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BUDAPESTI UNITÁRIUS
HÍRLEVÉL
A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2014. JÚLIUS – SZEPTEMBER
XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
ŐSZI HÁLAADÁS – ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Hagyományainknak megfelelően Őszi Hálaadási ünnepi istentiszteletet tartunk
2014. szeptember 28-án (vasárnap) délelőtt 11 órai kezdettel. Ebből az alkalomból úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

PROGRAMNAPTÁR A IV. NEGYEDÉVRE
2014 október, november és december hónapban az alábbi egyházi és kulturális
programokat tervezzük. Az egyes programokról, illetve az esetleges változásokról kéthetente elektronikus körlevélben küldünk tájékoztatást. Amennyiben Ön
most hírlevelünk nyomtatott változatát olvassa, és szeretne a jövőben e-mailben
is tájékoztatást kapni programjainkról, kérjük, adja meg elektronikus postacímét Pál Ágota irodavezetőnknek (telefon: +36 1 311 3094, e-mail: bueiroda@tonline.hu)
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Október 16. csütörtök, 18.00 Érték + Őrző Estek
1956-ra emlékezünk
November 16. vasárnap, 11.00 Dávid Ferenc ünnepe
emlékistentisztelet kulturális műsorral

Vasárnapi iskola, konfirmációs
felkészítés
7
Egyházközségünk sikeres
pályázata

Október 3-4. (péntek-szombat) Családi napok Magyarkúton
részletek a Hírlevél belső oldalain

November 20. csütörtök, 18.00 Érték + Őrző Estek
In Memoriam Bartók Béla – közreműködnek a Szabolcsi Bence Zeneiskola és a
Zeneakadémia diákjai
November 30. vasárnap, 11.00 Advent 1.vasárnapja
Istentiszteletünkön közreműködnek a Zeneakadémia növendékei
November 30. vasárnap 12.00 Adventi családi nap
(mézeskalácssütés, adventi koszorú-készítés, üvegfestés)
December 7. vasárnap, 11.00 Advent 2.vasárnapja
Istentiszteletünkön közreműködik Magyar Gabriella – szoprán és Magyar
Szilvia – alt
December 14. vasárnap, 11.00 Advent 3.vasárnapja
Istentiszteletünkön közreműködik gyülekezetünk kórusa és gyermekkara
December 21. vasárnap, 11.00 Advent 4.vasárnapja
Istentiszteletünkön közreműködnek a gyülekezetünk legfiatalabbjai
December 21. vasárnap, 15.00 Gyermekek karácsonya
December 24. szerda, 16.00 Szentesti áhítat
December 25. csütörtök, 9.00, 11.00 Karácsony 1. napi
Istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26. péntek, 11.00 Karácsony 2. napi
Istentisztelet úrvacsoraosztással
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KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF
GONDOLATOK AZ ŐSZI HÁLAADÁSRÓL
Keresztény ünnepeink eredetük szerint két nagy csoportra oszthatóak:
• Történelmi és,
• Természeti ünnepekre.
Történelmi ünnepeink mindenikéhez valamilyen kiemelkedő keresztény esemény fűződik.
• Ilyen pl. karácsony, amely Jézus születésének eseményét ünnepli.
• Vagy húsvét, amely az örökélet és a lélek hallhatatlanságának ünnepe unitárius hitünk és értelmezésünk
szerint.
• Pünkösd pedig a lélek diadalának és a keresztény egyház megalakulásnak ünnepe.
A felsorolt ünnepek alkalmából mindhárom alkalommal úrvacsorát veszünk; egy falat kenyeret és egy korty bort
lelki életünk épülésére és gazdagodására.
Történelemi ünnepeinkről még azt is elmondhatjuk, hogy ezek egyezményes ünnepek. Mert ezeket elrendelték,
kitervezték, elhatározták, kiépítették, megszervezték.
Ezzel ellentétben a természeti ünnepekhez nem kapcsolódik történelmi esemény. Ezeknek megtartását nem rendelték
el, nem tervezték meg, nem határozta meg senki. Ezek a vallásos ember őstalajából nőttek ki.
A történelmi ünnepek olyanok, mint a kerti virágok: ezeket mind egy szálig ültették, ápolták, nevelték és gondozták.
Ezzel ellentétben a természeti ünnepek olyanok, mint a vadvirágok. Tamási Gáspárral fogalmazva: „Vadon nőtt
gyöngyvirágok”. Ezek közül az egyik legjellemzőbb az őszi hálaadás ünnepe. Unitárius ünnepeink közül ez a
legfiatalabb. Az ősi, patinás történelmi ünnepek, mintha nem is tűrnék meg maguk között ezt az ünnepünket.
•
•
•
•

Nem jut ennek három nap a megünneplésére, mint ahogy igen a történelmi eredeti ünnepeknek.
Nem sütnek kalácsot falun sem az emberek ennek megünneplésére,
Nem vesznek új ruhát és cipőt ez alkalomból.
Nem csinálnak nagy gondot ebből az ünnepből.

Kétszáz évvel ezelőtt, amikor hozzávetőleges pontossággal, kinőtt, megszületett ez az ünnepünk az unitárius néplélek talajából, viták támadtak ennek megnevezése körül is.
•
•
•
•
•
•
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Egyes vidéken nevezték szent Mihály vasárnapja ünnepének, mert mindig szeptember utolsó vasárnapján
tartjuk ez ünnepünket.
Emlegették még az új kenyér ünnepeként is,
Voltak vidékek, ahol a termés ünnepeként volt ismert az őszi hálaadás napja.
De ismerték még a földműves ember ünnepeként is
Szentábrahámi Lombárd Mihály püspökünk idejében megegyezés jött létre, legyen az ünnep neve az: őszi
hálaadás ünnepe.
A bevezető gondolatokhoz még egy utolsót szeretnék fűzni: az Egyesült Államokban is oly jól ismert
thanksgiving ünnepéhez, amelyet ott egy egész ország ünnepel november 3. csütörtökén, nos, ehhez sem
történelmi vonatkozásában, sem teológiájában nincs közeli kapcsolata. Csupán a megnevezés az, amely
teljesen mértékben megegyezik.
Kászoni-Kövendi József
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KAZUÁLIÁK
2014. május 15. – 2014. szeptember 13.
Keresztelési szertartások
2014. május 31. Balla A. Benjámin és Varga Dóra kisfia: Soma Simon
2014. június 28. Szabó András és Lőrinc Emília kislánya: Laura
2014. július 27. Kolcsár Zsolt és Kolcsár Anikó kislánya: Rika Ágnes
2014. augusztus 10. Bíró Attila és Bíróné Varga Veronika kisfia: Attila Gyula
2014. augusztus 17.Sebestyén Ferenc és Demeter Judit kisfia: András
2014. szeptember 13. Tóth Pál és Kakucs Kinga kisfia: Csanád
Esketési szertartások
2014. június 22. Marton Attila és Parkánszki Edina Ágnes
2014. július 11. Hegyi Gábor és Thieme Anikó
2014. augusztus 2. Jámbor József és Szabó Andrea
2014. auguszttus 9. Kiss Márton László és Abai Barbara
2014. augsuztsu 9. Dr. Lőrincz Kende Kálmán és Csákó Éva
2014. augusztus 16. Papp Gergely és Zoltán Réka
Temetési szertartások
2014. máj. 15. Veress Zoltánné sz. Telegdi Magda (+77)
2014. június 16. Czeglédi Lászlóné sz. László Margit (+84)
2014. július 16. Bálint Árpád (+82)
2014. július 18. Mrena Hedvig (+85)
2014. augusztus 15. Bodor György (+71)
2014. szeptember 10. Szánthó Elemérné sz. Havadtői Magda (emlék-istentisztelet, +80)

GONDNOKI TÁJÉKOZTATÁS AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL
(1) Adminisztráció
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2014. március 23-ai közgyűlés határozatainak megfelelően a (tisztségviselésre
vonatkozó) adatok változását bejegyeztettük. A közgyűlés határozatának megfelelően, Tárkányi Imréné és Vékás
Domonkosné híveinket tiszteletbeli presbiteri címre felterjesztettük a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
Egyházkerülete részére. A címadományozást az egyetemes egyház (Kolozsvár) főhatósága várhatóan ez évben
hagyja jóvá.
Egyházközségünk új irodavezetője, Pál Ágota 2014. júniusától segíti lelkészünk munkáját, látja el egyházközségünk
pénzügyi teendőit és adminisztrációját. Munkáját precízen, lelkiismeretesen és szakszerűen végzi. Postásné
Balázs Ildikó, korábbi irodavezető többéves áldozatos munkáját hálásan köszönjük. Egyházközségünk vezetése
Ildikó munkáját a június 15-ei istentisztelet alkalmával a gyülekezet nyilvánossága előtt is megköszönte.
(2) Egyházfenntartási kérdések
Az egyházközségi adminisztráció fontos része egyházfenntartóink és befizetéseik nyilvántartása.
Egyházközségünk fenntartását jelentős részben híveink befizetései, adományai teszik lehetővé. A hívek
befizetéseinek mintegy 60 %-át az egyházfenntartási járulék teszi ki.
A Magyar Unitárius Egyház Alaptörvénye szerint az Egyház tagjai - unitárius egyházközségi tagként – vállalják
az Alaptörvényben és más egyházi jogszabályban foglalt kötelezettségeik teljesítését, és élnek jogaikkal.
Az egyházfenntartói járulék befizetése a feltétele ezen jogok, így a szavazati jogok gyakorlásának. 2013-ban
egyházközségünk presbitériuma – összhangban a Magyar Unitárius Egyházban működő több évszázados
gyakorlattal – ajánlást tett a kötelező egyházfenntartási járulék mértékére. Az egyházfenntartási járulék
mértéke aktív keresőknél a kereset 1 %-a, nyugdíjasoknál a nyugdíj 1 %-a. Legkisebb összege az aktív
keresőknél évi 12.000 Ft, a nyugdíjasoknál és diákoknál 6.000 Ft.
3

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XIV. ÉVF. 3. SZÁM – 2014. JÚLIUS – SZEPTEMBER
Lehetőséget biztosítunk ugyanakkor arra, hogy a nehéz anyagi helyzetbe került hívek felmentést kérjenek a
Presbitériumtól az ajánlott egyházfenntartói járulékfizetési kötelezettség alól. Az ezt tartalmazó kérelem szövege
megtalálható a Budapesti Unitárius Egyházközség honlapján (www.unitariusbudapest.hu).
Az elmúlt évben egyházközségünk tagjai közül egyházfenntartói kötelezettségüknek mindössze 180-an tettek
eleget, akiknek ezt nagyon köszönjük. Ez a rendkívül alacsony mérték megnehezíti működési költségeink
finanszírozását. A járulék befizetéseknél tapasztalható elmaradás oka lehet híveink nem megfelelő tájékozottsága
vagy feledékenysége is. Kérjük ezért híveinket, hogy egyházközségünk fenntartása és a közös teherviselés
érdekében mielőbb teljesítsék hozzájárulási kötelezettségüket.
Külön köszönetet mondunk ugyanakkor azoknak, akik az ajánlott egyházfenntartási mértéken (1 %-on)
felül is hajlandók anyagi áldozatot hozni egyházközségünk fenntartása érdekében. Kérünk minden kedves
Egyháztagunkat, hogy legalább az ajánlott egyházfenntartói járulékot szíveskedjenek befizetni az Egyházközség
pénztárába, illetve sárga csekken vagy banki átutalással (a befizető nevének feltüntetésével) a
Budapesti Unitárius Egyházközség OTP Banknál vezetett
11713005-20304007-00000000 számú bankszámlájára.
A fenti gondokat már előző Hírlevelünkben (2014. 2. szám) is említettük, amelyet az alábbiak szerint pontosítunk.
A személyi jövedelemadó 1 %-ának a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére
történő felajánlása korábban sem pótolta és jelenleg sem pótolja az egyházfenntartási járulék befizetését.
A felajánlott személyi jövedelemadó összege nem egyházközségünk, hanem az Egyházkerület részére kerül
átutalásra, így a felajánlások összegével közvetlenül nem az egyházközség, hanem az Egyházkerület rendelkezik,
amely a NAV által átutalt összeget egyházkerületi célokra használja fel.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az egyházkerületi költségvetés egyházközségünk
fenntartásához is hozzájárul, mivel - egyebek mellett - a lelkész javadalmazását is tartalmazza, így közvetve
egyházközségünk is részesül az adózók által felajánlott támogatásból. A Budapesti Unitárius Egyházközség
érdeke tehát - amelynek megfelelően azt rendszeresen (honlapon, Hírlevélben, szószékről) meg is hirdetjük,
és arra ösztönözzük a híveket -, hogy minél többen ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete javára.
(3) Helyesbítés
Legutóbbi Hírlevelünkben részletesen beszámoltunk az ez évi egyházközségi közgyűlésről, amelynek egyik
napirendi pontja Dr. Hatfaludy Zsófia 2013. évi gondnoki beszámolója volt.
A beszámoló végén található köszönetnyilvánítások mellett külön megemlítésre kerültek az egyházközségünk
által delegált egyházkerületi képviselők.
Többen észrevételezték, hogy a gondnoki beszámolóban említett tisztségviselők névsora nem teljes.
A BUE egyházfenntartói között szerepel Elekes Botond főgondnok úr, valamint Dr. Mihályi Noémi ügyvéd
asszony, az egyházkerület megbízott jogi képviselője, akik fontos tisztségeket töltenek be az egyház vezetésében,
illetve testületeiben.
Elekes Botond úr a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének főgondnoka, főtisztségviselőként
tagja az egyetemes egyház főhatóságainak és kormányzó szerveinek (Zsinat, Főtanács, Egyházi Képviselő
Tanács, EKT Elnöksége). Egyházunk érdekében kifejtett tevékenysége híveink előtt jól ismert, ezért nem
szorul bemutatásra. Elég itt megemlítenünk a Nagy Ignác utcai épületegyüttes restitúciója vagy az erdélyi és a
magyarországi unitárius egyház egyesítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységét.
Dr. Mihály Noémi ügyvéd asszony a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület jogi feladatait és
képviseletét látja el rendkívül lelkiismeretesen, emellett a Magyar Unitárius Egyházban is fontos főhatósági és
bizottsági tisztségeket tölt be (zsinati és főtanácsi tagság, Jogügyi Bizottság).
A fentiekben említett tisztségviselőink tevékenységére méltán lehetünk büszkék.
Egyházunk érdekében kifejtett kimagasló tevékenységüket ez úton is megköszönjük, és Isten áldását kérjük
további munkájukra!
Kaveczkiné dr. Farkas Katalin
gondnok
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Portlandi unitáriusok látogatása
2014. június 25-29. között testvéregyházközségünk,
Portland (Egyesült Államok, Oregon állam) unitárius
fiataljai és felnőtt kísérőik ismét Budapestre, majd
a következő napokban Erdélybe látogattak. A
Magyarországon töltött napok szervezési munkálatait
ezúttal Tim Katalin presbiter, egyházközségi
pénztárnokunk és férje, Tim Zoltán vállalta magára,
amelyért ezúton is köszönetet mondunk. Köszönet
illeti azokat a családokat is, akik házigazdaként
fogadták az amerikai unitárius fiatalokat. Lelkészünk,
Kászoni-Kövendi József tájékoztatása szerint a
testvéregyházközségi kapcsolat folytatódik, így
várhatóan két év múlva budapesti unitárius fiatalok
amerikai látogatására kerülhet sor.
•
Teológiai hallgatók nyári szolgálata

Július és augusztus hónapban, Kászoni-Kövendi József
püspöki helynök, lelkész nyári szabadsága idején Farkas
Orsolya és Szabó Csengele, a kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet hallgatói szolgáltak templomunkban,
amiért ezúton is köszönetet mondunk.
•
Magyarkúti nyárbúcsúztató istentisztelet
Ismét elérkezett a hagyományos őszi magyarkúti
szabadtéri istentisztelet ideje. Az istentisztelet
megtartására 2014. szeptember 13-án, szombaton
került sor az Egyházközség Verőce-Magyarkúton
található Fenyőliget Vendégházában.
Bár az istentisztelet 12 órakor kezdődött csak, a reggeli
óráktól kezdődően vártuk a vendégek érkezését a

vendégházhoz. Az időjárás sajnos nem volt kegyes
hozzánk, mivel ismét esősre fordult az idő, ezért nem
volt teljesen zavartalan a kertben tartózkodásunk.
Bizonyára az esős időnek, és a váci vasútállomás
átépítése miatti forgalmi változásnak tudható be,
hogy ezúttal híveink kisebb létszámban vállalkoztak
a magyarkúti összejövetelre. A hangulat a fentiek
ellenére remek volt. Miután Dr. Barabássy Sándor
felügyelő gondnokunk a kerti harangot megkongatta,
megkezdődött az istentisztelet. Az istentiszteletre az
egyházközség zongoráját is kiszállítottuk, amelyen a
zenei kíséretet kántorunk biztosította.
Lelkész úr prédikációjában „Isten illatáról” beszélt.
Ebben először korai gyermekkori emlékeit idézte fel.
Az illatokkal kapcsolatban utalt a világvallásokra,
elsősorban a katolikusokra, akiknél a tömjén és a
mirha illata is része a liturgiának. A katolikusoknál a
tömjén inkább metaforája Istennek. Más vallásoknál
(hindu, buddhista) a tömjén illata Isten illatát jelenti.
Az illat jelentős hatást gyakorol életünkre, és minden,
ami természet-közeli, kapcsolatban áll vele (erdők,
rétek, mezők virágai, friss széna illata, aratás, friss
tej illata). Prédikációját, amely jól kapcsolódott a
természet közelségéhez, élvezettel hallgattuk.
Az istentisztelet után közebéd következett, amelynek
keretében a kismarosi Patak Étteremben elkészített
kitűnő gulyáslevest elfogyasztottuk.
Köszönettel
fogadtuk kedves híveinktől az otthonról hozott
süteményeket és innivalókat is. A délután hátralevő
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részét beszélgetéssel töltöttük. Külön örömünkre
szolgált, hogy a szombati programon gyermekek,
kisgyermekek is részt vettek, sőt, egy tengerentúlról
érkezett unitárius testvérünk is meglátogatta az
összejövetelt.
Valamennyien nagyon jól éreztük magunkat
Magyarkúton, ahol lélekben gyarapodtunk. Mindezért
köszönetet mondunk mindazoknak, akik az esemény
előkészítésében és lebonyolításában részt vettek, így
Lelkész úrnak, Kántor asszonynak, a vásárlásban
és a szállításban részt vállaló presbiter társaknak,
és nem utolsó sorban a program szervezéséért és a
vendéglátásért jegyzőnknek, a Fenyőliget Vendégház
gondnokának.
•
Egy falat Erdély – fotókiállítás
Szeptember 14-én, vasárnap istentiszteletünk után,
az első emeleti gyülekezeti termünkben Egy falat
Erdély címmel az Erdélyi Magyarokért Közhasznú
Alapítvány előadásának második részére és újabb
vándorkiállításának megnyitójára került sor. A
gazdagon illusztrált előadás ízelítőt adott az erdélyi
magyarság jelenlegi helyzetéről, valamint az alapítvány
szerteágazó tevékenységéről. A vándorkiállítás
megkapó és szépséges fényképei – Bálint Zsigmond
marosvásárhelyi fotográfus alkotásai – pedig Erdély
lenyűgöző tájaira kalauzoltak el minket.

•
Ars Sacra Fesztivál – koncert templomunkban
szeptember 25-én
Hírlevelünk lapzártája után, 2014. szeptember 25én, csütörtökön este 7 órától, az Ars Sacra Művészeti
Fesztivál keretében Benedekffy Katalin énekművész
és Neumark Zoltán zongoraművész ad koncertet
templomunkban (Budapest V., Nagy Ignác utca 2-4.).
A fesztivál teljes programja és bővebb információ
a www.ars-sacra.hu honlapon található. Ezzel a
koncerttel csatlakozunk a Nyitott templomok napja
programsorozatához is: templomunk és gyülekezeti
termünk (illetve az Egy falat Erdély című kiállítás)
ezen a napon 10 és 21 óra között megtekinthető.
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•
Őszi Hálaadó istentisztelet szeptember 28-án
Hagyományainknak megfelelően Őszi Hálaadási
ünnepi istentiszteletet tartunk 2014. szeptember 28án (vasárnap) délelőtt 11 órai kezdettel. Ebből az
alkalomból úrvacsora felvételére is várjuk konfirmált
unitárius testvéreinket.
•
Családi nap Magyarkúton (október 3-4.)
Október 3-án (péntek) és 4-én (szombat) családi napot
tartunk magyarkúti vendégházunkban. Program:
szalonnasütés, kirándulás, jókedv, móka, kacagás. Az
alábbi elérhetőségeken várjuk a résztvevők előzetes
jelentkezését – különös tekintettel arra, hogy a
magyarkúti vendégházban 12 fő fér el kényelmesen. A
jelentkezőknek természetesen részletesebb programot
is küldünk.
• Zoltán Csaba, a magyarkúti Fenyőliget
Vendégház gondnoka, telefon: 06 30 680
4172, e-mail: Csaba.Zoltan@startgarancia.hu
• Mészáros Nóra Zita énekvezér, e-mail: nora.
zita.meszaros@gmail.com
• Pál Ágota irodavezető, telefon: 06 1 311 3094,
e-mail: bueiroda@t-online.hu
•
Nőszövetségi találkozó templunkban (október 5.)
2014. október 5-én, vasárnap 09.30-kor a templom
gyülekezeti termében nőszövetségi találkozó lesz.
Megbeszéléseink tárgya:
1. Az UNOSZ szentábrahámi találkozójáról
beszámoló
2. A Nőszövetség aktuális teendőinek közös
megbeszélése
3. A lókodi (Erdély) idősek otthonának támogatása
Sok szeretettel számítunk minden nőtestvér
megjelenésére.
•
További tervezett októberi, novemberi és decemberi
programjaink a Hírlevél címoldalán olvashatók.
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NÉHÁNY SZÓ A VASÁRNAPI ISKOLÁRÓL
Kedves Szülők, Nagyszülők!
A szeptemberben tartott presbiteri gyűlésen foglalkoztunk, többek között azzal a kérdéssel, hogy mi módon
lehet a vallásoktatás vasárnapi iskolához tartozó tevékenységét jobban aktivizálni, ez által többek részére
vonzóvá tenni.
Arra az egyezségre jutottunk, hogy a vasárnapi iskolát a gyerekekkel és a hitoktatóval, lelkésszel, gyülekezettel
együtt a templomban kezdjük meg.
4-6 perces közös együttlétet követően, a gyerekeket egy énekkel és áldáskéréssel elbocsátjuk a tevékenységi
területükre, különböző csoportokban: gyülekezeti terem, kisterem stb. Majd az istentisztelet végeztével átadjuk
őket újból a szülőknek.
Abban a reményben, hogy minél többen hozzátok el gyermekeiteket, unokáitokat ezekre az alkalmakra,
Atyafiságos szeretettel:
Kászoni József, lelkész.

INDUL A KONFIRMÁCIÓRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
Kedves Híveink!
A konfirmáció fontos esemény, amelynek alkalmával a konfirmandusok hitet tesznek vallásukról, és ezáltal
egyházunk tagjaivá válnak. Kérjük kedves Híveinket, elsősorban a Kedves Szülőket, segítsék, ösztönözzék a
fiatalokat arra, hogy vállalkozzanak erre a szép tanúságtételre, amelyhez egyházközségünk megadja a megfelelő
felkészítést.
Ennek érdekében 2014 évben egyházközségünk újabb konfirmációra felkészítő csoportot indít.
A csoportba jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Lelkészi hivatalban: Budapest, V. Nagy Ignác u. 4. Pál Ágota irodavezetőnél
Telefonon: 06-1-311-3094
Email-ben: bueiroda@t-online.hu
A konfirmáció előkészítés kezdete: 2014. október 12. de. 10 óra
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!
Budapesti Unitárius Egyházközség

KÓRUSUNK VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ TAGJAIT
A Budapesti Unitárius Egyházközség Bartók Béla Kamarakórusa megkezdi az idei évad fellépéseire való
felkészülést, a rendszeres próbákat. Az első kóruspróbát szeptember 28-án, vasárnap, az Istentisztelet után
tartjuk.
Szeretnék Dávid Ferenc ünnepére, Karácsonyra, Húsvétra, illetve 2015-ben a templomunk fennállásának 125.
évfordulójához kapcsolódó programsorozat keretében fellépni, koncerteket adni. Ezek tervezett repertoárjáról
a próbákon személyesen, illetve telefonon és e-mailben is szívesen adok tájékoztatást.
Gyülekezetünk kórusa hosszú évtizedek óta működik, de sajnos jelentős megszakításokkal. A 2010-es évek elején
Ütő Amália hittestvérünk foglalkozott az énekkarral, majd 2012 őszén énekvezérként én vettem át a munkát
a kicsi, de annál lelkesebb kórussal. Azóta már több ünnepi istentiszteleten, tévéfelvételen is közreműködtek.
Műsorunkon tradícionális unitárius művektől a legismertebb magyar szerzők művein át klasszikus és
könnyedebb stílusú darabok is szerepelnek. Időről időre a kórus gyülekezetünk legfiatalabbjaival kiegészülve is
koncertezik – nagy sikerrel. A többi között elhangzottak előadásunkban: Unitárius Passió, unitárius népénekek
feldolgozásai, Székely áldás és asztali áldás, Klasszikus kórusművek: Praetorius, Bárdos, Bartók, Kodály művei,
spirituálé-feldolgozások, Musical-részlet és egyéb átiratok.
Kórusunk várja mindazok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának; zenei jártassággal még nem rendelkezők
jelentkezését is szívesen várjuk.
Jelentkezni a BUE irodában, illetve telefonon (Mészáros Nóra +36 70 221 1770,
e-mail: nora.zita.meszaros@gmail.com) lehet.
Szeretettel: Mészáros Nóra Zita énekvezér
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK SIKERES PÁLYÁZATA
ELKÉSZÜLT AZ ALTEMPLOM REHABILITÁCIÓS TERVE
A BUE híveinek rég megfogalmazott óhaja teljesült, amikor a Heltai Kft. megbízásából elkészült a Nagy
Ignác utcai templomos ingatlan Szalay utcai romos altemplom és alagsori részeknek egy rehabilitációs
terve. Az altemplom felújításához tartozna egy
ökumenikus urnatemető létrehozása is, ami sok idős
unitáriusnak évek óta megfogalmazott kérése. A
terveket a műemlékvédelem is jóváhagyta és megadta
a kivitelezésre az építési engedélyt. Természetesen
a megvalósításra a végső felhatalmazást a Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének a
közgyűlése kell megadja.
A beruházásnak komoly anyagi vonzata van: több
elképzelés is felmerült a költségek fedezésére, de
az egyház vezetése számára egyértelmű, hogy
az urnakripták(urnahelyek) értékesítése bőven
megteremtené a szükséges összegeket. Például úgy is,
hogy az egyház előjegyzéses alapon, előtörlesztéssel
kedvezményes temetkezési(urna) hely megváltást
biztosítana. A részletekről természetesen csak a
közgyűlés végső felhatalmazása után lesz döntés.
Az altemplom külső lejáratának neogótikus szép
lépcsőházának felújítási feladatát a BUE vállalta el, oly
módon, hogy az V. kerületi önkormányzatnál erre a
célra 2 Millió Ft-ot pályázott meg, amit meg is nyert.
A pályázat szakmai részét elkészítők Kérey Csilla és
Ludányi Gábor lesznek a kivitelezők is. Megtörtént a
munkaterület átadása, és reméljük, hogy december 15ig elkészül az altemplom külső lejáratának a felújítása.
Dr. Barabássy Sándor presbiter
Egyházkerületi felügyelő gondnok

SIKERES TÁBORT SZERVEZETT A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET
A Gondviselés Segélyszervezet július 7. és 13. között rendezte meg első magyarországi gyermektáborát kilenc
hátrányos helyzetű gyermek számára. A tábornak a Budapesti Unitárius Egyházközség verőce-magyarkúti
Fenyőliget Vendégháza adott otthont. A táborozó 8 és 12 év közötti gyermekek Budapestről és Füzesgyarmatról
érkeztek, a három táborvezető pedig Kolozsvárról. A programokat Kriza Gyöngyi és Győrffy Orsolya óvónők,
valamint Szász Tünde végzős teológiai hallgató állította össze és bonyolította le.
A tábor megrendezéséhez a Gondviselés Segélyszervezet a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyert el
vissza nem térítendő támogatást.
A Segélyszervezet önkéntes munkatársai tartalmas és a gyermekek számára is vonzó, izgalmas, játékos és
szórakoztató tevékenységeket szerveztek.
A festői, erdélyi hangulatot árasztó természeti környezet és a környék történelmi és kulturális emlékeinek
gazdagsága kiváló helyszínnek bizonyult a táborozáshoz. A gyermekek ellátogattak az Aranyoskúti kilátóhoz,
ahonnan a Dunakanyar csodálatos látványában gyönyörködhettek, de ellátogattak a közeli Nógrádi Várhoz is
és egy kis lovaglásra is lehetőség nyílt.
A szervezők számára a résztvevő gyermekek boldogsága, a játékokban, programokban való aktív és lelkes
részvétele volt a legnagyobb öröm és jutalom a sok figyelmet és törődést igénylő munkáért. A táborozás végén
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a gyermekek értékelték, megosztották egymással a hét folyamán szerzett élményeiket, tapasztalataikat.
A gyermekek otthoni élménybeszámolóit a szülők is nagy örömmel fogadták és hálás köszönetüket fejezték ki
a táborvezetőknek és a Segélyszervezetnek.
A tábor mindennapjairól az MTVA stábja rádiós és televíziós felvételeket készített, melyek Dimény Zoltán
presbiterünknek, az unitárius műsorok szerkesztőjének köszönhetően a magyarországi közmédiában kerültek
adásba.

Zoltán Csaba,
a Gondviselés Segélyszervezet magyarországi elnöke

APRÓ SEGÍTSÉG EGY IDŐS TESTVÉRÜNKNEK
Egy idős testvérünk Á. Hunor, aki korábban rendszeresen látogatta istentiszteleteinket kéréssel fordult a
Gondviselés Segélyszervezethez. Idős kora miatt mozgásában korlátozott, így nehézséget okoz számára,
hogy lakásából ki tudjon mozdulni, el tudjon jutni három éve elhunyt párja sírjához, ismerőseihez. Vele való
beszélgetéseink során felmerült, hogy egy kerekesszékkel enyhíteni tudnánk testvérünk nehéz élethelyzetén. A
Gondviselés Segélyszervezet munkatársai a kerekesszéket ez év augusztusában adták át, melyet idős testvérünk
nagy örömmel fogadott.
Találkozásaink során meggyőződhettünk Á. Hunor egész életén átvonuló ragaszkodásáról egyházközségünkhöz
és unitárius hitéhez. Nagyon hiányzik számára a személyes kapcsolat az egyházközséggel, ezért nagyon örülne,
ha valamely egyházi ünnepünk alkalmából otthonában úrvacsorát vehetne. Reméljük, hogy erre nem sokat kell
várnia.

A 2013. ÉVI SZJA 1%-OS FELAJÁNLÁSOKRÓL
A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint a 2013-ban fizetett személyi jövedelemadóból a Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére 2.992 adózó, összesen 16.434.396 Ft-ot ajánlott fel.
Ezzel az eredménnyel Egyházkerületünk a 14. helyezést érte el a magyarországi bevett egyházak rangsorában.
A felajánlók száma az elmúlt tíz évben több mint 50%-kal növekedett, ugyanakkor 2010 után a felajánlott összeg
jelentősen csökkent az adócsökkentés következtében, ami a többi egyházat is hátrányosan érintette. A befolyt
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összeg 2010-ben érte el a legmagasabb értéket, ekkor 24,8 millió forint bevételt jelentett Egyházkerületünk
számára a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, ami 2013-ra harmadával, 16,4 millió forintra csökkent.
A több mint 8 millió forint értékű bevételkiesés nem kis gondot okoz az Egyházkerület vezetésének, hogy
továbbra is fenntartsa az Egyházkerület gazdasági stabilitását.
2013-ban a Gondviselés Segélyszervezet, mint közhasznú civil szervezet szintén jogosulttá vált a személyi
jövedelemadó 1%-ának fogadására. Ha kis összegben is, de már idén is érkezett 78.377 forint értékű felajánlás,
ami reményeink szerint a jövőben növekedni fog.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ UNITÁRIUS NŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
TALÁLKOZÓJÁRÓL

Szentábrahám, 2014. augusztus
Szentábrahám 800 lelkes falu, Hargita megyében, Székelykeresztúrtól 6 km-re északra, a Gagy patak festői
völgymedencéjében található.
Nagy örömmel a lelkemben készültem erre a találkozóra, hiszen tudtam, hogy nőtestvéreim mindösszesen 57
nőszövetségi egyházközségből utaznak erre a találkozóra. Ők is a szombati találkozó alkalmából tették félre
munkájukat, hogy együtt lehessünk.
A Zsidókhoz írott levél szerzője arra buzdít, hogy jöjjünk össze, támogassuk és segítsük egymást küzdelmeinkben.
Amikor ezt tesszük, Jézus ott van köztünk, és tovább segít bennünket.”Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”( Mt 18,20)
Szombati napon, 9 órakor érkeztek, autóbusszal, kiskocsikkal a résztvevők. A találkozón
a Kolozs-Tordai Egyházkör, Marosi Egyházkör, Küküllői Egyházkör, Székelykeresztúri Egyházkör,
Székelyudvarhelyi Egyházkör, Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör tagjai képviseltették magukat. Ezek az
egyházkörök számos várost, községet számlálnak, a résztvevők száma több mint 300 nőtag volt.A különböző
helyekről jövő nőszövetségi testvérek pompás székely ruhában öltözve, olyanok voltak, mint egy szép színes
kaláris. Nem volt két egyforma színű gyöngyszem rajta, mindegyik a maga egyéniségével, különlegességével
járult hozzá. És bármelyik elmaradása csökkentette volna a gyöngysor szépségét.
A nőtestvérek által alkotott gyöngysor engem Pálnak az egyházhoz címzett írására emlékeztetett, melyben azt
az emberi test részeihez hasonlítja.Minden egyes résznek megvan a sajátságos funkciója, melyet végez Jézus
testében, mindegyik részre szükség van, és azok különlegesek. Isten vágya az, hogy „ne legyen meghasonlás
a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok”(1 Kor.12.25).Az a feladatunk, hogy
támogassuk egymást, és tiszteljük mindenki szerepét, közösségi munkáját az egyházban.
A nőtagok a gyöngyszemekhez hasonlatosak, melyek együtt csodálatos egészet alkotnak. A mi dolgunk is az,
hogy használjuk az Isten által adott sajátságos ajándékait.
Ha egymást megbecsüljük és elismerjük, akkor éljük meg a Názáreti Jézus teste tagjainak szerepét.
A közgyűlés és konferencia programja a következő volt:
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10.00

Zászlósok bevonulása,
Unitárius induló
Ima
Üdvözlő beszédek – Berei István lelkész, mint házigazda sok szeretettel köszöntötte a
résztvevőket.

11.00

Konferencia-előadás: Egészség és spiritualitás,
Előadó: dr. Bagdy Emőke
Moderátor: dr. Ferenczi Enikő

13.30

Ünnepélyes átvonulás a templomba. - Az unitárius templom 1803-1811 között épült.
Festett kazettás templom. A kék festett padok meghittséget kölcsönöztek a belépőknek.
Áhitatot Nagy Mátéfi Tímea lelkésznő tartotta.
Az új zászlók felszentelése
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Közgyűlés: – elnöki beszámoló – Demény-Csilla Júlia
– pénzügyi jelentés
– jelentések elfogadása
A helyiek műsora
Záróbeszéd
15.00

Közebéd a kultúrotthonban, ahol a helyiek sok segítő keze szorgoskodott.

Köszönet a lelkész házaspárnak és a szentábrahámiak munkájának ezért a szép, pontos szervezésért, ahol
mindenki nagyon jól érezte magát!
Az 2015-ös UNOSZ TALÁLKOZÓT Dicsőszentmártonban fogják megszervezni.
„Búcsúszóra kicsiny sereged,
Uram, összeseregellett.
Áldott légy, hogy megtartottál,
Mindig, mindig velünk voltál,
Add Uram, hogy megtarthassuk
Mindazt, amit itt hallottunk,
Minden cseppje vérré váljék,
Belőlünk hogy ember váljék.” 249. unitárius ének
Sigmund Julianna
a BUE Nőszövetség elnöke
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A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Ez a szám csak elektronikus formában jelenik meg.
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.
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