennyi jelölt a maximális,
azaz 48 igen szavazattal került megválasztásra,
amely a gyülekezet egységét is jól tükrözi.

Új tisztségviselõk megválasztására azért került
sor, mert a korábbi gondnok-pénztáros, egyben
fõtanácsi képviselõ, Zoltán Csaba 2008. január-
jában valamennyi tisztségérõl lemondott.

A megválasztott új tisztségviselõk nevét, tisztsé-
gét és a kapott szavazatok számát az alábbi táb-
lázat tartalmazza:

Név, tisztség Szavazat

Dr. Vajda László, gondnok 48

Tim Katalin, pénztáros 48

Dr. Hatfaludy Zsófia,
fõtanácsi képviselõ

48

Az új tisztségviselõk megbízatása a 2011. évi
tisztújító közgyûlésig szól, akik a közgyûlés elõtt
letették az esküt.

Az újonnan megválasztott tisztségviselõk mun-
kájához sok sikert kívánunk és Isten áldását kér-
jük.

Az egyebek napirendi pont keretén belül Dr. Vaj-
da László gondnok felolvasta a Magyarországi
Unitárius Egyház Elnöksége által 2008. február
18-án kelt alábbi levelet:

„Tisztelendõ Egyházközségnek!

Kedves Atyánkfiai!

A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége a
2008. február 14-én tartott ülésén foglalkozott az
úgynevezett „Budapesti Unitárius Egyházköz-
ség” néven bejegyzett szervezet kérdésével az
egyházi vezetés által megtett intézkedések ered-
ményeinek tükrében.
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Az elõzõ, nyilatkozással kapcsolatos tájékoztatá-
sunkból minden egyházközség vezetõsége is-
meri az elõállt helyzetet és tudnia kell annak be-
láthatatlan anyagi és erkölcsi következményeit
egyházunkra nézve.

Az Elnökség úgy döntött, hogy egy következõ lé-
pésként utasít minden egyházközséget, hogy a
soron következõ, számadó közgyûlésen (ha már
megtartották, abban az esetben hívjanak össze
rendkívüli közgyûlést) tájékoztassák a tagságot a
fejleményekrõl, határolódjanak el az úgynevezett
„Budapesti Unitárius Egyházközség” nevû szer-
vezetnek a létrehozásától és ítéljék el azokat,
akik egyházunk egységének megbontásán és jö-
võjének kockáztatásán munkálkodnak.

A közgyûlés határozatának jegyzõkönyvét a
jelenléti ívvel, 2008. március 31-ig kérjük a
Püspöki Hivatal címére beküldeni.

Tájékoztatásunk és kérésünk tudomásul vételé-
nek reményében maradunk atyafiságos tisztelet-
tel:

Rázmány Csaba, püspök

Elekes Botond, fõgondnok

Budapest, 2008. február 18.”

Dr. Vajda László gondnok ezt követõen ismertet-
te a Presbitérium határozati javaslatát az alábbi-
ak szerint:

A Magyarországi Unitárius Egyház Budapesti
Unitárius Egyházközsége elhatárolódik mind-
azoktól, akik az unitárius egyház egységének
megbontásán és jövõjének kockáztatásán
munkálkodnak.

Felkérjük a Magyarországi Unitárius Egyház
minden tagját, hogy a magyar unitáriusok
egységének létrehozatala érdekében tevé-
kenykedjen.

A fenti határozati javaslatot hat tartózkodás mel-
lett, ellenszavazat nélkül a közgyûlés elfogadta.

Egyházközségünk új gondoka: Dr. Vajda
László

Bár Dr. Vajda Lászlót, Egyházközségünk újon-
nan megválasztott gondnokát mindenki ismerhe-
ti, aki rendszeresen ellátogat istentiszteleteinkre,
bemutatkozásként most mégis közre adjuk új
gondnokunk rövid önéletrajzát, mely egyházköz-
ségi honlapunkon is olvasható:

“1950. július 11-én születtem Budapesten, és itt
élek azóta is. Édesapám még Erdélyben,
Dicsõszentmártonban született 1904-ben és a
kolozsvári unitárius gimnáziumba járt. Egyetemi
tanulmányait azonban már Budapesten végezte
és itt telepedett le, házasodott meg.
Közgazdasági végzettségem van.

1975 óta a Földmûvelésügyi Minisztériumban dol-
gozom, végig nemzetközi területen. Munkámhoz
kapcsolódóan nagyon sokat utazom. Németül,
angolul és franciául tárgyalási szinten beszélek,
és képviselem a magyar agrárgazdaságot és or-
szágunkat külföldön.

1979-ban megnõsültem, 1988-ban elváltam, de
két fiúnkat így is sikerült közösen derék emberek-
ké nevelnünk.

A Nagy Ignác utcai templomban kereszteltek
meg, itt konfirmáltam. Két fiam keresztelõjére és
konfirmációjára is itt került sor. A vallás fontos
számomra a kiegyensúlyozott és harmonikus
élethez, a nehézségek leküzdéséhez, az
egyközközség pedig fontos helyszíne egy baráti,
egymást tisztelõ és segítõ közösségnek.
Célom mindenek elõtt az egyházközség erõsíté-
se, tagjai jó együttmûködésének elõsegítése.
Ugyanakkor szeretnék hozzájárulni a Magyaror-
szági Unitárius Egyház és a magyar unitáriusok
összességének összetartásához, fejlõdéséhez,
az egyház és valamennyi tagja érdekében. Val-
lom a párbeszéd fontosságát, de csak elõrevívõ
tettekkel párosulva tartom igazán kielégítõnek.
Az egyházat olyan közösségnek tekintem, ahol
döntõen jószándékú emberek döntõen egymást
segítõ tevékenységet folytatnak. Büszke vagyok
az unitárius hagyományokra, amelyek erõt adnak
ahhoz, hogy higgyek a jövõben is.

Tudásomat, tapasztalatomat, kapcsolataimat
ezen gondolatok szolgálatába kívánom állítani.”

Dr. Vajda László gondnok
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Peren kívüli megegyezés született a Magyar-
országi Unitárius Egyház és énekvezérünk
között folyó perben

Megnyugvással értesítjük Egyházközségünk
tagjait, hogy a Hírlevél korábbi számaiban részle-
tesen ismertetett per, amely már a másodfokú bí-
róság elõtt zajlott, peren kívüli egyezséggel
2008. március 18-án lezárult.

Az egyezség tartalmát az alábbiakban közölt kö-
zös nyilatkozat is rögzíti:

KÖZÖS NYILATKOZAT

amely létrejött egyrészrõl a

Magyarországi Unitárius Egyház

képviselik: Rázmány Csaba püspök és Elekes
Botond fõgondnok

és a

Magyarországi Unitárius Egyház Budapesti Egy-
házközsége

képviselik: Vajda László és Schmidt Gábor gond-
nokok

között a mai napon, az alábbi tartalommal.

Elõzmények:

A felek megállapítják, hogy a Magyarországi Uni-
tárius Egyház és Vadady Attila peres felek közt,
lakás kiürítés és bérleti díj tartozás ügyében folyó
perben - 2008. március 18-án a Fõvárosi Bíróság
elõtt, a bíróság által is jogerõsen jóváhagyott -
egyezséget kötöttek, az alábbi feltételekkel.

1. Vadady Attila az alábbiakat vállalta:

1.1 A per tárgyát képezõ és jelenleg használatá-
ban lévõ lakást 2008. augusztus 31-ig kiürítve, la-
katlan állapotban átadja a Magyarországi Unitári-
us Egyház részére.

1.2 A mai naptól kezdõdõen a kiköltözésig megfi-
zet a Magyarországi Unitárius Egyház részére
havi 30.000.-Ft bérleti díjat. Márciusban
15.000.-Ft-ot.

1.3 A per tárgyát képezõ lakás valamennyi rezsi-
költségét Vadady Attila hiánytalanul rendezi a
kiköltözésig.

1.4 A PKKB 4 P. 50.228/2007 számú ítéletében
foglalt perköltségeket Vadady Attila viseli.

2. A Magyarországi Unitárius Egyház az alábbia-
kat vállalta:

2.1. Lemond a PKKB 4 P. 50.228/2007 számú
ítéletében foglalt, bérleti díj tartozásból eredõ kö-
vetelésrõl.

Közös nyilatkozat:

A Magyarországi Unitárius Egyház és a Magyar-
országi Unitárius Egyház Budapesti Egyházköz-
ség képviseletében eljáró személyek az alábbi
közös nyilatkozatot teszik, mely közös nyilatkoza-
tukat a Budapesti Egyházközség által szerkesz-
tett „Budapesti Hírlevélben” teszik közzé.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Magyar-
országi Unitárius Egyház és Vadady Attila kántor
közötti korábbi sajnálatos per lezárása, és a vitás
kérdések békés rendezése érdekében a Magyar-
országi Unitárius Egyház és Vadady Attila kántor
egymással egyezséget kötött, melyet a Fõvárosi
Bíróság végzésben hagyott jóvá.

Felek kijelentik, hogy a Magyarországi Unitárius
Egyház a pert az EKT 2001. március 24-én meg-
hozott határozata alapján, még Rázmány Csaba
püspökké történt megválasztását és kinevezését
megelõzõen indította.

A Magyarországi Unitárius Egyház a per során
többször egyezségi kísérletet tett a per békés le-
zárására, illetve ennek érdekében korábban
Rázmány Csaba püspök Vadady Attila kántor ré-
szére cserelakást is felajánlott a Nagy Ignác u.
2-4 szám alatti épületben.

Felek rögzítik, hogy a továbbiakban a per tárgyát
képezõ ügybõl eredõ vitás kérdéseket rendezett-
nek, és az ügyet véglegesen lezártnak tekintik.

Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal min-
denben megegyezõt, jóváhagyólag írták alá, az-
zal hogy a közös nyilatkozatuknak a „Budapesti
Hírlevélben” történõ közzététele felõl Vajda Lász-
ló és Schmidt Gábor gondnokok kötelesek
intézkedni a soron következõ számban.

Budapest, 2008. március 18.

Magyarországi Unitárius Egyház
képviseletében

Rázmány Csaba, püspök
Elekes Botond, fõgondnok

Budapesti Unitárius Egyházközség
képviseletében

Dr. Vajda László, gondnok
Schmidt Gábor, gondnok

Külön köszönet illeti az Egyházközség gondno-
kait, akik 2007. szeptembere óta egyeztetést foly-
tattak a peres ügy minden érintett fél számára el-
fogadható megállapodással történõ lezárása ér-
dekében.
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Zsedényi Lilla ikonfestõ kiállítása az Unitári-
us Galériában

A Budapesti Unitárius Egyházközségben márci-
us 1-jén, szombaton nyílt meg Zsedényi Lilla
ikonfestõ - eredeti hivatásását tekintve: opera-
énekes - kiállítása.

Zsedényi Lilla egy néhány évvel ezelõtti interjú-
ban, az Evangélikus Élet címû lapnak nyilatkozva
így fogalmazta meg ars poeticáját. “Az eredeti hi-
vatásom operaénekes, amelyet - mint tudjuk -
nem lehet a végtelenségig folytatni. Ellenben az
ikonfestészetet igen, ameddig csak a szem
(el)lát. Kárpótlás- és vigasztalásképpen az iko-
nokba festhetem a lelkemet és a fájdalmamat.
Egy barátnõm - akivel együtt dolgoztunk az Ipar-
mûvészeti Vállalatnál - kérdezte tõlem elõször:
Mondd, miért nem próbálsz meg ikonokat feste-
ni? Bementem a Gorkij utcai könyvesboltba, vet-
tem egy reprodukciót, hazavittem, és lemásol-
tam. Teljesen autodidakta módon kezdtem dol-
gozni a színekkel; sohasem tanították. Az embe-
rek egy ortodox múzeumban leginkább sok ko-
pott képpel találkoznak. Talán ezért sem népsze-
rû annyira Európában a görögkeleti festészet. Én
az ikonok eredeti színeit adom vissza, ahogyan
az ókori görög szobrokat is kifestették. Azóta
csak a festékek száradási ideje rövidült meg,
ezek az ikonok minden másban az eredetiek
pontos másai.”

Simó József és Tõkéczki László az Érték +
Õrzõ Estek sorozat vendégei voltak

Az Érték+Õrzõ Estek sorozat 2008. évi elsõ ren-
dezvényére február 21-én csütörtökön került sor.
Az est vendégeként Simó Józsefet, a Czegei
Wass Albert Alapítvány magyarországi elnökét,
elõadómûvészt köszönthettük.

Simó József, aki Wass Albert életének és életmû-
vének legkiválóbb ismerõje és a páratlan szelle-
mi hagyaték ápolása érdekében óriási tudomá-
nyos és népszerûsítõ munkát végez, a nagy
író-költõ születése 100. évfordulójának évében
látogatott el a Nagy Ignác utcai gyülekezethez.

Simó Józsefet azért is köszönthettük régi jó isme-
rõsként, mert bár nem unitárius vallásúnak szüle-
tett, gyakran részt vesz a budapesti istentisztele-
teken és más rendezvényeinken. Ezért tisztelet-
beli unitáriusnak tekintjük.

Simó József közel másfél órás, Wass Albert idé-
zetekkel és versekkel színesített elõadást tartott,
melynek végén a mintegy 60 fõs hallgatóságnak
lehetõsége volt kérdéseket is feltenni az író életé-

hez, munkásságához kapcsolódóan, illetve az
Alapítvány Wass Albertrõl szóló könyv, video és
CD kiadványai is megvásárolhatóak voltak. Mivel
az érdeklõdés nagyobb volt a vártnál, többen
csak rendeléssel tudtak hozzájutni ezekhez a
kincsekhez.

További érdeklõdés esetén az Egyházközség iro-
dájában lehet megrendelni például a Wass Al-
berttel készült interjút CD-n vagy a Márai Sándor
Füveskönyvéhez hasonló gondolatokat tartalma-
zó könyvecskét vagy a Koltai Gábor rendezésé-
ben készült Adjátok vissza a hegyeimet címû
filmet videon.

2008. április 10-én csütörtökön délután 18 órától
Tõkéczki László történész professzor volt vendé-
günk az Érték+Õrzõ Estek sorozat keretében, akit
30 fõs hallgatóság fogadott. A professzor a ke-
reszténység európai történetével és jelenlegi
helyzetével, jövõjével foglalkozott elõadásában.

Elmondta, hogy a kereszténység nem tekinthetõ
pusztán vallásnak, ennél jóval több és más a sze-
repe nemcsak Európában, hanem az egész vilá-
gon.

A kereszténység az emberek világfelfogásának
és a társadalmi együttélésnek az értékrendszere
és értékrendje, amely önmagunk elfogadására és
a társadalom, illetve embertársaink iránti felelõs-
ségünkre tanít és hívja fel a figyelmet. Értékrend-
jével útmutatást ad emberi kapcsolataink alakítá-
sában.

Tõkéczki professzor szembeállította a keresztény
felfogást a XX-XXI. században terjedõ individua-
lizmussal és felhívta a figyelmet utóbbi társadalmi
veszélyeire. A professzor véleménye szerint a ke-
reszténység két nagy kihívója a XX. században a
kommunizmus és a fasizmus volt, amelyek alapja
Isten tagadása volt és az, hogy az ember mindent
képes megváltoztatni, még embertársait is. Ha

Simó József az Érték+Õrzõ Estek sorozat
vendége volt
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pedig ez nem sikerült, akkor nem riadt vissza az
ellenség likvidálásától, meggyilkolásától sem,
szemben a modern kereszténységgel, amely az
emberi élet védelmét vallja és hirdeti.

Tõkéczki professzor, aki tagja a református egy-
ház vezetésének és egyháztörténettel is foglal-
kozik, egy kérdésre válaszolva megerõsítette,
hogy a kárpát-medencei református egyházak
hamarosan egyesülni fognak, határokon átívelõ
módon. Meggyõzõdése, hogy valamennyi törté-
nelmi egyháznak ezt az utat kell követnie, bár a
katolikusoknál az egyesítés nyilvánvalóan
nehézségekbe fog ütközni.

Konfirmandusaink az MTV-ben szerepeltek

Március 30-án vasárnap délelõtt sugározta a Ma-
gyar Televízió azt az unitárius ifjúsági mûsort,
amelyben konfirmandus fiataljaink beszéltek a
húsvétról, illetve verseket mondtak., énekeltek
Különösen Brock Kincsõt illeti dicséret, aki na-
gyon szépen szavalt a mûsorban. Salamon Emõ-
ke hitoktatónk csodálatosan szép hangját is
hallhattuk a rövid, mindössze 10 perces
adásban.

A mûsor az alábbi kapcsolaton keresztül tekint-
hetõ meg:

http://www.mtv.hu/videotar/?id=20586

Egyházközségünk az Unitárius Magazinban

Április 27-én délelõtt sugározta a Magyar Televí-
zió 1-es csatornája az Unitárius Magazint. A mû-
sor felvételére a Budapesti Unitárius Egyházköz-
ségben került sor, a mûsor szerkesztõje Bencze
Márton volt.

Elõször Szaniszló József beszélt egyházközsé-
günk történetének megírásával kapcsolatos
munkájáról. Amint arról korábban már hírt adtunk
a Presbitérium pályázatot írt ki, melynek alapján
2007-ben megbízást adott Szaniszló úrnak, hogy
állítsa össze az egyházközség történetét, az
alakulástól napjainkig.

Majd Muszka Ibolya a Magyarországi Unitárius
Egyház Könyvtár- Levéltárának vezetõje ismer-
tette a könyvtár-levéltár történetét, forrásanyagát
és tevékenységét.

Végül Kászoni József egyházközségi lelkész em-
lékezett visza Egyházközségünk megalakulásá-
nak idõszakára, felsorolva annak legfontosabb
eseményeit: az elsõ budapesti unitárius istentisz-
teletet, az egyházközség megalapítását és a
Nagy Ignác utcai templom felszentelésének
ünnepét.

A mûsorban Huzella Péter gitármûvész-énekes
adott elõ régi magyar egyházi és világi énekeket.

A mûsor a következõ kapcsolaton keresztül te-
kinthetõ meg a Magyar Televízió videotárában:

http://www.mtv.hu/videotar/?id=22187

Kászoni József lelkész jelentése a 2008. már-
cius-áprilisában végzett tevékenységérõl

ESKETÉS

2008. március 15-én Jenei István és Csonta Zsu-
zsanna

március 29-én Tóth Domokos és Hontvári Tímea

április 5-én Balázsi Csaba és Dénes Katalin.

KERESZTELÉS

2008. február 17-én Papek Gergõ és Karalyos
Anita gyermekei: BALÁZS–GERGÕ és
PANNA-JULIANNA

március 1-jén Botos Péter és Kovács Adrienn fia:
ANDRÁS-PÉTER

március 8-án Laczkó Mihály és Ilok Andrea fia:
BALÁZS

március 8-án Balogh András és Bozóky Lilla lá-
nya: ESZTER-ANNA (felnõttkeresztelés)

április 5-én Soltész Zsolt és Radoaie Edit kislá-
nya: CSENGE-ERZSÉBET

április 5-én Garai Zoltán és Csapla Katalin fia:
GÁBOR (felnõttkeresztelés)

április 13-án Bunkóczi László és Fülöp Melinda
kislánya: IZABELLA

április 19-én Barna Tibor és Ráfael Júlia kisfia:
SOMA

április 19-én Retkes Attila és Szombathy-Greskó
Zsuzsa kisfa: ÁBEL

április 27-én Román János Attila és Bálint Emõke
Zita kisfia: LEVENTE - KRISZTIÁN

április 27-én Turiák Tivadar és Komsa Gabriella
Mária kislánya: IMOLA - BORÓKA

TEMETÉS

2008. február 22-én Bódi Lászlóné született Öt-
vös Zsuzsanna, élt 79 évet

február 29-én Demján Mihály, élt 94 évet

március 7-én Ütõ Lajosné született Gyarmathy Pi-
roska, élt 100 évet

április 9-én Danka Ferenc, élt 70 évet

április 25-én Benedek Árpád, élt 83 évet.
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Presbitériumunk 2008. március-áprilisi
munkájáról

Március 5.-én megbeszéltük a közgyûlés napi-
rendi pontjainak menetét, és napirenden kívüli tá-
jékoztatásként és szavazásra való terjesztését a
MUE elnökségének állásfoglalási felhívását a
Zoltán Csaba féle u.n. Budapesti Unitárius
Egyházközség ügyében.

Április 23.-án tájékoztatást tartottunk a MUE -
Vadady Attila perének befejezésérõl, és megfo-
galmaztuk az ügy lezárását követõ további
állásfoglalásunkat.

„ Kántori, szolgálati lakás „

A MUE-BUE közös levelében tájékozódhatunk,
hogy Vadady Attila kántorunknak 2008. augusz-
tus 31-ig ki kell ürítenie a jelenlegi 158 m2-es
kántori lakását, melyet jóhiszemûen jogcím nél-
kül foglalt el. Gondnokaink több fordulósan tár-
gyaltak Elekes Botond fõgondnokkal és
Rázmány Csaba püspök úrral, és január 31.-i le-
velünkben kértük a MUE elnökségét, hogy a ház-
ban egy megüresedõ 60-70 m2-es lakást bizto-
sítsanak egyházközségünk részére kántori szol-
gálati lakás céljára.

A mai napig választ erre a kérésünkre nem kap-
tunk.

Ezen igényünket továbbra is fenntartjuk, és ismé-
telten beadjuk igényünket a MUE elnökségének.

Döntöttünk új e-mail címrõl, amelyrõl ezentúl
küldjük köremaileinket és várjuk észrevételeite-
ket.

2008. május elejétõl a Budapesti Unitárius
Egyházközségnek fenntartott e-mail címet
hoztunk létre.

Kérném, hogy a visszajelzéseket és leveleket a
következõ e-mail címre küldjétek:

unitarius@cerbi.hu

Presbitérium

EGYHÁZUNK ÉS
TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK
ÉLETÉBÕL

Balázs Ferenc mellszobrának felavatása
Lakiteleken

2008. április 26-án szombaton került sor
Lakiteleken a Népfõiskola parkjában Balázs Fe-
renc mészkõi unitárius lelkész mellszobrának ün-
nepélyes avatására.

Az Erdélyi Csillagok névre keresztelt rendez-
vénysorozat 10 órakor kezdõdött a Népfõiskola
Kölcsey Házának nagy elõadótermében. Páll La-
jos festõmûvész kiállításának megnyitása után a
házigazda Lezsák Sándor köszönrtötte a mintegy
100, fõként unitárius vendéget. Emlékeztetett,
hogy ez már a harmadik alkalom, amikor az unitá-
riusokkal találkozik Lakiteleken. Elõször
1999-ben rendezett a Népfõiskola unitárius em-
léknapot, majd 2001-ben a másodikat, amelynek
keretében Józan Miklós unitárius püspök mell-
szobrának felavatására került sor, a magyar
püspökök emlékparkjában.

A nap elsõ felében Balázs Ferenc életérõl, mun-
kásságáról hangzottak el elõadások. Az elõadók
között hallhattuk Gálfalvi Györgyöt, Andrássy
Györgyöt, Dr. Rezi Eleket, Kászoni Józsefet, Dr.
Cseke Pétert. Balázsi László füzesgyarmati lel-
kész és az által felkészített gyermekek adtak elõ
Balázs Ferenc verseibõl, meséibõl.

A Népfõiskola Tisza Éttermében elfogyasztott
ebéd után 15 órától unitárius istentiszteletre ke-
rült sor a Szent István kápolna elõtt, ahol Dr. Sza-
bó Árpád erdélyi unitárius püspök hirdetett igét.
Az istentisztelet keretében a gyülekezet megko-
szorúzta Józan Miklós püspök mellszobrát, ahol
Zoltáni Zsolt gitár- és énekmûvész adott elõ
dalokat, énekeket.

Józan Miklós, az unitáriusok egyesítõ püspöké-
nek mellszobra Lakiteleken
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16 órakor kezdõdött Balázs Ferenc mellszobrá-
nak felavatása, amely Szabó Imrefia Béla szob-
rászmûvész alkotása. Az avatóbeszédet
Rázmány Csaba magyarországi unitárius püs-
pök mondta. Az avatást fogadás követte a Tisza
Étteremben.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Nyári gyermektábor Magyarkúton

Idén nyáron is szervezünk gyermektábort Ma-
gyarkúton, ezúttal július 21. és 27. között.

Várjuk és kérjük a 7-15 év közötti gyermekek
szüleit, hogy már most jelezzék gyermekeik rész-
vételi szándékát a júliusi magyarkúti gyermektá-
borban, Postásné Balázs Ildikónál (311-3094).

2008. II. negyedévi egyházközségi
események naptára

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár e
pillanatban tervezet, bár a Presbitérium azon dol-
gozik, hogy minden a tervek szerint megvalósul-
jon, de nem zárható ki, hogy az idõ haladtával a
programok idõpontja módosul. Ezért kérjük, hogy
figyelje egyházközségünk további hirdetményeit,
illetve az Ön által felkeresni kívánt esemény elõtt
telefonon érdeklõdjön az egyházközségi irodá-
ban, hogy valóban a terv szerint kerül-e
megrendezésre a rendezvény.

IDÕPONT ESEMÉNY

Május 11-12.
(vasárnap-hétfõ) -
11 óra
(vasárnap 9
órakor is)

Vasárnapi és hétfõi
pünkösdi ünnepi istentiszte-
letek úrvacsora vétellel

Május 18.
(vasárnap) – 11 óra

Fiatalok ünnepi
konfirmációja

Május 22.
(csütörtök) – 18 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat
rendezvénye

Május 24.
(szombat) 11 óra

Magyarkúti szabadtéri
istentisztelet és
szeretetvendégség

Június 26. –
Július 3.

Portlandi fiatalok
magyarországi látogatása

Július 21 - 27.
(hétfõ-vasárnap)

Magyarkúti Gyermektábor

A PORTLANDI
TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI

Június 27-én érkezik a portlandi fiatalok
csoportja

A Budapesti Unitárius Egyházközség meghívásá-
ra a 2008. június 27-én (pénteken) délután
2:20-kor érkezik Ferihegyre a portlandi testvér-
egyházközség 17 fõs csoportja. A csoport 13 tag-
ja 15 és 18 év közötti portlandi unitárius fiatal,
akiket négy felnõtt kísér.

A fiatalok a budapesti unitáriusok 2007. nyári láto-
gatását viszonozzák. Most már véglegessé vált
teljes programjuk, amit az alábbiakban
ismertetünk:
Június 27. – Érkezés Budapestre
Június 28. – Program a vendéglátó családokkal
Június 29. – Közös istentisztelet a templomban,
majd közös ebéd a gyülekezeti teremben
Június 30. – Egésznapos kirándulás a Dunaka-
nyarba (Szentendre, Visegrád, Esztergom)
Július 1. – Egésznapos kirándulás Észak-Dunán-
túlon (Pannonhalma, Tihany, Balaton, Környe)
Július 2. – Utazás Erdélybe
Az erdélyi túra után július 9-én érkezik vissza a
csoport Budapestre, ahol egy éjszakát szállodá-
ban töltenek és másnap reggel indulnak vissza
repülõvel Portland-be.

A csoport vezetõje az a Dana Regan hitoktató
lesz, aki a mi fiataljaink programjának fõ szerve-
zõje volt Portland-ben.

Balázs Ferenc újonnan felavatott mellszobra
Lakiteleken
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Kérjük azon családok jelentkezését, akik szíve-
sen vendégül látnának a fenti június 27. és július
2. közötti idõszakban, öt éjszakára, egy vagy ket-
tõ amerikai unitárius fiatalt, vagy kísérõt gondos-
kodva szállásukról és reggeli, illetve esetenként
esti étkeztetésükrõl. Mint látható a programot kö-
zösen szervezzük, csak egy napot töltenének a
fiatalok a vendéglátó családokkal. Természete-
sen a mi vendéglátó fiataljainkat is várjuk a két
egésznapos kirándulásra, melyhez buszt
béreltünk.

Fõként azok jelentkezését várjuk, akiknél hason-
ló korú fiatal is van a családban és akik angolul is
beszélnek, illetve azokat a családokat, akiknek fi-
ataljai tavaly Portland-ben jártak.

A jelentkezéseket Postásné Balázs Ildikó és
Kászoni József tiszteletes várja a 311-3094-es
telefonszámon.

Levelezõ lista

Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egy-
házközség tagjai közötti kommunikáció elõsegí-
tésére Gazdag Árpád segítségével egy levelezõ
lista jött létre, amelyen angol nyelven folyik a pár-
beszéd. Az egyházközségi eseményekrõl ké-
szült fényképeket is rendszeresen feltesszük a
listára, hogy a tenger másik oldalán is láthatóvá
váljanak közösségi életünk pillanatai. Kérjük,
hogy azok az angolul tudó unitáriusok, akik sze-
retnének a listához csatlakozni, Gazdag Árpád-
nál jelentkezzenek (gazdag.arpad@t-online.hu).

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Önkéntesek jelentkezését várjuk szeretet-
szolgálati munkához

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitári-
usok jelentkezését, akik egy közeljövõben alapí-
tandó unitárius szeretetszolgálat létrehozásában
és munkájában önkéntes munkát vállalnának.

Elsõsorban azok jelentkezését várjuk, akik szoci-
ális munkásként, segélyszervezeti munkatárs-
ként vagy ápolóként már végeztek ilyen jellegû
munkát, de természetesen olyanok jelentkezését
is várjuk, akik most elõször végeznének
szeretetszolgálati munkát.

Az újonnan jelentkezõk számára képzést is tud-
nánk biztosítani.

A szeretetszolgálat keretében kezdetben a kö-
vetkezõ munkát szeretnénk végezni, önkéntesek
bevonásával:

� Adományok (ruha, élelmiszer, könyv) gyûjtése
és eljutatása a rászorulókhoz (nagycsaládosok,
munkanélküliek, idõsek, gyermekek, hátrányos
helyzetû kisközösségek);

� Idõs emberek segítése, látogatása (bevásár-
lás, takarítás, ügyintézés).

A fenti tevékenységet az állam anyagilag is támo-
gatja, továbbá számítunk amerikai testvéregy-
házközségünk támogatására is, valamint pályá-
zaton elnyerhetõ támogatásokat is kívánunk
szerezni.

A jelentkezéseket a 311-3094-es telefonszámon
vagy az unitarius@cerbi.hu drótposta címre vár-
juk.

Örömmel tájékoztatjuk a híveket, hogy ennek a
hirdetménynek az elsõ, februári megjelenése óta
többen jelentkeztek önkéntesnek a leendõ szere-
tetszolgálatba, de természetesen továbbra is vár-
juk a jelentkezéseket, mert segítségbõl és
segítõkész emberekbõl soha sincs elég.

IWIW-en a Budapesti Unitárius Egyházközség

A közismert és közkedvelt közösségi internetes
portálon, az IWIW-en 2007. szeptember eleje óta
a Budapesti Unitárius Egyházközség is megtalál-
ható. Az Egyházközség ismerõseinek száma ma
már meghaladja a 600 fõt.

Kérjük Egyházközségünk internetezõ tagjait,
hogy ha fent vannak az IWIW-en, akkor jelöljék be
ismerõsükként a Budapesti Unitárius Egyházköz-
séget. Ez egy újabb, a modern technika által biz-
tosított lehetõség a hívek közötti kapcsolattartás-
ra és gyors információcserére.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a fórumon
keresztül olyan unitáriusok szereznek tudomást
létezésünkrõl és veszik fel velünk a kapcsolatot,
akik korábban semmilyen magyarországi unitári-
us gyülekezettel nem álltak kapcsolatban, mert
nem tudták, hogy Magyaroszágon is vannak
unitárius egyházközségek és templomok.

Kérjük adják meg e-mail címeiket is

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail cí-
meiket is szíveskedjenek megküldeni az
unitarius@cerbi.hu címre, hogy olyan programok
esetén, amikor nem küldünk ki meghívót postai
úton, gyorsan és kis költséggel tudjuk Önöket ér-
tesíteni. Együttmûködésüket elõre is köszönjük.

OLVASÓI LEVELEK

Ebben az idõszakban közérdeklõdésre számot
tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is
várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.
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A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 800 példányban.

A HÍRLEVÉL Felelõs Szerkesztõje: Schmidt Gábor – 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 küldhetõ az unitarius@cerbi.hu is.
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