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Az UnitáriUs PAssió nAgyPénteki előAdásA 
Március 25-én, Nagypénteken 18 órakor énekes szólisták, egyház-
községünk Bartók Béla Kamarakórusa, valamint Mészáros Nóra 
Zita énekvezér szólaltatja meg az Unitárius Passiót a gyülekezeti 
teremben.  

Húsvéti ünnepi istentiszteletek                             
(2016. március 27-28.)  

Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet 
tartunk 2016. március 27-én (vasárnap) reggel 9 és délelőtt 11 
órai, valamint március 28-án (hétfőn) délelőtt 11 órai kezdettel. 
Mindhárom alkalommal úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált 
unitárius testvéreinket. 

egyházközségi közgyűlés 
2016. április 3. vasárnap, 11 óra.
Ezúton, valamint elektronikus levélben és szószéki hirdetéssel ér-
tesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egy-
házközségünk évi rendes közgyűlését 2016. április 3-án, vasárnap 
11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác utca 2-4. sz. 
alatti templomunkban. Határozatképtelenség esetén a megismételt 
közgyűlésre egy héttel később, 2016. áplilis 10-én 11 órakor kerül 
sor azonos helyszinen és napirenddel. A napirend és az előterjeszté-
sek részletesen is szerepelnek Hírlevelünkben, a 3. oldalon.

MAgyArkúti szAbAdtéri istentisztelet
(2016. május 14. szombat)

Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét 
és szeretetvendégségét 2015. május 14-én, szombaton tartja meg 
a Verőcéhez tartozó Magyarkúton, az unitárius tulajdonban és 
egyházközségünk kezelésében lévő, négy éve felszentelt kertben és 
vendégházban. Már délelőtt fél 11-től várjuk vendégeinket, majd az 
istentiszteletet követően szeretetvendégség lesz. Szívesen fogadjuk 
az otthonról hozott süteményeket és innivalókat. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
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Kászoni-Kövendi József 
Húsvét másodnapJa (Jn 20, 19-31)

 Együtt voltak a tanítványok, mert féltek a zsidóktól.
 A félelemnek is van összetartó ereje, közösségmegtartó képessége. Amikor 
a tanítványok együtt vannak – bármilyen okból – az egység növekszik. A 
munka, a közös pihenés, a sport, a kirándulás, mindez olyan lehet, mint 
egy jó közösségi találkozó.

Ahol együtt vannak a tanítványok, ott megjelenik Jézus is.
Jézus nem hagyja egyedül bajban a tanítványait. Az ő jelenléte azért erő-
sít, mert nincs benne félelem. Megmutatja szenvedésének jeleit, ez által is 
erősítve, bátorítva tanítványait.. Ő már legyőzte a szenvedést és győztesen 
került ki a szenvedésből, a halálból. Akit legyőz, leteper a szenvedés, az 
mindenkor nehéz helyzetbe kerül.

Jézus köszöntésében, Békesség nektek! 
Benne van az egész valója. Jézus gyorsan regenerálódott lelkileg, rövid idő alatt helyre állt a lelki egyen-
súlya. Ennek az eredménye az, hogy békesség keltezett benne. Feldolgozta a legnagyobb lelki terheket. A 
szenvedést, a halált, a veszteséget. Felülemelkedett minden lelket zavaró körülményen. Jézus lelke stabil 
volt és egészséges. A békévé oldott szenvedést mutatta be tanítványainak.

Ahol Jézus megjelenik ott küldetést ad tanítványainak, küldi, bíztatja őket. 
Először a Mester példáját kell megérteni, elmondani utána a saját tapasztalatunkat. Jézus nem az emlé-
kekkel foglalkozik, amikor találkozik tanítványaival, hanem a küldetéssel. Abszolút célirányos, tökéletesen 
elkötelezett. Nem a szenvedésben tanult tapasztalatairól beszélt, hanem a jövőről, a mennyei Atya tervéről.
 
Aki lélekkel telített, az tudja Jézust követni.
A küldetéshez lélek kell. Az oldás-kötéshez ugyanúgy. A közösségi élet arról szól, milyen erővel működik 
bennünk a Lélek, a szellem. Mennyire ébred fel bennünk lelkünk mélye, mert Isten lelke itt található. 
Van egy számítógép-vezérelt toronyóránk. Programozás után megkérdezi: aktíva program? Ha nem akkor 
megmarad benne a program, de nem szólnak a harangok csak akkor, amikor aktíva program. Ha aktív 
bennünk a lélek, csak akkor tudunk, csak akkor tudunk dolgozni Isten országáért. 

Ahol Jézus megjelenik, kételyeket oszlat. 
Jézus nem az öklét mutatta meg a kételkedőnek, Tamásnak, hanem a sebhelyeit. Így a kételkedést nem 
bünteti, hanem feloldja. Ez által Jézus Tamás hitét erősíti, nem kételyeit. Jézus soha nem elbizonytalanít, 
hanem mindig megerősít. „A megroppant nádszálat nem töri el, a füstölgő mécsbelet, nem oltja ki.” (Mt 12, 
20) Korunkban is sok a hiszékeny ember, akik bedőlnek gagyi reklámoknak, de kevés a hívő ember. Sok 
a hitetlen, de kevés a kételkedő. Nagy a különbség a hitetlen és a kételkedő között. A hitetlen nem hisz, a 
kételkedő csupán meginog hitében. Aki hisz az boldog mert a földön is megtalálja helyét szerepét. Aki hisz 
az hazaérkezett. Ezért köszöntelek titeket nagy szeretettel ez úrasztala elől. Békesség nektek! 

Kászoni-Kövendi József
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k ö z g y ű l é s i   M e g h Í V ó

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, 
hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését 

2016. április 3-án (vasárnap)

11 órai kezdettel tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később, 
2016. április 10-én 11 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 
A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2015. év folyamán egyházfenntartás 
címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban 
illetve a hirdetőtáblán megtekinthető. 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati 
jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes.

  A közgyűlés napirendje:

             1. Kászoni-Kövendi József lelkész 2015. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása
           2. Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok 2015. évi jelentésének megtárgyalása, 
                        elfogadása
           3. A 2015. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása
           4. A 2016. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása
           5. Megválasztott egyházközségi tisztségviselők esküjének bevétele
           6.         Egyebek

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére 
feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin    Kászoni-Kövendi József   
              Gondnok                                         Lelkész    
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A január elsejét jelentő és hozó újévi istentiszteletet és 
azt évek óta azt követő fogadás, amely sajnos az utób-
bi időben érdektelenségbe zuhanó eseménye újév első 
napjának, elérkezhettünk új évünk első vasárnapi isten-
tiszteletéhez, ami jelentette egyben azt is, hogy életünk 
2015-ben is visszakerült a rendes kerékvágásba, legalább-
is, ami annak vallási vonatkozását jelenti.

Mint ahogy az lenni szokott, mondjuk az utóbbi 447 év-
ben, január közepe elhozta számunkra a vallásszabadság 
ünnepét, és annak megünneplését. Ünnepi istentiszte-
letünket, mint oly sokszor az utóbbi években a Kossuth 
Rádió élő egyenes adásban közvetítette. (Csak halkan 
kérdem magamtól és tőletek is egyben KT, hogy vajon 
van-e az eddigiekben közvetített adásoknak egy jól őr-
zött archívuma, mert ha emlékezetem nem csal, erre ki-
jelöltünk valakit, aki ezt a munkát elvégzi).
 
Február 12. az események mondhatni a karácsonyi, 
szilveszteri és újévi eseményeket követve az erőnyerés 
hangulatában teltek. Némi változást hozott viszont egy 
másik műsor ezúttal televíziós, ami ifjúsági műsort köz-
vetített egy magazinműsorhoz.
 
Február 14-én került sor a farsangi ünnep megülésére, 
amelyben, mint mindig a tavaly is a legkisebbekké volt 
a főszerep. Maszkos kislányok és kisfiúk a gyülekezeti 
teremben, annak előszobájában, és a lépcsőházban egy-
aránt, miközben kellemes illatok lengték be a templom 
környékét.

Az utóbbi években nem telt el február úgy, hogy ne ke-
rült volna megrendezésre a gondnok presbiteri találkozó 
(február 28), amelyre az ország közeli és távoli vidékéről 
jönnek el egyházközségeink világi vezetői.

Március 21. du. a Léthatár ifjúsági istentisztelet meg-
rendezésére fogadta az egyházközség az érdeklődőket, 
amelynek házigazdája és lelkésze Szabó Csengele volt.

Másnap március 22. tavaszváró családi nap és az ICUU 
fennállásának 20. évfordulója alkalmából vetítéses 
előadást tartottunk. örömmel tettük mindezt, hiszen 
annak élén, elnökeként Gyerő Dávid főjegyző áll, első 
alkalommal magyar vezetője van személyében. 

Március utolsó vasárnapjára, 29-re, készítette elő az egy-
házközség presbitériuma, de leginkább annak jegyzője 
Zoltán Csaba a 2015. évi egyházközségi közgyűlést. En-
nek munkálataiból talán azt lehet/kell kiemelni, hogy 
a híveinknek egyharmada megértette azt, hogy az egy-
házfenntartást új alapokra helyeztük annak reményében, 
hogy ez által egy olyan Szervezeti Szabályzati előírásnak 
teszünk eleget, amely minden egyházkerületben élő gyü-
lekezetre érvényes.

Ezen a vasárnapon tartottunk első alkalommal du. 18 
órától esti istentiszteletet, abban a reményben, hogy 
ezentúl minden hónap utolsó vasárnapján megtartja a 
budapesti lelkészek valamelyike ezen alkalmak egyikét, 
azok számára, akiknek nem jó alkalom a hagyományos 
de. 11 óra. 
 
Április 3-án du. 18 órakor egyházközségünk énekvezé-
re rendezte előadásra az Unitárius Passiót a gyülekezeti 
teremben. Ennek hagyománya egyházközségünkben el-
maradhatatlan, annak ellenére, hogy a hívek nagyon ke-
vés aránya látogatja ezt az alkalmi ünnepélyt.  

Húsvét első és másodnapját április 5-én és 6-án ünnepel-
tük. Öröm volt megtapasztalni, hogy a három úrvacso-
rával egybekötött istentiszteleten több mint 400 hívünk 
élt az úrvacsoravétel lehetőségével.  

Április 11-12-én került sor a püspöki helynöki vizitációra 
a Budapesti Egyházközségben. A számadás nem sikerült 
rosszul, abban a vonatkozásban sajnos nem sikerült je-
lesre vizsgáznunk, hogy presbitereink hiánytalanul jelen 
lettek volna.  

Ha május első vasárnapja, (3.) akkor anyák napja. Szép 
műsort adtak elő a legkisebbek a vasárnapi iskolások hit-
oktatójának vezetésével. (Széll Emília.) 

Május 9. magyarkúti szabadtéri nyárköszöntő istentiszte-
let. Ez a rendezvényünk is nagyon kevéssé látogatott az 
utóbbi időben annak ellenére, hogy valamikor pár évvel 
ezelőtt látott szebb napokat az odalátogatók aprója-nagy-
ja. 

Lelkészi jelentés 2015.

Tisztelendő Egyházközségi Közgyűlés, Kedves Testvéreim!

Abban a reményben írom meg lelkészi jelentésemet az Úrnak 2015. évének kedves esztendejéről, hogy 
mire a végére érek olyan kronológiai sorrendet követek, amely minden vonatkozásban megegyezik 
egy napári év időszakával, január 1. december 31. és amely híven tükrözi azon eseményeket, amit szá-
munkra budapesti unitáriusok számára hozott és jelentett a tovatűnt esztendő.
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Május 20-án hallgathattuk dr. Tokos Zoltán gitárművész 
tanítványainak előadását (Gábor Erzsébet és Riskó Zsu-
zsanna) Érték+Őrző rendezvényünk keretében.

A konfirmációs ünnepélyünk megelőző hetében tartjuk 
az általános felkészítőt szép ünnepünkre tanítványaink-
kal. Elvonulunk a világ zajától két napra és megvilágo-
sodva, egymás jobb megismerésével várjuk a nagy na-
pot, hogy számot adjunk Istenismeretünkről. Erre május 
22-23-án került sor.

Május 25-én és 26-án ünnepelhettük pünkösd első és má-
sodnapját.

A hónap utolsó napján, május 31-én konfirmáció. Ösz-
szesen 17 fiatal konfirmált, akik ez által a hit dolgaiban 
nagykorúsításban részesültek.

Június 1-jén rögzítette a City TV műsorára a Városmesék 
című adást. Ennek alcíme volt: 125 éves a Belvárosi Uni-
tárius Templom. A műsor közvetítésének időpontja júli-
us 7-e volt.

Július 2. a Duna Televízió munkatársai felvételt készítet-
tek a július 17-én adásba kerülő Unitárius Ifjúsági Műsor-
hoz, ebben részt vettek a gyülekezeti tagok is.

Augusztus 3-8 Magyarkúti gyerektábor, ennek szakava-
tott táboroztatója Szabó Csengele volt, akinek munkáját 
segítette Fóri Margit, és Mészáros Nóra Zita.

Két kiemelt időpontban került megrendezésre egyház-
községünk temploma fennállásának 125 éves évfordulója: 
egyrészt szeptember 19-27 között, másrészt meg novem-
ber 15-én.

Szeptember 19-én a Nyitott Templomok Napján istentisz-
telettel és vezetéses templombejárással, kiállítás megnyi-
tóval, koncertekkel vártuk a hozzánk betérő látogatókat. 
Az időjárási viszonyok nem kegyeskedtek ez alkalomból, 
a nagyon hosszú és kitartó esőzés minden bizonnyal 
nem egy idelátogató hívünket megakadályozott feltett 
szándékában, hogy velünk ünnepel.

Szeptember 26. a Belvárosi Unitárius Kulturális Napon 
a rossz idő ellenére is, sokan látogatták meg templomos 
ingatlanunkat, gyermekprogramjainkat, a táncházat a 
fedett udvaron. Ebből az alkalomból került sor kéz-
műves foglalkozásokra, koncertekre. Felléptek töb-
bek között: a Gryllus testvérek, a Makám és Misztrál 
együttesek és a Budapesti Vonósok Zenekara. 

Szeptember 27-i őszi hálaadási ünnepünket a Kossuth 
Rádió élő, egyenes adásban közvetítette. 

Október első szombatján 3-án nyárbúcsúztató isten-
tiszteletet tartottunk Magyarkúton.

Október 20-án Érték+Őrző keretében vendégünk volt 
Mihály Gyula pánsíp művész.

November 15-én gálaest a Vigadóban. Egy éven ke-
resztül készítettük elő és vártuk ezt az ünnepet, mely 
egész évi munkánk próbája volt. A Redut terem meg-
telt, valamivel többen voltunk, mint 400 személy a 
jelen rendezvényünkön, úgy éreztük, hogy nem volt 
hiába a nagyon sok presbiteri, pályázatírás, kilincse-
lés különböző intézményeknél támogatásért. Jó volt 
unitáriusnak lenne ezen a napon. Kellemes emlé-
kekkel és élményekkel térhettünk haza otthonaink-
ba és állapíthattuk meg: Derzsi Károly és munkatár-
si közössége jó munkát végzett, az elvetett mag jó ta-
lajba hullt és lám 125 évet követően is gyümölcsözni 
tudott.

November 1. Halottak napi istentisztelet, este 18 órá-
tól. A szokásos gyertyagyújtás, amelyet olyan sokan 
várnak egy naptári éven keresztül, hogy szeretteik-
nek emléket tudjanak állítani.

November 11. Ökumenikus istentisztelet a Kárpát-
medencei Ökumenikus lelkésztalálkozó alkalmából. 
Ha valamire illik az ökumenikus szó, akkor erre a 
rendezvényre igen, hiszen a hitágazatok, a vallásfele-
kezetek sokaságát hozza össze, és tömöríti szeretet-
közösségbe ez a rendezvény.

November 29-én tartottuk advent első vasárnapját rá-
lépve ez által a karácsonyt váró ünnepi útra. Ez alka-
lommal családi napot is tartottunk.

Ezt követően a három decemberi adventi vasárnapo-
kon jutottunk közelebb a kereszténység legnagyobb 
és legszebb ünnepéhez.

Azt megelőzően viszont december 20-án karácsonyfa 
ünnepély megrendezésére került sor. Az utóbbi idő-
ben soha nem voltak ezen annyian, mint 2015-ben. 
Gratulálhatunk Szabó Csengelének és Mészáros Nó-
rának a rendezéshez.

Ezt követte a december 24-i szentesti áhítat, majd a ka-
rácsonyi ünnepkör. 

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel, 
Kászoni József, lelkész.
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2015-ben több fontos eseményre is sor került az 
egyházközségben. Az év kiemelkedő esemény-sorozata 
Nagy Ignác utcai templomunk fennállása 125. 
évfordulójának megünneplése volt.

Hivatalos teendőink körében az alábbiakat emelem 
ki. A Presbitérium, illetve a Presbitérium elnöksége 
nyolc alkalommal tartott ülést.Két egyházközségi 
közgyűlésre került sor 2015. márciusban és májusban. 
Részt vettünk továbbá a 2015. februári Gondnok-
presbiteri találkozón. Jelen voltunk az Egyházkerületi 
Képviselő Tanács 2015. márciusi és októberi ülésein, 
valamint a kolozsvári Főtanácsi ülésen, 2015. 
júliusában. 

Mint ismeretes, az egyetemes egyházi testületekben 
megfelelő képviseletünk biztosított. Elekes Botond 
főgondnokunk és Kászoni József püspöki helynökünk 
teljes jogú tagjai a Magyar Unitárius Egyház 
Képviselőtanácsa Elnökségének.   
  A megválasztott nyolc zsinati 
képviselő közül hatan egyházközségünkből kerültek 
ki, az egyházi főtanácsba pedig két főt delegált a 
Budapesti Egyházközség. Dr. Fori Hajnal presbiter 
társunkat a MUE Felsőfokú Fegyelmi Bírósága elnökévé 
választották, amihez szeretettel gratulálunk.

Büszkeségünkre szolgált, hogy nemzeti ünnepünk, 
március 15. alkalmából Elekes Botond főgondnok úr, 
aki egyben egyházközségünk tagja, állami kitüntetésben 
részesült, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök 
megbízásából Balog Zoltán miniszter úr adott át. 

A 2015. július 3-ai Főtanács elismerésben részesítette 
Zoltán Csaba jegyzőnket, az egyházközségben kifejtett, 
kimagasló, gazdasági, pénzügyi és más területeken 
végzett  áldozatos tevékenységért.

2015. áprilisában az egyházkerület vezetése vizitációt 
tartott az egyházközségben, amelynek célja az 
egyházközség szabályszerű működésének ellenőrzése 
volt és amely vizsgálat kedvező eredménnyel zárult.

Örömünkre szolgál, hogy Szabó Csengele végzős 
teológiai hallgató egy évre szóló megbízással - 2015. 
szeptember 1- 2016. augusztus 31-ig – tevékenykedik 

nálunk gyakorló segédlelkészként, ahol a szószéki 
szolgálat és szertartások mellett számos egyéb társadalmi 
feladatot lát el és hitoktatást végez.  Gyülekezetünk 
hamar megszerette. A Presbitérium segítette a 
beköltözésével kapcsolatos problémák megoldásában.

A 2015. évi egyházi és kulturális eseményeket említve 
templomos ingatlanunk 125. éves fennállásának 
méltó megünneplése volt a legfontosabb feladatunk. 
   Hírlevelünk legutóbbi 
– 2015/4. számában – részletes beszámoló jelent 
meg jegyzőnk, Zoltán Csaba tollából az évfordulós 
rendezvényekről.  Ezekre ezért nem térnék ki részletesen, 
csupán néhány mozzanatot emelnék ki.

Az eseménysorozat színvonalas megrendezése érdekében 
a Presbitérium szervező bizottságot hozott létre, 
melynek tagjai: Zoltán Csaba, Retkes Attila, Bencze 
Margit, Dr. Fori Hajnal, Sass Bernadett, Buzogány 
Zoltán, Mészáros Nóra, Szabó Csengele és Schmidt 
Gábor. Több pályázaton is nyertünk támogatást, 
amely lehetővé tette, hogy a jubileumot méltó 
módon megünnepelhessük.  Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától 3 M Ft, a Szerencsejáték Nonprofit 
Kft-től 1 M Ft, Belváros-Lipótváros Önkormányzattól 1 
M Ft és a Reformáció Emlékbizottságtól 500 e Ft vissza 
nem térítendő támogatást kaptunk. A Reformáció 
Emlékbizottság 2016-ra további 400 e Ft támogatást 
biztosított a János Zsigmond emlékkonferencia 
megrendezéséhez.

Az évfordulós események sorában említem az Ars 
Sacra ünepségsorozat részeként szeptember 19-én 
megrendezett „Nyitott templomok napját”, melyen a 
nemzetközi hírű Budapesti Vonósok adtak koncertet. 
A zenekar fellépését Dr. Vajda László gondnokunknak 
köszönhetjük.  Szeptember 26-án rendeztük meg az 
egész-napos „Budapesti Unitárius Kulturális Napot”, 
számos nagysikerű koncerttel, gyermek-foglalkozással, 
kiállítással és táncházzal. A legjelentősebb esemény a 
november 15-ei Vigadó-beli ünnepi gálakoncert volt, 
melyen ismert művészek léptek fel és melyet állófogadás 
követett. A rendezvényen az erdélyi egyházi vezetőkön 
kívül számos közéleti személyiség  is részt vett, amelyen 
Bálint-Benczédi püspök úr és Elekes Botond főgondnok 
úr mondott köszöntő beszédet, majd 

6

gOndnOki beszáMOló 2015

Budapesti Unitárius Egyházközség A lelkészi beszámoló részletesen kitér a lelkipásztori 
munka eredményeire, beszámolómban ezért elsősorban a presbitérium munkájának 
eredményeit szeretném összegezni. 



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL  XVI. ÉVF. 1. SZÁM – 2016. JANUÁR-MÁRCIUS

7

Balog Zoltán miniszter úr beszédét követően Kászoni 
József püspöki helynök úr hálaadó imája zárta az 
esemény hivatalos részét. Az eseményt jelenlétével 
megtisztelte Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester és 
Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos, a Reformáció 
Emlékbizottság elnöke.

Köszönet illeti a szervezőbizottság tagjait lelkes, 
odaadó munkájukért, amellyel valamennyien kitűnően 
vizsgáztak.  A Bizottság elnöke, Zoltán Csaba kitűnően 
koordinálta az előkészítést, aktívan és eredményesen 
vett részt a finanszírozás megoldásában (pályázatok 
elkészítésében és beadásában). Bencze Margit és 
Buzogány Zoltán a rendezvények gasztronómiai 
részének, Bencze Margit pedig a kézműves 
programoknak a szervezését végezte. Külön köszönet 
illeti Retkes Attila és Mészáros Nóra kiemelkedő 
munkáját, amellyel az eseménysorozat kulturális és zenei 
programjait szervezték.  Dr. Fori Hajnal a dekoráció és 
a meghívó elkészítését és a vetélkedők megszervezését, 
Sass Bernadett a templomépületet díszítő óriás molinó 
tervezését és elkészíttetését vállalta, Schmidt Gábor 
pedig az egyházközség lelkészeiről készült fotósorozat 
elkészíttetését vállalta. A képsorozat a lépcsőházban 
került elhelyezésre. Muszka Ibolya könyvtáros gyönyörű 
kiállítással gyarapította a látogatói élményeket, 
Dr. Barabássy Sándor felügyelő gondnokunk pedig 
tudományos színvonalú vezetéssel várta a templomba 
látogatókat.

Nem feledkezhetünk meg a médiában történt számos 
megjelenésről sem (Magyar Televízió, Duna Tv, 
Kossuth rádió és egyéb média szereplések), amelyért a 
közvetítéseket vezető Dimény Zoltán presbiter társunkat 
illeti köszönet. Úgy érezzük, ezek révén sikerült az 
unitárius egyházat szélesebb körben ismertté tenni.

A fentiek mellett természetesen számos egyéb kulturális 
és egyházi eseményre is emlékezhetünk, amelyeket 
nehéz lenne hiánytalanul felsorolni. Ezek sorából 
néhány eseményt emelnék ki.  A programokért köszönet 
illeti a zenei műsorok szervezésében közreműködő 
Retkes Attilát és Mészáros Nóra kántorunkat, és 
mindazokat, akik a programokban szervezésében és 
megvalósításában részt vettek. 

Februárban sikeres farsangi rendezvényre került sor. 
Áprilisban az egyházközség kórusa előadta az Unitárius 
passiót. Májusban következett a hagyományos 
magyarkúti istentisztelet, a konfirmandus tábor és 
a pünkösdi családi nap. Zoltán Csaba, a vendégház 
gondnoka és Szabó Csengele gyakorló segédlelkész 
szervező munkájának köszönhetően augusztusban 
sikeres gyermektábort rendeztünk Magyarkúton, 
a Fenyőliget Vendégházban.  A 125 éves évforduló 

rendezvényei mellett októberben került sor a szokásos 
őszi magyarkúti istentiszteletre, majd novemberben 
ismét családi napot rendeztünk, színvonalas műsorral. 
A decemberi karácsonyfa ünnepély és ünnepkör 
eseményei zárták az évet. Egyházközségi eseményeinket 
rendszeresen közzétettük az egyházközségi 
honlapon.A Retkes Attila által szerkesztett és 
Schmidt Gábor közreműködésével kinyomtatott 
Hírlevél négy alkalommal jelent meg, amelyet postán 
illetve elektronikusan juttattunk el híveinkhez. A 
Budapesti Unitárius Egyházközség facebook oldalán is 
folyamatosan megjelenítjük az információkat.

Egyháztagjaink folyamatos anyagi hozzájárulása 
és a takarékos gazdálkodás eredményeként 
egyházközségünk pénzügyi helyzete stabil.  A 2015. 
évi záró pénzkészlet  1.254 ezer Ft-tal haladta meg a 
2015. évi nyitó pénzkészletet. A bevételekkel történő 
felelős gazdálkodás lehetővé teszi egyházközségi életünk 
színvonalának megőrzését és gyakorló segédlelkész 
foglalkoztatását. 

A magyarkúti Fenyőliget Vendégház 2015-ben is pozitív 
egyenleggel zárt.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hívek áldozatvállalására 
két területen is szükségünk van. Az egyik, az 
adóbevallásokhoz kapcsolódóan az 1+ 1 %-ok 
felajánlása a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 
Egyházkerülete, valamint az Unitárius Alapítvány 
javára. Az 1+1%-os bevételek az Egyházkerület bevételeit 
gyarapítják. Egyházközségünk működését azonban 
kizárólag a közvetlenül az egyházközség pénztárába vagy 
bankszámlájára befizetett egyházfenntartói járulék 
biztosítja.  Köszönet illeti meg egyházközségünk 
minden tagját, aki anyagi hozzájárulásával segíti 
egyházközségünk fenntartását.

Budapest, 2016. március

                                             Kaveczkiné dr. Farkas Katalin 
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egyházközségünk életéből: 
2015. december 20. – 2016. március 13.

2015. december 20-án (vasárnap) 17 órától – évszáza-
dos hagyományainknak megfelelően – megrendeztük 
a gyermekek karácsonyi ünnepségét a templomban. Az 
est műsora a jórészt óvodás és kisiskolás gyermekek pro-
dukcióiból, rövid versekből és dalokból állt össze; Szabó 
Csengele, egyházközségünk gyakorló segédlelkészének 
vezetésével. Az ünnepség természetesen ajándékosztás-
sal zárult.
 December 24-én (csütörtökön) 17 órakor szentesti áhí-
tatot tartottunk templomunkban, amely végigvezette 
Jézus születéstörténetét bibliai idézetekkel és mindany-
nyiunk által ismert karácsonyi dalokkal.
December 25-én (pénteken) reggel 9 és délelőtt 11 óra-
kor, valamint december 26-án (szombaton) délelőtt 11 
órakor úrvacsoraosztással egybekötött karácsonyi ünne-
pi istentiszteleteket tartottunk.  Óévbúcsúztató istentisz-
teletünket december 27-én (vasárnap) 11 órától rendez-
tük. Egyúttal – Karácsony harmadik napja alkalmából  
úrvacsora felvételére is vártuk testvéreinket. Újévi ünne-
pi istentiszteletünkön – 
2016. január 1. (péntek), 11 óra – közreműködött Szol-
noki Zsuzsanna – gordonka és Nagy Zsuzsanna – hárfa.
2016. január 17-én, vasárnap 11 órától ünnepi istentisz-
teletet tartottunk, a vallásszabadság kihirdetésének 448. 
évfordulója alkalmából. 

Január 24-én, a vasárnapi istentiszteletet követően 
Dr. Rokolya Gábor közjegyző, jogtörténész, a magyar 
közjegyzőség történetének számos díjjal elismert kutató-
ja, egyházközségünk tagja tartott vetített képes előadást. 
Ezután felelevenítettük a Nagy Ignác utcai unitárius köz-
ebédek régi hagyományát.
Február 6-án, szombaton délután megrendeztük a gyer-
mekfarsangot, amelyet a jelmezes felvonulás mellett 
udvari télbúcsúztatóval, kiszebáb elégetésével is egybe-
kötöttünk. 
Február 20-án, szombaton délelőtt ismét egyházközsé-
günk volt a házigazdája az egyházkerületi gondnok-pres-
biteri találkozónak. 
Február 27-én és 28-án (szombat-vasárnap) az Országos 

Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) erdélyi tagjait lát-
tuk vendégül, akik előadták a Dekameron-rulett című 
színdarabot, majd közreműködtek a Közös utakon című 
könnyűzenés istentiszteleten. A hónapzáró vasárnapi is-
tentiszteletet ismét közebéd követte. AZ ODFIE vendég-
ségről részletesebben ír hírlevelünkben Szabó Csengele 
gyakorló segédlelkész.
Március 13-án ünnepi istentiszteletet tartottunk az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére, 
Bartha-Pál Aba teológiai hallgató szószéki szolgálatával. 
Március 20-án, Virágvasárnap délelőtt 10 órától – már 
lapzártánkat követően – került sor húsvétváró családi 
délelőttünkre. 
Március 25-én, Nagypénteken este ismét előadjuk az 
Unitárius Passiót, Péterffy Gyula egyháztörténész-zene-
szerző alkotását. 
Március 27-én, Húsvét vasárnap reggel 9, délelőtt 11 és 
este 6 órakor, valamint 28-án, Húsvét hétfőn délelőtt 11 
órakor úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelete-
ket tartunk. 

Dr. Rokolya Gábor

Február 6. gyermekfarsang

Keresztelés

2015. december 27.
Pós Gergő Ábrahám 
és Jobbágy Karolina 

kislánya:
Réka Julianna

kazuáliák
Esketés

2015. december 19.
  Kálnoki Kis Dávid 

és 
Bolla Viktória

2016. január 9.
  Hidegh Gábor (+73)

2016. január 19. 
Szabó István (+91)

2016. január 21. 
Dr. Szalai Pálné szül. 

Zsakó Judit Irén (+80)

2016. január 29. 
Adorján Sándor Zsigmond 

(+74)

2016. február 12.
Bognár Károlyné szül. Pap 

Magdolna (+89)

2016. február 23.
Székely Albertné szül. 

Benedek Veronika (+104)

Temetés
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lődővel, s hangos kacagás töltötte be a termet. A finom 
viccel átitatott színdarab feltöltötte az emberek lelkét 
egy csokor vidámsággal. A délutáni program része 
volt, hogy ifjúsági istentiszteletet tartottak, mely köny-
nyűzenei dallamaival mindannyiunk lelkét nosztalgi-
ás hangulatba emelte, s feltöltötte. Az emberek arcán 
vidámság, könnyedség, csodálat látszott, s az, hogy ők 
is részesei szeretnének lenni ennek a nagy egésznek.
Vasárnap istentisztelet után, az ODFIE tagjai részlete-
sebben bemutatták, hogy mit foglal magába tevékeny-
ségük, s meglepetésként megkóstolhattunk pár falat 
igazi Erdélyt. Az együtt töltött idő, nem csak felnőt-
tet érintett meg, hanem a fiatalokat is, ami a találko-
zó lényege is volt, hiszen így láthatták meg igazán, így 
érthették meg, hogyan alakult ki az unitárius fiatalok 
szoros kötődése Erdélyben. A legszebb pedig az, hogy 
ők maguk is szeretnének hasonlót teremteni, s amint 
tudjuk, a teremtés az a kezdet. Kérjük a jó Istent, hogy 
a kezdethez adjon elegendő erőt, kitartást, jó kedvet, s 
lankadatlan lelkesedést! Köszönjük!

Szabó Csengele

           Vannak életünkben olyan események, ami-
nek következtében határozottan megszületik egy ér-
zés mélyen a bensőnkben. Az érzés pedig nagyon ha-
tározottan valaminek a kezdetét sugallja. Ez az érzés 
kerített hatalmába az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet látogatásakor február 27. és 28. Különös volt 
vendégként fogadni a központi csapat tagjait, akik 
éjt nappallá téve azon fáradoznak, hogy több száz fi-
atalt megmozgassanak évente, Erdély szerte, külön-
böző rendezvényekkel. Két napot töltöttek velünk, s 
bár az idő homokszemei gyorsan peregtek, e két nap 
telve volt tartalommal, ismerkedéssel, kérdésekkel, 
válaszokkal, kíváncsisággal, útkereséssel. Egyházköz-
ségünk konfirmandusainak egy része szombaton 14 
órakor birtokba vette a gyülekezeti terem konyháját, 
hogy estebédet készítsen a hosszú útról érkezőknek. 
Nem volt hiánycikk a lelkesedés és a jókedv, s érezni 
lehetett, amint megtelik élettel a környezet. S a han-
gulat csak fokozódott, amikor megérkezett az ODFIE 
csapata két kisbusszal. Gyorsan „hont” foglaltak, és 
berendezkedtek, s készültek arra, hogy bemutassák 
Boccaccio Decameronja alapján betanult színdarabju-
kat. Az előadásra gyülekezeti termünk megtelt érdek-

A kezdetek szellője – az ODFIE budapesti látogatása
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Adventi adománygyűjtés

A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának önkéntesei 2015 adventjében két fővárosi CBA áruházban, a 
Flórián téren és a Hegyvidék Bevásárló-központban mintegy 700.000 forint összértékű élelmiszer, édesség, tisztítószer és 
más természetbeni adományt gyűjtöttek, melyeket az üzletekben vásárlók ajánlottak fel. Az adományokból 50 darab tartal-
mas ajándékcsomagot állított össze a Segélyszervezet és juttatott el 170 rászorulóhoz, a következő településekre: Budapest, 
Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat, Pécs.
 

Ismét meleg ételt osztott a Gondviselés Segélyszervezet

Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának szervezésében 2016. február 25-én immár negyedik alkalommal 
melegétel-osztásra került sor Pesterzsébeten, az önkormányzat Civil Ház-ában, a kerületi önkormányzattal és „Zöld Út” 
Caritas egyesülettel együttműködésben.

A korábbi évekhez hasonlóan 200 adag babgulyást szolgáltunk fel. Az adventi adománygyűjtésből megmaradt tartós élel-
miszereket is kiosztottuk az alkalmi ebédlőbe betért rászorulóknak.
  
Az önkormányzat előzetesen ételjegyeket küldött az általa ismert rászorulóknak. A családosok ételhordó edényeket hoz-
tak, míg az egyedülállók a helyszínen fogyasztották el az ebédet, melyet a Segélyszervezet öt önkéntese szolgált fel. Önkén-
teseink ezúttal is elbeszélgettek az ebédet a helyszínen elfogyasztó emberekkel, akikkel a korábbi években is találkoztunk. 

Az eseményről a pesterzsébeti televízió is beszámolt.

Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására

Kedves Unitárius Testvérünk!

Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik 2015-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunknak ajánlot-
ták fel.
 
Amennyiben adója 1 %-át 2016-ban is a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének 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%-a felajánlható az Unitárius Alapítványnak az alábbiak szerint:

A kedvezményezett adószáma, neve:

18052459-1-41

Unitárius Alapítvány

vagy
 
a Gondviselés Segélyszervezetnek

A kedvezményezett adószáma, neve:

18208849-1-41

Gondviselés Segélyszervezet

Előre is köszönjük támogatását, amellyel hozzájárul a kárpát-medencei unitárius közösség jövőjének építéséhez, tevékeny-
ségének fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.
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BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Példányszám: 850 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.

egyHázfenntartási HozzáJárulás

Amint arról már több alkalommal tájékoztattuk egyházközségünk tagjait, az egyházfenntartói hozzájárulás minimá-
lis, kötelező összege felnőtt aktív korú híveink számára évi 12 ezer forint, nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok 
számára pedig 6 ezer forint.

Kérjük egyházközségünk minden tagját, hogy legalább az említett összeg erejéig járuljanak hozzá egyházközségünk 
költségeinek fedezéséhez, hogy a továbbiakban is biztosítani tudjuk hitéleti és közösségépítő tevékenységünk magas 
színvonalát. Kérjük, hogy akik anyagi lehetőségei megengedik, a minimális összegnél nagyobb mértékben támogas-
sák egyházközségünket, mint ahogyan azt tették a korábbi években is.

Kérjük egyházközségünk valamennyi tagját, hogy 2015. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat szíveskedjenek az 
egyházközség pénztárába befizetni vagy a

Budapesti Unitárius Egyházközség OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11713005-20304007-00000000 számú bankszámlájára átutalni.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az egyházfenntartást fizető személy(ek) nevét. Amennyiben a család több 
tagjának hozzájárulását egyszerre utalják át, kérjük hogy valamennyi családtag nevét szíveskedjenek feltüntetni a 
közlemény rovatban.

Ezúton is köszönjük azok támogatását, akik már eleget tettek egyházfenntartói kötelezettségüknek.


