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Megismételt egyházközségi közgyűlés
(2014. március 23. vasárnap, 11 óra)
Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes – határozatképtelenség miatt megismételt – közgyűlését 2014. március 23-án, vasárnap 11 órai kezdettel
tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác utca 2-4. sz. alatti templomunkban.
A napirend és az előterjesztések megtekinthetők a II. emeleti lelkészi irodában,
Postásné Balázs Ildikónál. Kérésre e-mailban is el tudjuk ezeket küldeni; igényüket kérjük jelezzék a bueiroda@unitarius.hu elektronikus postacímen.
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Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet tartunk 2014. április 20-án (vasárnap) reggel 9 és délelőtt 11 órai, valamint április 21-én (hétfőn)
délelőtt 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora felvételére is várjuk
konfirmált unitárius testvéreinket.

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet
(2014. május 10. szombat)
Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét 2014. május 10-én, szombaton, délelőtt 11 órai kezdettel
tartja meg a Verőcéhez tartozó Magyarkúton, az unitárius tulajdonban és
egyházközségünk kezelésében lévő, két éve felszentelt kertben és vendégházban. Már délelőtt fél tíztől várjuk vendégeinket, majd az istentiszteletet
követően, 13 órától szeretetvendégség lesz. Szívesen fogadjuk az otthonról
hozott süteményeket és innivalókat.
A Nyugati pályaudvarról 9:07-kor és 10:07-kor induló vonattal lehet eljutni Magyarkútra. Leszállás Verőce állomáson, a menetidő 33 perc. Az állomásról gépkocsival a helyszínre szállítjuk a vonattal érkezőket. Átszállással
Magyarkút állomásra is eljuthatunk: a Nyugatiból 8:07-kor vagy 9:07-kor
induló vonattal, amelyekről Vácon kell átszállni a 8:36-kor vagy 9:36-kor,
Szokolyára induló vonatra. Kérjük, hogy minél nagyobb számban jelenjetek meg. Mindenkit szeretettel várunk!
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Kászoni-Kövendi
József:
New York –
Boston –
San Francisco
(2014. január 25. – február 16.)

Az Unitárius Élet felkérésére
már írtam egy „szakmaibb”
beszámolót amerikai utunkról. Ezért – úgy gondolom –
ez alkalomból megengedhetem magamnak azt, hogy e
rövid írás keretében ne kimondottan csak az ún. professzionális vonatkozását vegyem górcső alá, hanem
egy kicsit arról is írjak, ami e mögött volt.
Bár több alkalommal jártam már az eddigiekben is
New York városában, de ennyire azért nem ismertem meg a nagy és gyönyörű metropoliszt; úgy, mint
ahogy az ott töltött kilenc napot követően. Ez annak
volt köszönhető, hogy szinte csak gyalog jártunk, már
ami a belvárost és Manhattant jelenti. (Queens-i szállodánk azért túl messze volt ahhoz, hogy a belvárost
gyalog közelítsük meg.) Az Unitárius Univerzalisták
Nemzetközi Tanácsa, amely munkálatait tartotta első
alkalommal az Egyesült Államok területén, megadta
azt a lehetőséget, hogy az odasereglettek számára biztosítson szabad időt is a város megismerésére. Többek
között azáltal is, hogy egy teljes napot szentelt arra,
hogy az ENSZ székházát meglátogassuk – 30-40-es
csoportokra osztva. Jó volt látogatóként bejárni annak
különböző épületeit (leszámítva a Közgyűlés épületét,
amelyet egészen szeptemberig tataroznak), és olyan
dolgokat látni, amelyekről közel negyven évvel ezelőtt
teológiai tanulmányaink alatt ismereteket sajátíthattunk el. Mint ahogy maradandó élményt nyújtott a
Metropolitan Múzeum impresszionista kiállításának
megtekintése. A maga nemében ez a világ leggazdagabb gyűjteménye. Arról nem is beszélve, hogy három olyan gyülekezetet, egyházközséget ismerhettünk
meg, amelyek vendégszeretetét magunkkal hozhattuk
szép emlékként: Shelter Rock, Community Church , All
Souls.
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Az ICUU (Unitárius Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa) munkálatainak befejezésével a tizenegy tagot
számláló küldöttségünk nagy része hazatért Erdélybe. Számunkra megadatott annak a lehetősége, hogy
Elekes Botond főgondok úrral meglátogassuk Boston városát, és ezzel együtt természetesen a Unitarian
Universalist Association központi épületét is, a híres
Beacon St. 25-öt. Az egyházi központ vendégszobájában kaptunk erre az időre szállást, ami abból a szempontból sem volt rossz, hogy a belváros legközpontibb
részén található, és azért sem, mert a huszonnegyedik
órában érkeztünk meg ahhoz, hogy annak vendégei
legyünk. Az épületegyüttest nemsokára eladják unitárius testvéreink, és egy teljesen modern, új irodaépületbe költöznek, ahol bőven lesz helye mindazoknak,
akik az egyházi központnak dolgoznak. Több egyházközségbe sikerült eljutnunk itt is: King’s Chapelbe; a híres Channing templomba az Arlingtons St-en;
illetve a First and Second templomába (mindhárom

Bostonban található), valamint eljutottunk még két
szép templomba: Westonba és Concordba ellátogatva.
Utunk itt még nem fejeződött be, mert egy hét elteltével innen is tovább álltunk. Célunk ezúttal a Nyugati
Partvidéken fekvő, az Öböl-térség gyöngyszemeként
emlegetett San Francisco városa volt.
Háromezerhatszáz mérföldet utazva, három időzónát
átrepülve, közel hat órát a levegőben töltve megérkeztünk a becenevén is jól ismert Friscoba. Egy itt élő
lelkész otthonában kaptunk szállást, aki a város egyik
legcsodálatosabb helyén lakik, és akinek a lakásából a
város legszebb panorámája tárult elénk éjjel és nappal
egyaránt.
Ezt a várost igazán megismerni csak gyalog járva lehet, és mi annyit gyalogoltunk minden nap, amennyit
csak lehet, jobban mondva, amennyit csak bírtunk.
Az első napon tervezett heti bérletet ilyen értelemben nem volt miért megvásárolni. Érkezésünket követő másnap városnézésbe kezdtünk: első utunk a híres
Market St-re vezetett. Megcsodáltuk annak gyönyörű
és gazdagon ellátott bevásárlóközpontjait. Vacsoránkat is ennek környékén költöttük el, majd indultunk
a City Lights könyvesbolt meglátogatására, amelyet
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pett egyházközségünk Bartók Béla Kamarakórusa és
Gyermekkara, december 22-én pedig Mészáros Zsolt
Máté orgonaművész volt a vendégünk.
•

Az Érték+Őrző Estek című kulturális programsorozatban december 5-én Dévény Anna Prima Primissimadíjas gyógytornászt, egyházközségünk tagját, valamint a Simon Izabella–Várjon Dénes zongoraművész
házaspárt üdvözölhettük. December 6-án, pénteken
– a Kolta Galériával együttműködésben – Bege Nóra
fotóművész Isten sohasem téved című kiállítása nyílt
meg gyülekezeti termünkben.
Lawrence Ferlinghetti alapított 1953-ban, és amely
köré összpontosult a beat-nemzedék színe-java az azt
követő évtizedekben (Alan Ginsberg, Jack Kerouack
és sokan mások).
A következő napunkat a Golden Gate-nek és annak
környékének, Marin Countynak szántuk. Ez egy napi
gyaloglásnak elég volt, de lehet, hogy túl sok is. Majd a
Waterfront, a Presidio, a Fishermen’s Wharf, a Golden
Gate Park, a Coit Tower, a Lombard St., a Chinatown
meglátogatására is sor került. Egy kis szerencsével eljutottunk még a Sonoma Völgy bortermő (Harasztosi
Ágoston által alapított) pincészetébe, az Öböl-térség
kisebb-nagyobb városaiba, többek között Berkeleybe, ahol rövid időre benéztünk a Starr King teológiára
is – egy kis fényt hozva ezáltal Vass Károly ott tanuló
akadémita hangulatába, aki a következő mondattal
búcsúzott tőlünk: milyen furcsa itt, ebben az épületben magyarul beszélni.
Több jó baráttal is sikerült ezen a héten találkozni:
Sonya Sukalski, Jay Roller, Maria Solis, David és Jody
Keyes, Bev Smrha személyében egyaránt. Február 15én este – igazat adva Jack Londonnak, aki azt írta valahol, hogy: „San Franciscónak egy baja van, aki nem ott
született, annak előbb-utóbb ott kell hagynia e gyönyörű várost” – közel 13 levegőben töltött óra után megérkeztünk, hazaérkeztünk Európába, majd még egy órás
repülés után annak egyik legszebb fővárosába: Budapestre.
Kászoni-Kövendi József

•

December 14-én, szombaton délelőtt tíz órától családi
napot rendeztünk, amelynek programján mézeskalács-sütés és kézműves játékok szerepeltek.

•

December 22-én, vasárnap délután Gyerekkarácsonyt
rendeztünk, amelyen csaknem 30 ifjú unitárius mondott verset, énekelt vagy hangszeren játszott. Köszönet
illeti Mészáros Nórát és Szabó Csengelét a gyerekkarácsony kiváló megszervezéséért.

Egyházközségünk Életéből
2013 decemberi, adventi programjaink az előzetes terveknek megfelelően alakultak, és jelentős mértékben
hozzájárultak az ünnepi készülődés bensőséges hangulatához. A vasárnapi istentiszteleteket zenei produkciók gazdagították: december 1-én Karácsonyi Linda
énekművésztől barokk áriákat hallottunk, december
8-án Kozma István gitárművész zenetörténeti utazásra invitálta a gyülekezet tagjait. December 15-én fellé-

•
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December 24-én délután Szabó Csengele mondott
megható karácsonyi áhítatot templomunkban. December 25-én, Karácsony első napján reggel 9 és délelőtt 11 órakor, valamint 26-án, Karácsony második
napján 11 órakor az Úrasztalát megterítettük, és azon
a Jézusra emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort elhelyeztük. Három karácsonyi ünnepi istentiszteletünkön csaknem 500 fő vett úrvacsorát.

dolgozik – legközelebb várhatóan karácsony táján jön
Budapestre. Január 23-án, az Érték+Őrző sorozatban
Goda Krisztina filmrendezővel beszélgettünk.

•

Újév napján ünnepi istentiszteletre gyűltünk egybe,
amelyet – Elekes Botond főgondnok és az egyházkerületi elnökség szervezésében – szeretetvendégség
követett. Január 12-én, vasárnap délelőtt 10 órától a
Kossuth Rádió élőben közvetítette az istentiszteletet
Nagy Ignác utcai templomunkból. Ez alkalommal a
szószéki szolgálatot Koppándi Botond unitárius teológiai tanár végezte; közreműködött Kászoni-Kövendi
József püspöki helynök, Szabó Csengele teológiai hallgató, valamint gyülekezetünk énekkara és a vasárnapi
iskola növendékei.
•

Január 16-án és 17-én egyházközségünk volt az egyik
házigazdája annak az ünnepségsorozatnak, amelynek
keretében – a könyvtár és levéltár felújítása után –
megnyílt a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény, valamint Körösfői Kriesch Aladár festő- és
iparművész A szépség szerelmese című kiállítása. Január 17-én, gyülekezeti termünkben rendezték meg
az Ember az embertelenségben – Szent-Iványi Sándor
a vészkorszakban című tudományos konferenciát.

•

Február 22-én, szombaton délután megtartottuk a hagyományos egyházközségi gyerekfarsangot, amelyen
szülők és nagyszülők is szép számmal vettek részt.
Márciusra – az istentiszteletek mellett – filmklubot és
újabb családi-ifjúsági délutánt is tervezünk.

•

Egyházközségünk évi rendes közgyűlésére március
16-án (határozatképtelenség esetén: március 23-án), a
vasárnapi istentisztelet keretében kerül sor.
Retkes Attila
•

Január 18-án Maria Teresa Uribe chilei származású,
nemzetközi hírű énekművész volt a vendégünk, aki
az 1970-es évek elejétől tavaly nyárig Magyarországon élt, és tanítványaival együtt rendszeres fellépője
volt templomi hangversenyeinknek. Kedves barátunk,
MariTe jelenleg Kolumbiában él, és a Bogotai Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető professzoraként
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•

Áprilisi programjaink
• Április 5. (szombat) 15 óra: Filmklub:
a Good Will Hunting című film vetítése, kötetlen
beszélgetéssel
• Április 6. (vasárnap) Istentisztelet
• Április 12. (szombat) 10 óra:
Húsvétváró családi nap
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• Április 13. (Virágvasárnap) 11 óra:
Portlandi fiatalok látogatása
Istentisztelet – meglepetéssel
egyházközségünkben
• Április 17. (Nagycsütörtök) 18 óra: Unitárius Passió
(2014. június 24-27.)
közreműködik a gyülekezet Bartók Béla Kamarakórusa és szólistái
Egyházközségünk nyolc fiatalja a portlandi Unitárius
• Április 19. (szombat) 15 óra:
Univerzalista testvéregyházközségünk meghívására
Budapesti Unitárius Ifjúsági Egylet alkalma
és támogatásával, 2012 júliusában két felejthetetlen
• Április 20. (Húsvétvasárnap) 9 óra és 11 óra:
hetet töltött az Amerikai Egyesült Államokban.
Istentisztelet úrvacsoraosztással
Látogatásukról a Budapesti Unitárius Hírlevél 2012
szeptemberi számában „Amerika visszainteget …
• Április 21. (Húsvéthétfő) 11 óra:
– Emlékek, élmények, beszámolók” című cikkükben
Istentisztelet úrvacsoraosztással
ilyeneket írtak: „Óriási élmény volt ez az utazás! És
• Április 26. (szombat) 18 óra: Érték + Őrző Estek
talán sohasem jutok el oda, de egy életre szóló emlékként
Pergolesi: Úrhatnám szolgáló - vígopera
marad meg bennem.” „Bármikor szívesen visszamennék
• Április 27. (vasárnap) 11 óra: Istentisztelet
oda, akár még több időre is.” Pozitívumokkal és
Az Istentiszteletek ideje alatt (vasárnaponként 11 órá- szuperlatívuszokkal teli élménybeszámolójuk kétséget
tól) Gyermekbibliaórát tartunk az 1.emeleti Gyüleke- nem hagy afelől, hogy kivételes fogadtatásban volt
részük és nagyon jól érezték magukat.
zeti teremben.
2014. június 24. és 27. között a portlandi Unitárius
• ••• •
Univerzalista testvéregyházközségünk fiataljai
Budapestre zarándokolnak. Június 27-én tőlünk
Kazuáliák
Erdélybe utaznak tovább. Várhatóan 12 fiatal
érkezik két felnőtt kísérővel. Az itt töltendő néhány
Keresztelési szertartások
napra városlátogatást és kulturális programokat
2013. december 13. Botos Péter és Kovács Adrienn szervezünk, hogy Budapesttel és környékével
megismerkedhessenek, az itteni egyházi és kulturális
lánya: Eszter Anna
2013. december 28. Bodó Csanád és Gáborjáni Szabó életbe bepillantás nyerhessenek. Igaz, óceánunk
nincs, de vannak más értékeink melyek számukra
Orsolya fia: Máté Amadé
éppen olyan különlegesek, mint nekünk az óceán,
2014. január 11. Mikulesz László és Lassel Erika lánya:
így biztosak lehetünk abban, hogy ők is életre szóló
Fanni
pozitív élményekkel gazdagodva fognak hazaérkezni
2014. febr. 22. Benedek László és Kovács Tünde lánya: – akárcsak a mieink, vagy akár a 2010-ben itt
Brenda
vendégeskedő amerikai fiatalok.
Szeptember 21. Csécs Viktor Imre és Nagy Emese
gyermekei: Zselyke és Zsombor
Néhány vélemény a 2010-es fogadó családoktól:
2014. március: Breznyik Péter és Horváth Zsuzsanna
„Tartottunk tőle, hogy miként tudunk helytállni, de
lánya: Bernadett
nagyon kedves és nyitott kislány volt nálunk, akivel
2014. március: Czéró Márton és Balogh Brigitta lánya: ünnep volt minden nap.”
Lilla
„A legkönnyebb, legkellemesebb angol nyelvgyakorlási
lehetőség.”
Házasság megáldása / Esketési szertartás
A fiatalok elszállásolása idén is családoknál lesz.
2014. március 1. Brock Vilmos és Borka Margit
Kérjük, hogy azok, akik erre a néhány napra szívesen
50. házassági évfordulója templomunkban
fogadnak fiatalt/fiatalokat, szándékukat jelezzék az
egyházközségi hivatalban Postásné Balázs Ildikónak,
Temetési szertartások
illetve e-mailben, a bueiroda@unitarius.hu címen.
2014. január 23. Horinkás Pálné sz. Székely Ilona
Magda (†70)
2014. február 18. Oláh Attila (†78)
Iskolai unitárius hitoktatás
2014. február 20. Major Péterné sz. Hanyecz Veronika
A 2013/14-es tanévben a Budapesti Unitárius Egyház(†89)
község keretei között öt általános Iskola tanulói része2014. március 8. Tóth Péter (†58)
sülnek hitoktatásban az első és második félévben. Az
5
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órákat Kászoni-Kövendi József, Béres Muszka Ibolya Felhívás az egyházfenntartási
és Mészáros Nóra Zita tartották meg.
Felhívjuk egyházközségünk tagjait, hogy aki- hozzájárulásról
nek a családjában a 2014/15-ös tanévben első Egyházunk és egyházközségünk fenntartása fokozott
vagy ötödik osztályos gyermek van és szeret- erőfeszítéseket kíván valamennyiünktől. Templomunk
ne unitárius hitoktatásban részt venni, jelentkez- fenntartása, a magas színvonalú lelkészi szolgálat bizzen a egyházi hivatalban. Telefon: +36 1 311 3094, tosítása, a hitoktatás, a betegekről való gondoskodás, a
e-mail: bueiroda@unitarius.hu
különböző, közösséget erősítő rendezvények megszer-

Megalakult a Budapesti Unitárius
Ifjúsági Egylet
Vannak pillanatok, amikor fiatalnak érezzük magunkat. Léteznek olyan percek, amikor bohók és felelőtlenek vagyunk, amikor a játékot és a gyermekkort hoznánk vissza unalmasnak nem mondható életünkbe.
Villanásokat érzékelünk a kerek egészből, amit valakivel meg akarunk osztani, ugyanakkor tartozni akarunk valahová, kapcsolódni egy láthatatlan, de erős,
megbízható kötéllel Egyházunkhoz. Erről kíván szólni
a Budapesti Unitárius Ifjúsági Egylet tevékenysége.
Kéthetente szombaton délután 15 órától összegyűl
egy kis csoport, ami még félszeg, kicsit sántít is, de
kezdetnek éppen elegendő. Ahogy mondják, idővel
kinyílnak a kapuk, megjön a bátorság és tódul a nép.
A lelkesedés, az akarat jelen van. Együtt kisütjük a terveket, mint a sajtos pogácsát, édesítünk, visongunk a
nevetéstől vagy épenséggel komoly, mély beszélgetésekbe merülünk. A hely, ahová jöhetsz önmagad lenni,
az alkalom, hogy kapcsolatokat teremts, a lehetőség,
hogy jól érezd magad, köztünk van! Kesze és kusza
minden életnek vonala, de attól szép, hogy alkalomadtán kereszteződnek és gyönyörű emlékekkel ajándékoznak meg.
A Budapesti Unitárius Ifjúsági Egylet programjairól e-mailben küldünk tájékoztatást, illetve megtalálhatók Egyházközségünk Facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/unitariusbudapest
Szabó Csengele

Országos nőszövetségi találkozó
Hódmezővásárhelyen
2014 május 17-én, Hódmezővásárhelyen tartjuk a harmadik országos nőszövetségi találkozót. A találkozó
célja a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület Országos Nőszövetségének megalakítása.
Reményeink szerint eljönnek az egyházközségek as�szonyai és lányai. A meghívót és a programot később
küldjük el elektronikus levélben.
A Szervező Bizottság nevében: Dr. Hatfaludy Zsófia
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vezése mind egyre növekvő költségekkel jár. Ezekre
való tekintettel határozott úgy az egyházkerület vezetése (mint ez szószéken és közgyűlésünkön is hirdettük), hogy 2013-tól bevezettük a kötelező egyházfenntartási hozzájárulást.
A kötelező egyházfenntartás összege: aktív korúaknak havi 1000 forint, nyugdíjasoknak és 18 év feletti
diákoknak havi 500 forint. Miközben emlékeztetünk
Benneteket erre a kötelezettségre, és kérjük annak mielőbbi teljesítését, egyúttal kérünk Benneteket, hogy
az istentiszteleteken és az egyéb rendezvényeken minél nagyobb számban és lehetőség szerinti személyes,
aktív hozzájárulással vegyetek részt.
Atyafiságos üdvözlettel: Dr. Vajda László gondnok

2013. évi pályázati eredményeink
A Budapesti Unitárius Egyházközség – mint immár
önálló jogi személy – 500 ezer forint támogatást nyert
el székek és hangosító berendezés beszerzésére, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi
és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által kiírt „Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása” elnevezésű pályázaton. Ez volt belső önálló jogi személyként az első
nyertes pályázatunk, amin nem is tudtunk volna részt
venni, ha nem vagyunk jogi személy. Ez tehát az első
kézzel fogható gazdasági előnye a jogi személyiség választásának, amelyről tavalyi közgyűlésünk határozott.
A 2013. évben az alábbi pályázatokon nyertünk még
támogatást:
(1) Az V. kerületi Önkormányzattól 150 ezer forintot
nyertünk (2013. május); ezt a pénzt felhasználtuk a
Magyarkúton rendezett Hittantábor szállásköltségére.
Támogatást kapott belőle öt gyermek.
(2) Az Unitárius Alapítványtól 165 ezer forintot kaptunk (2013. június). Ebből teljesen új számítógépet,
monitort vásároltunk a lelkész úr irodájába.
(3) Az Egyházi Épületekért Alapítványtól 2,5 millió forintot nyertünk el (2013 augusztus). Folytattuk
templomos ingatlanunk felújítását: 2013-ban a baloldali lépcsőház szépült meg. Erről részletesen is beszámoltunk a BUE Hírlevél 2013/4. számában.
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(4) Az Unitárius Alapítványtól a karácsonyi készülődésre (gyermekek karácsonyi csomagja) 60 ezer forintot kaptunk (2013 december).
Postásné Balázs Ildikó

A Gondviselés Segélyszervezet
hírei
1.Adventi segélyakciók Erdélyben és Magyarországon
Az adventi hetekben a Gondviselés Segélyszervezet –
partnerszervezeteivel és önkénteseivel együttműködve – számottevő segélyakciókat szervezett Erdélyben
és Magyarországon.
A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozata idén adventben két fővárosi CBA-áruházban szervezett sikeres adománygyűjtést. A Flórián téri és a
hegyvidéki bevásárló-központokban december 9–11.
között került sor tartós élelmiszerek, tisztítószerek és
más természetbeni felajánlások begyűjtésére. A lelkes
önkéntesek meggyőző munkája sok vásárlót adakozásra késztetett, így a két helyszínen három-három
délután mintegy 600.000 forint összértékű adomány
gyűlt össze. A budapesti adománygyűjtésben erdélyi testvéreink is részt vettek, Szabó László lelkész, a
Gondviselés Segélyszervezet ügyvezető elnöke vezetésével egy ötfős csapat érkezett Kolozsvárról.
Az adományokból tartalmas segélycsomagokat lehetett összeállítani, amelyek 34 rászoruló családhoz
(összesen 150 személyhez) jutottak el a következő településeken: Budapest, Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat. A csomagokat ezúttal személyesen a helyi
lelkész vagy a Segélyszervezet elnökségi tagjai adták át.
A segélyakcióról készült szemléltető képeket a Gondviselés Segélyszervezet honlapján (www.gondviseles.
org) és közösségi oldalán (Facebook) tekinthetik meg
az olvasók. Az adománygyűjtésben részt vevő önkéntes munkatársaink közül többen megfogalmazták élményeiket, amelyek közül kettő az alábbiakban olvasható.
„Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben az eredményes munkában. Különös élményt jelentett számomra, hogy ügyes, fiatal erdélyi lelkészekkel közösen
gyűjthettem az adományokat két délutánon át. Szívből
gratulálok a kezdeményezőknek, szervezőknek, a többi
segítőnek és támogatónak! Ígérem, hogy máskor is számíthatnak rám minden hasonló hasznos munkában.” –
Kisgyörgy Rozália (budapesti nyugdíjas mérnöknő)
„Második alkalommal vettem részt ilyenfajta adománygyűjtésben. Nagyon jó érzés volt, hogy ezáltal hozzájárulhattam szerény körülmények között élő családok
karácsonyának szebbé tételéhez. Azt is jó volt látni,

hogy a tavalyi önkéntes társaink zöme az idén is részt
vállalt ebben a munkában, ugyanakkor voltak újak is.
Nagyon pozitív volt számomra, hogy tavalyhoz képest
több megszólított vásárló gondolta úgy, hogy szeretne
adakozni a rászorulóknak. Bízom benne, hogy a következő adománygyűjtés is legalább ilyen sikeres lesz.”
– Zoltán Réka (budapesti főiskolai hallgató)
Az adománygyűjtési akcióban az erdélyi lelkészek
mellett főként a Budapesti Unitárius Egyházközség
tagjai vettek részt, köztük Dr. Hatfaludy Zsófia, Dr.
Bardócz-Tódor András, Fóri Hajnal, Kisgyörgy Rozália, Péterffy Anna, Sigmond Júlia, Zoltán Réka, Zoltán
Zoltána és Zoltán Csaba.
2. Ételosztás Pesterzsébeten
A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának szervezésében 2014. január 31-én ismét melegétel-osztásra került sor Pestszenterzsébeten, ahol nagy
számban élnek nehéz körülmények között családok és
egyedülálló, szegény sorsú emberek. A helyszín, akárcsak a tavalyi hasonló akciónk alkalmával, a kerületi
önkormányzat tulajdonában álló Civilek Háza volt,
ahol 200 adag babgulyást szolgáltunk fel. Az adventi
adománygyűjtés eredményéből megmaradt hat doboznyi élelmiszert és tisztítószert is kiosztottuk az alkalmi ebédlőbe betért rászorulóknak. Az önkormányzat előzetesen ételjegyeket küldött az általa ismert szegényeknek. A családosok ételhordó edényeket hoztak,
míg az egyedülállók a helyszínen fogyasztották el a
Nemzeti Bank konyháján készült ebédet. Az ebédeltetés közben segélyszervezetünk öt fővárosi és két erdélyi munkatársának lehetősége nyílt elbeszélgetni a
résztvevőkkel, akik között sok ismerős arcot láttunk,
mivel ők tavaly is vendégeink voltak.
Főként egyedülálló, középkorú férfiakkal beszélgettünk, akik elmesélték életük sorsfordító eseményeit.
Ezek a történetek rámutattak arra, hogy életük miért – vagy inkább hol – siklott ki. Leggyakrabban hányatott gyermekkoruk, árvaságuk, a szeretetlenség, a
munkahely elvesztése, válás, betegségek és más családi megrázkódtatások vezettek az anyagi és társadalmi „lecsúszáshoz”. (Egykori versenysportoló is volt a
vendégeink között, akinek életpályája baleset nyomán
vett teljes sorsfordulatot.) Közülük sokan elvesztették
embertársaikba vetett hitüket, főleg akiket családtagjaik is elhagytak. Képtelenek voltak feldolgozni az őket
ért csapásokat, többnyire egyedül maradtak gondjaik
megoldásában. Annak ellenére kerültek mélyszegénységbe, hogy nem menekültek problémáik elől az alkoholba. Legalábbis akikkel beszélgettünk, nem voltak italfüggőek; reménytelen helyzetüket leginkább a
munkahely, a lakás és részben az egészség elvesztése
okozta. Hiába rendelkeznek szakmai képzettséggel;
7
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azok az ipari vállalatok vagy más munkaadók, amelyeknél korábban dolgoztak, a rendszerváltás után
tönkrementek, így az egykor értékes szaktudásuk
mára elavulttá vált. Alkalmi munkából vagy közmunkából tengetik életüket, miközben alkalmi szállásokon
vagy hasonlóan nehéz helyzetben élő embertársaiknál
laknak.
Ezek a szomorúan alakult életpályák egyéni és családi
életünk törékenységére is rávilágítanak. Becsüljük hát
meg azt, amivel a jó Isten megajándékozott, és legyünk
együtt-érzőbbek nehéz sorsú embertársainkkal. Reméljük, hogy az isteni gondviselés és az emberek szerető gondoskodása elviselhetőbbé teszi az ő terheiket!
Zoltán Csaba, a Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának elnöke

Magyarkúti hírek
2013-ban számos egyházközségi program valósult
meg Magyarkúton, így a nyári gyermektábor, rekordnak számító 35 fő részvételével, a füzesgyarmati hittanos gyerekek nyaralása, nőszövetségi konferencia
és az őszi szabadtéri istentisztelet. Bálint Benczédi
Ferenc püspök úr pedig személyesen vett részt autista
gyermekek magyarkúti nyaraltatásában.
Miközben az egyházi, egyházközségi rendezvények
a résztvevők számára ingyenesek egyre nő a fizetős
vendégek száma és a bevétel is. A 2012-es 100 ezer forinttal szemben 2013-ban megnégyszereződtek a bevételek. Szükség is van a bevételekre, mert a Fenyőliget
Vendégház fenntartási költségei, főként a közműköltségek évi 400 ezer forintot tesznek ki. 2013-ban 36 napon volt foglalt a Vendégház, ami 10%-os kihasználtságnak felel meg. A 36 nap során 15 csoportban több
mint 150 vendég, összesen 400 vendégéjszakát töltött
a Vendégházban. A Vendégházban töltött éjszakák átlagos száma 2,4-et tett ki. Célunk, hogy a vendégeket
árkedvezménnyel arra ösztönözzük, hogy hosszabb
időt töltsenek Magyarkúton.
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Egyre több a visszatérő vendég. Mint ismert unitárius
vendégek 20%-os kedvezményben részesülnek. Több
baráti, családi összejövetelre, nyaralásra, sőt esküvőre
is igénybe vették a házat.
Fényképek a Vendégház facebook oldalán találhatóak:
https://www.facebook.com/FenyoligetVendeghaz
További információ és foglalás:
Zoltán Csaba, vendégház gondnoka
Telefon: 30-680-4172
E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu

Belvárosi nyugdíjasok látogatása egyházközségünkben
A Belvárosi Terefere Kulturális Egyesület vezetősége a
közelmúltban látogatást szervezett a fővárosi Nagy Ignác utcai templom megtekintésére.A Belváros nyugdíjasai nagy érdeklődést tanúsítanak egyházaink, templomaink megismerése iránt. A katolikus, református
templomok meglátogatása után sor került az unitárius
templomunk felkeresésére is. Mint klubtag és unitárius, nagyon örültem a találkozó gondolatának, és
annak is, hogy jól sikerült. Nagyon sokan eljöttek a
templomunkba. A Mai Belváros című lap munkatársai
és a City TV is jelen volt. Valamennyiüket érdekelte
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egyházunk múltja, jelene.
Nem titok, hogy a magyarországiak elég keveset tudnak az unitárius vallásról, Dávid Ferenc egyházalapító
püspökünkről, az 1568-as tordai országgyűlés határozatáról, amely világviszonylatban is elsőként mondta
ki a vallások egyenjogúságát és tette hivatalossá, bevett
felekezetté az unitárius vallást. Az unitárius vallás magyar fogantatású: Erdély a bölcsője, és erre büszkének
kell lennünk.
Kevesen ismerik az unitárius hittételeket, az egyház szervezeti és működési elveit, a csodálatosan
szép templomunkat, a gazdag értékmegőrző akcióit,
kapcsolatait a világgal. A hivatalos és nem hivatalos
közömbösség is szerepet játszhat az említett jelenségben. A közmédiában ritkán esik szó az unitáriusok létezéséről – a többi egyházi szervezetekről lényegesen
gyakrabban. Pedig a társadalom szellemi életének
egységesebbé tételében , felemelésében az unitárius
egyház mindig szerepet vállalt és teszi ezt a jövőben is.
A találkozó alkalmával Kászoni-Kövendi József lelkész, püspöki helynök beszélt a Budapesti Unitárius
Egyházközség megalakulásáról, az egyházi épületek
igényes építéséről és művészi kivitelezéséről, az előadók áldozatos munkájáról. Napjainkban is a magyarországi unitárius egyházkerület gazdag tevékenységet
végez a szellemi, a társadalmi élet egészségesebb alapokra helyezéséért. Gyakran szerveznek találkozókat
híres személyiségekkel, művészekkel, írókkal. Kiállításokat és koncerteket rendeznek, a fiatalok nyári üdültetéséről is gondoskodnak. Énekvezérünk, Mészáros
Nóra Zita gyönyörű éneklésével, orgona- és zongorajátékával ajándékozta meg a látogatókat. Csodálatos
élményt nyújtott. Az énekvezér továbbá ismertette
egyházközségünk kulturális programjait, és meghívta
a vendégeket ezek látogatására. A szeretetvendégség
meghitt hangulatához nagyban hozzajárultak a kedves, szívélyes házigazdák, a jó szervező, leleményes
klubvezetők és klubtagok, illetve a népdal összefogó
ereje.
Fekete Erzsébet ny. tanárnő

zásszervezők mind-mind segítenek abban, hogy megtervezzük az álomesküvőt, s az azt követő nászutat.
Önök Minden részletet megterveztek már? Biztos? A
házasságét is?
Szeretettel hívunk minden idén házasulandó párt,
hogy kapcsolódjon be abba az egyházi házassági felkészítő programba, mely ez év tavaszán indul útjára, s
mely egyház-szerte kilenc helyszínen összehangoltan
nyújt lehetőséget arra, hogy a házassági megáldás előtt
a párok még jobban megismerjék egymást, rálássanak
kapcsolatuk erőforrásaira és együtt megtervezzék a
közös életet. Az öt alkalmas, heti rendszerességű csoportfoglalkozás olyan sajátélményű tevékenységsort
kínál, mely a párkapcsolat elmélyítésével, gazdagításával segíti a minőségi, tartós, szeretetteljes házasság
létrejöttét.
Az élményekre épülő párkapcsolat gazdagítás tapasztalataink szerint jól egymásra hangolja a párokat, az
értékesen együtt töltött idő a későbbiekben erőforrást
jelentő jövőkép megalkotására nyújt lehetőséget, a közös élmény pedig közelebb hozza egymáshoz azokat a
párokat, akik hasonló módon készülnek életük egyik
legszebb napjára: a házasságkötésre.
Szeretettel várjuk a budapesti és környékbeli házasulandókat a Budapesti Unitárius Egyházközségben
tartandó csoportfoglalkozásra, amelyet Kászoni József
lelkész és Lakatos Csilla lelkész, családterapeuta fog
vezetni.
Jelentkezési határidő: április 10.
A program várható kezdete: április 24.
Jelentkezni lehet: a BUE irodában, Kászoni József lelkésznél, illetve e-mailben, a bueiroda@unitarius.hu
címen.

Összehangoló
Hívogató házasulandó pároknak
házassági felkészítő estékre
A tervezés korát éljük. Egy-egy nagyobb ünnep, esemény előtt sokféle lehetőség van arra, hogy átgondoljuk, megtervezzük a történéseket, s ebben gyakran
segítségünkre van a kereskedelem, a média. Minden
bizonnyal így van ez az esküvőkkel is: az esküvő kiállítók, az éttermek, a virágárusok, a fodrászok, az uta9
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Az I. Világháború kitörése 100. évfordulója alkalmából keresztényi
alázattal és kegyelettel emlékezünk a hősökre és az áldozatokra.
100 éve . . . !
Az I. világháború 1914-1918-ig tartott, mely több mint 15 millió
ember halálát okozta.
1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd trónörökös ellen Szarajevóban Gavrilo Princip, a Fekete Kéz nevü titkos szerb szervezet
tagja pisztollyal merényletet követett el, mely halálosan megsebesítette a trónörököst és feleségét.
1914. július 28-án Bécs az Osztrák-Magyar Monararchia nevében hadat üzent Szerbiának. Néhány nappal később augusztus 1-én Németország hadat üzent Oroszországnak, majd 3-án
Franciaországnak. 4-én a britek is beszálltak a háborúba.
Ezzel elkezdődött a Világháború.
Az Osztrák-Magyar Monarchia seregei augusztus 12-én átlépték
a Drina folyót, és megindultak Szerbia ellen.
Nagy-Magyarország 5.5 millió hadköteles személyből 3.581 ezer
katona vonult be. Ebböl 524 ezer katona épségben hazatért, 833
ezer fogságba esett,
1.492 ezer katona sebesült meg, és 530.965 személy halt hősi halált.
Hőgyes Endre utcai templomunkban található
Hány unitárius szenvedett hősi halált? Nem tudjuk, sőt emlékük
emléktábla
is főleg az utódok emlékezetében van csak.
Szeretnénk azokról az unitáriusokról megemlékezni akiknek az emléke megmaradt az utódok emlékezetében.
Ezért kérjük, hogy akiknek vannak emlékei, azt küldjék el nekünk, akár a lelkészi hivatalokba, vagy az újság
szerkesztőségébe.
A Nagy Ignác utcai templomunk bejáratánál szeretnénk megemlékezni róluk egy márványtáblán. Én nagyapámról állítottam össze, amit tudok róla.
Tőletek is várom a megemlékezéseket.

VAS SÁNDOR
1885-ben született Firtosmartonoson.
1908-ban áttelepült Budapestre, és a VI. kerületben talált lakást. 1912.
december 15-én házasságot kötött az Alsósiménfalvi Marosi Ráchellel
a Koháry utcai templomunkban.
1914. május 25-én megszületett Ilona nevü lányuk, akit júniusban kereszteltek a Koháry utcai templomunkban.
1914. augusztus 12-én kitört a háború a szerbek ellen. Az osztrák-magyar monarchia seregei először a Drina folyón keltek át, ahol elszenvedték az első vesztességeiket. Az első tisztes áldozat Vas Sándor nagyapám volt, aki hősi halált halt.
Nagyapámra, és az unitárius hősi halottakra emlékezzünk a 100. évforduló alkalmából.
Gabó /Schmidt Gábor/
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Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására
Kedves Unitárius Testvérünk!
Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik 2013-ban személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunknak ajánlották fel. Az SZJA 1%-ának felajánlásáról 2014-ben is hasonlóan lehet rendelkezni.
Amennyiben adója 1 %-át egyházunknak kívánja felajánlani, akkor az egyház nevét és technikai számát kell a
nyilatkozaton feltüntetnie, az alábbiak szerint:
A kedvezményezett technikai száma, neve:

0200 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Továbbá, a második 1% felajánlható az Unitárius Alapítványnak az alábbiak szerint:

A kedvezményezett adószáma, neve:
18052459-1-41
Unitárius Alapítvány
A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete a Magyarországon működő 11
unitárius egyházközség hitéleti és közösségi feladatainak ellátására használja fel a személyi
jövedelemadóból hozzá befolyó összegeket, különösen a lelkészek javadalmazására és az egyházközségek dologi
költségeinek finanszírozására.
Adója 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére történő felajánlásán kívül
azt is tisztelettel kérjük, hogy adófizetző családtagjai, barátai, ismerősei figyelmét is hívja fel, és bátorítsa
őket arra, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunk részére ajánlják fel.
Előre is köszönjük támogatását, amellyel hozzájárul a kárpát-medencei unitárius közösség
jövőjének építéséhez, tevékenységének fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.
Tisztelettel, köszönettel és atyafiságos üdvözlettel:
A Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerületének
elnöksége
Kérjük a híveket, hogy adományaikat csekken vagy személyesen, a II. emeleti lelkészi hivatalban fizessék be, illetve bármelyik OTP fiókban is feladhatják, a 11713005-20304007 számú
bankszámlánkra. A banki feladás azért előnyösebb számunkra, mert erre nem számolnak fel
semmilyen extra költséget. Banki átutalás esetén is kérjük ráírni a feladót. Banki átutalásnál
az alábbi adatokat kell kitölteni.
Címzett: Budapesti Unitárius Egyházközség
1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.
…………………… Ft
Feladó neve:……………………

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 1000 példányban.
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 az bueiroda@unitarius.hu, illetve unitarius.schmidtg@gmail.com címre is.
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Egyházközségi hivatalunk új elektronikus postacíme:
bueiroda@unitarius.hu
Kászoni-Kövendi József lelkész, püspök személyes e-mail címe változatlan:
bue.kaszoni@gmail.com

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.
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