BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM – 2015. ÁPRILIS – JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS
HÍRLEVÉL
A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
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XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
Kedves Testvérünk!
Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius Egyházközség következő alkalmaira.
Május 24-én, Pünkösd vasárnap 9 órától, illetve 11 órától, május 25-én, Pünkösd hétfőn 11 órától tartjuk ünnepi
istentiszteleteinket, ahol az Úr asztalát megterítjük, rajta a rá emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort elhelyezzük. Az
úrvacsora felvételéhez minden konfirmált unitárius testvérünket szeretettel várjuk.
Május 25-én, Pünkösd hétfőn 10 órától Pünkösdi családi nap lesz az első emeleti gyülekezeti termünkben. Immár
hagyományossá váló családi napunkon ismét régi népszokásokat elevenítünk fel: pünkösdi királyt és királylányt
választunk, illetve kézműves foglalkozásokkal is készülünk.
Május 31-én 11 órától konfirmációi istentiszteletet tartunk.
Május 31-én, a hónap utolsó vasárnapján két istentiszteletet is tartunk: konfirmációi istentiszteletünk után délután 18
órától is várjuk kedves testvéreinket. Reméljük, így alkalmuk nyílik mindazoknak is eljönniük, akik hétvégi programjaik
miatt a délelőtti istentiszteleten nem tudnak részt venni. Istentiszteletünkön Léta Sándor végzi a szolgálatot.

•••
GYERMEKTÁBOR MAGYARKÚTON
A Budapesti Unitárius Egyházközség idén is megrendezi nyári gyermektáborát Magyarkúton, 2015.augusztus 3. és
8. között.
A festői környezetben lévő Magyarkútra elsősorban a 8 és 14 év közötti gyermekeket várjuk, akiknek lehetőségük nyílik a
pihenés mellett tartalmas szórakozásra is: Kirándulásokon, szalonnasütéseken, hosszúra nyúló beszélgetések alkalmával
rendszerint életre szóló barátságok köttetnek, miközben táborvezetőink, Szabó Csengele és Mészáros Nóra gondoskodnak
az erkölcsi nevelés, a szellemi fejlődés mellett arról, hogy a résztvevő gyermekek életre szóló élményekkel térjenek haza.
A tábor részvételi díja 15.000 forint.
A táborra jelentkezni Mészáros Nóra énekvezérnél lehet, (e-mail: nora.zita.meszaros@gmail.com), aki szívesen szolgál
további információkkal is.

•••
GYERMEKTÁBOROK ERDÉLYBEN
A Magyar Unitárius Egyház, együttműködésben az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel, immár 22. éve szervezi meg
legendás nyári gyermektáborait. Az idén is korcsoportos bontásban hirdetjük meg a gyerektáborokat, ami hatékonyabb
foglalkozást tesz lehetővé. Az egy hetes gyermektáborok célja a gyermekek nevelése, unitárius és nemzeti öntudatuk
erősítése, ismereti és ismeretségi körük bővítése, kreativitásuk fejlesztése, és nem utolsó sorban a szórakoztatás.
2015.06.30 - 07.05.
2015.07.05 - 07.12.
2015.07.13 - 07.19.
2015.07.27 - 08.02.

Várfalvi gyermektábor 9-11 éveseknek
Várfalvi ifjúsági tábor 12-14 éveseknek
Konfirmandusok mozgótábora
„Via Unitariana” – gyalogló tábor

További részletekért forduljanak bizalommal Czire Szabolcshoz, az Egyház valláserkölcsi nevelési előadótanácsosához:
cziresza@yahoo.com
A találkozásban bízva, testvéri üdvözlettel:
A Budapesti Unitárius Egyházközség
Tel: +36 1 311 3094
bueiroda@t-online.hu
www.unitariusbudapest.hu
www.facebook.com/Budapesti-Unitárius-Egyházközség
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KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF
A MÁSIK ÜGYVÉD, A MÁSIK VÉDELMEZŐ (JN 14, 15-21)
Hogy mi a szentlélek, azt nekünk, unitáriusoknak nagyon nehéz megfogalmazni, de hadd
tegyem hozzá nyomban azt, hogy nem csak nekünk, unitáriusoknak, hanem a kereszténység
nagy családjának egyaránt. A Biblia is képekben, hasonlatokban, metaforákban beszél
róla, amikor azt mondja, hogy sebesen zúgó szél, kettős tüzes nyelv, galamb stb. Lehet, hogy
ünneprontó hangzása van, de felteszem a kérdést: Te hiszed e testvérem, hogy a szentlélek
galamb? Ha a kérdésre adott válaszod az, hogy: NEM! Nos, akkor az nem is olyan nagy baj.
Már csak azért sem, mert Jézus a szentlelket így nevezi a felolvasott Jn evangéliumi szakaszban:
„Másik Ügyvéd, másik Védelmező.” A magyar fordításban ezt a megnevezést általában
Vigasztalónak fordítják, vagy amint azt RUF (Református Új Fordítású Biblia) használja
Pártfogó, azonban a szó elsődleges jelentése Ügyvéd, Védő. Görögül PARAKLÉTOSZ.
Ami szó szerint annyit jelent, mint valaki mellé hívott személy. Amit összevethetünk az
ADVOCATOS latin kifejezéssel.
• Eddig Jézus védelmezte a tanítványait.
• Óvta őket a gonosztól.
• Tanította és vezette őket, három éven keresztül.
Mostantól fogva, hogy Ő már nem lesz közöttük, egy másik pártfogót küld melléjük. A Lelket.
A Jézus előtti évszázadokban gyakran megjelenik a Védő, a Paraklétosz, aminek az arám átírása: PARAKLÉTA. Az
a szó, ami az apokrif iratokban gyakran fordul elő. Azt angyalokra, Mihály arkangyalra, vagy pedig az Isten Lelkére
használják ezt a kifejezést, akik az embert a Sátánnal szemben védelmezik. A Sátán szó magyar jelentése: VÁDLÓ. A
sátán befeketíteni, sárba taposni, elkeseríteni akarja az embert.
Zakariás könyvében például azt olvassuk, hogy Józsué főpap Isten színe előtt áll piszkos ruhában és a sátán vádolja
őt. Ekkor az Úr angyala Józsué védelmére kel. (Zak 3, 1-3) Nem elítélni akar, hanem megtisztítani és felemelni. Az
Apokrif iratok leginkább a Lelket nevezik Védőnek. Ő közvetít az Isten és a nép között. Irgalmat esd ki a nép számára
(Lev 6, 1.)
Jézus is ezt a beszédmódot folytatja, amikor a Lelket Védőnek nevezi. Mindazt, amit földi működése alatt Jézus az
övéiért tett, pünkösdöt követően a Lélek folytatja majd.
• Bennetek van.
• Ismeritek őt.
• Megtanít titeket mindenre.
• Nem magától beszél, hanem amit kapott azt adja tudtul. (Jn 14, 20., 26. és 16, 3., 23.)
• A Lélek élő valóság.
• Védelmező.
• Oktat és vezet.
• Betölt és vigasztal.
• Vajon ismerjük-e Őt, jelen van- ez életünkben?
Amikor Kovács Lajos püspök Szelíd szó c. prédikációs kötetét olvastam, akkor valahogy, valami módon többet
megtapasztaltam a szentlélekből, Isten szent szelleméből. Az egész kötetet átjárja a szelíd szellő suhogása (1 Kir 9,
12). H az ember kézbe veszi ezt a kötetet, úgy érzi több lesz, beölti valami transzcendens az életét. És ez nagyon fontos
a ma embere számára, aki alig-alig találkozik ilyen lelki élménnyel.
Isten pünkösd ünnepe alkalmával szeretne betölteni minket az ő szent lelkével, szellemével. Tüzet akar gyújtani a
földön (Lk 12, 49) (Itt csak zárójelben jegyzem meg azt, hogy a költő, József Attila is, ahogy ő fogalmazott: „egy nagy
tüzet kellene rakni…” Mire gondolt talán ő is erre?)
Isten ki akarja cserélni a lelkünket, amely olyan sokszor és gyakran megfáradt, aminek a következménye az, hogy az
ember nem egyszer elkeseredik.
Reményik Sándor is így panaszol az egyik versében:
„Hiába minden, egyre romlik a lelkem, az Isten hangszere.”
Isten a maga lelkét adja a mi lelkünkbe, hogy tudjunk az ő lelkével szeretni, szívével szeretni. Önzésünk, korlátaink
elkeseredésünk fölé emel ilyenkor minket.
Egyházunkban is mennyire nagy szükség volna sok olyan emberre, aki a lélek erejében él és sugárzik. Valaki egyszer
azt mondta, hogy unitárius szent az, akinek közelében szemernyi kételyünk sincs abban, hogy Isten létezik.
Vajon mi milyen emberek vagyunk, ma, most pünkösd első napján?
• Aki a lélek erejében él és sugárzik?
• Akinek szavaiból, mozdulataiból érzik Isten jelenléte?
• A lélek erejében éljük e mindennapjainkat?
• Aki védelmez, oktat, vezet, vigasztal?
• Milyen jó volna igennel! pozitívan megválaszolni sokunknak ezt a kérdést az idei pünkösdi ünnepkörben
Kászoni-Kövendi József
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KAZUÁLIÁK
Keresztelés

Esketés

2015. április 11.
Farkas Szilveszter és Sós Irma kisfia:
Zalán

2015. február 14.
Pós Gergő és Jobágy Karolina

2015. április 30.
Burus-Siklódi Botond Zoltán és György Tímea Judit
kisfia:
Boldizsár

Temetés
2015. április 25.
Bitár Andor (+87)

2015. május 9.
Macska Zoltán és Esztári Réka kisfia:
Viktor
2015. május 10.
Brics Tamás és Sipos Emese kislánya:
Alíz Emese

BESZÁMOLÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉSEKRŐL
Egyházközségünk szokásos, az előző évet lezáró rendes közgyűlését 2015. március 29-én az istentiszteletet követően
tartotta meg.
A közgyűlésen 47 szavazati joggal rendelkező egyházközségi tag vett részt. A közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta Kászoni-Kövendi József lelkész és Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin gondnok 2014. évi jelentéseit.
A közgyűlés, szintén egyhangúlag, elfogadta a 2014. évi zárszámadást és a 2015. évi költségvetést, melyek főbb
számait az alábbi táblázat tartalmazza:

Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon

2014 Tény
6.087.383
11.441.157
9.634.020
7.894.520

2015 Terv
7.894.520
12.935.000
12.458.000
8.371.520

A presbitérium javaslatával egyetértve, a közgyűlés támogatta gyakorló segédlelkész meghívását az egyházközségbe.
Kászoni József lelkész elmondta, hogy az elmúlt időszakban Szabó Csengele teológiai hallgató gyakorlati idejét
Budapesten töltötte és több alkalommal helyettesítette őt. Munkájával, hozzáállásával és személyes tulajdonságaival
elégedett, ezért szeretné, ha Szabó Csengelét sikerülne gyakorló segédlelkészként alkalmazni, miután a nyár folyamán
vizsgáit leteszi a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy gyakorló segédlelkész
alkalmazását az Egyházkerületi Képviselőtanács is támogatta. A gyakorló segédlelkész a Nagy Ignác utcai épületben
térítésmentesen szolgálati lakást kap, fizetését az Egyházkerület állja, de bizonyos költségeket az egyházközségnek
kell viselnie.
A közgyűlésen tisztségviselők választására is sor került. Az egyházközség közgyűlése három jelölőbizottsági tagot
és három egyházkerületi közgyűlési képviselőt választott, a 2017. évi közgyűlés időpontjáig terjedő mandátummal.
A választás eredményeként a jelölő bizottság tagjai lettek, Dr. Barabássy Sándor, Buzogány Zoltán és dr. Fori Hajnal.
A közgyűlés döntése értelmében egyházközségünket a lelkészen és a gondokon kívül Buzogány Zoltán, Dr. Hatfaludy
Zsófia és Tim Katalin képviseli az egyházkerületi közgyűlésben.
Egyházközségünk 2015. május 10-én újabb közgyűlést tartott, 41 szavazati joggal rendelkező egyházközségi tag
részvételével. A közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja volt, presbitériumi tagok választása. A közgyűlés egyhangúlag
úgy döntött, hogy az egyházközség presbitériuma választott tagjainak számát 12 főben határozza meg. A Magyar
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Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata szerint egy egyházközség presbitériumának legfeljebb 12
választott tagja lehet.
Miután a közelmúltban három presbiter lemondott tisztségéről, a közgyűlés időpontjában hat érvényes mandátummal
rendelkező választott tagja volt a presbitériumnak, tehát további hat presbiter megválasztására volt lehetőség. A hat
helyre heten vállalták a jelöltséget. Miután a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint testületi tagok választása
esetén a jelöltek számának legalább másfélszeresének kell lennie a megválasztható tisztségviselők számának, csak
négy presbiter megválasztására volt elegendő a jelöltek száma (7 fő).
A választás eredményeként a közgyűlés a presbitérium tagjaivá választotta Bencze Margitot, Demján Lászlót, Csucsi
Róbertet és Sass Bernadett-et, a 2017. évi közgyűlés időpontjáig.
A presbitériumnak tehát jelenleg 10 választott tagja van, így a következő közgyűlésen még lehetőség lesz két új
presbiter megválasztására, amennyiben legalább három jelölt lesz a két helyre.
Az újonnan megválasztott presbitereknek gratulálunk és munkájukra Isten gazdag áldását kérjük. Az új presbiterek
bemutatkozását az alábbiakban olvashatják.
Zoltán Csaba jegyző

BENCZE MARGIT PRESBITER
1975. szeptember 15-én születtem Székelyudvarhelyen.
Mindkét ágon unitárius, homoródkeményfalvi családból származom. Felmenőim közt
több az egyházat szolgáló egyházi és világi személy található. Jelenleg is aktív szerepet
vállal az Unitárius Egyházban családom több tagja, vallástanárként, lelkészként,
kántorként, gondnokként és presbiterként Kárpát-medence szerte.
A Debreceni Egyetem néprajz szakán szereztem diplomámat.
Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán pénzügy
szakirányon folytatok tanulmányokat.
Jelenleg pénzügyi elemzőként dolgozom a Start Garancia Zrt-nél, termék- és
portfoliómenedzseri beosztásban.
2005 és 2001 között az Unitárius Ifjak Köre elnöke, valamint az IRF alelnöke, később
elnöke voltam.
1996 és 2006 között presbitereként, 2003 és 2006 között pedig hitoktatóként szolgáltam
Egyházközségemet.
Az elmúlt években a Gondviselés Segélyszervezet önkénteseként adománygyűjtő akciókban vettem részt.
Angol, román és német nyelvtudással rendelkezem.
Fontosnak tartom, hogy egy gyülekezet élő legyen, azaz a tagjai és szimpatizánsai aktívan részt vegyenek annak
életében. A nagyvárosi életformában az egyén számára meg kell teremteni azokat a kisközösségeket, amelyek
viszonyítási alapként szolgálhatnak a társadalmi normák elsajátításához, továbbá válaszokkal szolgálnak a mindennapi
kihívások megértéséhez, leküzdéséhez. Szerintem erre az egyik legalkalmasabb közösségi forma a vallási gyülekezet.

CSUCSI RÓBERT PRESBITER
1966-ban születtem Kolozsváron, vallását gyakorló unitárius család gyermekeként.
Gyermekem Klára, 14 éves.
Villamosmérnöki diplomámat 1990-ben szereztem a Kolozsvári Műszaki Egyetemen,
közgazdász diplomámat pedig 1995-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen.
Jelenleg a trans-o-flex Hungary Kft-nél, az Osztrák Posta magyarországi logisztikai
leányvállalatánál dolgozom pénzügyi igazgatóként.
Korábban nem töltöttem be egyházi tisztséget. A presbiterjelöltséget azért vállaltam,
hogy megválasztásom esetén legjobb tudomásommal segítsem egyházközségünk
fejlődését.
Román és angol nyelvtudással rendelkezem.
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DEMJÁN LÁSZLÓ PRESBITER
1951. november 16-án születtem Marosvásárhelyen.
Édesapám több mint 20 évig volt gondnoka a Marosvásárhelyi Unitárius
Egyházközségnek.
Gyermekeim: Szabolcs (40), Lehel (36) és László (29).
Építészmérnöki diplomámat a Temesvári Műszaki Egyetemen szereztem.
Nyugdíjba vonulásom előtt hosszú ideig műemlékvédelmi építészként dolgoztam.
Jelenleg nem töltök be tisztséget Egyházközségemnél. 2001 és 2003 között a
Magyarországi Unitárius Egyház gazdasági bizottságának tagja voltam. 2011-ben
alapító tagként vettem részt a Gondviselés Segélyszervezet létrehozásában.
Presbiterré választásom esetén gazdasági-műszaki ismereteimmel, gyakorlatommal
kívánom segíteni Egyházközségemet.
Román, francia és angol nyelvtudással rendelkezem.

SASS BERNADETT PRESBITER
1974. május 31-én születtem Szarvason.
Gyermekeim: Sass Vencel (13), Emma (10), Lukács (7), Léna (7).
Felnőtt fejjel, evangélikusként, tizenhat évvel ezelőtt kerültem a Nagy Ignác utcai
unitárius templomba. Az istentiszteleten Kászoni-Kövendi József lelkészünk Rosa
Parksról tartott prédikációt. Az a délelőtti istentisztelet egész azt követő életemet
meghatározta, eldöntötte egyházi hovatartozásomat. Lelkesedésem a gyülekezet,
s természetesen a Tiszteletes úr iránt mély, szívből jövő, s egy életre szólóvá lett.
Azóta négy gyermeknek vagyok az édesanyja, útmutatója, legalábbis reményeim
szerint. Nem könnyű feladat, küldetés, nem lehet benne kérdéseket, problémákat,
nehézségeket félretenni. De minden reggel úgy ébredek, hogy bízom abban, kellő
támaszt, s kimondhatatlan szeretetet adok nekik. Három kisebb gyermekem hitbéli
nevelését Mészáros Nóra segíti, aki időközben kedves, szerető barátunkká vált.
Franciatanárként, majd újságíróként diplomáztam. Mielőtt a gyerekek megszülettek,
minisztériumi sajtómunkatársként dolgoztam. Jelenleg a Terror Háza Múzeum kiállítás
koordinátoraként futok versenyt az idővel, s minden egyéb kihívással.
A hitem a lételemem, ez által üdvözülök, ez segít át a nehézségeken, ez adja a fényt,
amit boldogan adok tovább gyermekeim életébe.
Francia és angol nyelvtudással rendelkezem.

RÖVID BESZÁMOLÓ TOVÁBBI EGYHÁZKÖZSÉGI ESEMÉNYEKRŐL
Március 21-én, szombaton 17 órától ifjúsági istentiszteletet tartottunk a gyülekezeti teremben.
•
Április 3-án, Nagypénteken 18 órakor énekes szólisták,
egyházközségünk Bartók Béla Kamarakórusa, valamint
Mészáros Nóra Zita énekvezér szólaltatta meg az
Unitárius Passiót a gyülekezeti teremben.
•
Húsvéti ünnepi istentiszteletet tartottunk 2015.
április 5-én, (vasárnap) reggel 9 és délelőtt 11 órai,
valamint április 6-án (hétfőn) délelőtt 11 órai kezdettel.
Mindhárom alkalommal úrvacsora felvételére is vártuk
konfirmált unitárius testvéreinket.

Április 11-én és 12-én (szombat-vasárnap) a Püspöki
helynöki vizsgálószék tartotta munkálatait a Budapesti
Unitárius Egyházközségben
•
Május 3-án az istentisztelet keretén belül a
vasárnapi iskolába járó gyermekek verssel, énekkel,
virággal és saját kezűleg készített kis ajándékokkal
köszöntötték fel az Édesanyákat és Nagymamákat.
A műsorban közreműködő gyermekek: Fehér Luca és
Ákos, Búza Botond és Bence, Kovács Boglárka, Boldizsár
és Zsóka, valamint Jancsik Levente.
•
Május 9-én, szombaton megtartottuk Egyházközségünk
hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és
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szeretetvendégségét a Verőcéhez tartozó Magyarkúton, az
unitárius tulajdonban és egyházközségünk kezelésében
lévő, három éve felszentelt kertben és vendégházban.
•

Május 20-án, szerdán este (hírlevelünk lapzártája után)
került sor az Érték+Őrző Estek 2015 tavaszi estjére.
Unitárius testvérünk, a nemzetközi gitárművész, Dr.
Tokos Zoltán tanítványai – Gábor Erzsébet és Riskó
Zsuzsanna – adtak koncertet a gyülekezeti teremben.

A vasárnapi iskolások verssel, énekkel, ajándékokkal köszöntötték fel az Édesanyákat

Magyarkúti szabadtéri istentiszteletünket ezúttal is szeretetvendégség zárta
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JÓL HALADNAK TEMPLOMUNK 125 ÉVES ÉVFORDULÓJA MEGÜNNEPLÉSÉNEK
ELŐKÉSZÜLETEI
Véglegessé vált az egyházközségünk temploma fennállásának 125. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat két
csúcsrendezvényének helye és időpontja.
Nagy Ignác utcai templomunk felszentelésére 125 évvel ezelőtt, emlékezetes ünnepség keretében 1890. október
26-án került sor.
Az ünnepségsorozat két kiemelt csúcseseményére ősszel kerül sor.
Szeptember 26-án egész napos rendezvénysorozatra kerül sor a Nagy Ignác utcai épületben és annak udvarán,
ahol gazdag zenei, kulturális és közösségi programokkal, kirakodóvásárral várjuk minden korosztály tagjait
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
2015. november 15-én este gálakoncerttel és fogadással ünnepeljük meg egyházközségünk ezen jeles évfordulóját.
Az eseményre a Vigadó emeleti díszteremében kerül sor. Nagy öröm számunkra, hogy a Vigadó ad otthont a
gálaestnek, hiszen 125 évvel korábban a templomszentelést követően a díszebédet is itt rendezték meg elődeink.
A rendezvénysorozat pénzügyi forrásainak biztosítása is jó ütemben halad. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt egyházi pályázat keretében, továbbá két, a Belváros Lipótváros Önkormányzata által
kiírt pályázaton sikerült jelentős összegű támogatást elnyernünk. A Magyarországi Egyházkerület is anyagi
támogatásáról biztosította egyházközségünket.
Az időpontok és a rendelkezésre álló források ismeretében a szervezőbizottság hozzálátott a programok részletes
összeállításához, amelyről a jövőben tájékoztatjuk az egyházközség tagjait.
Mivel a programok sikeres megszervezése és lebonyolítása óriási feladatot ró a szervezőbizottságra és
a presbitériumra, azzal a kéréssel fordulunk egyházközségünk tagjaihoz, hogy önkéntes szervezőként
kapcsolódjanak be a sokrétű szervezési munkába. Kérjük, hogy önkéntesnek az egyházközségi hivatalban vagy
annak bueiroda@t-online.hu elektronikus postacímén szíveskedjenek jelentkezni.

FELHÍVÁS A RÁSZORULÓ KÁRPÁTALJAI NEMZETTÁRSAINK SEGÉLYEZÉSÉRE
A Magyar Unitárius Egyház főhatósága, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a
Gondviselés Segélyszervezet felhívással fordul az Egyházkerület egyházközségeihez és minden adakozó
szándékú személyhez rászoruló kárpátaljai nemzettársaink segélyezése céljából.
A magyarországi egyházközségek és magánszemélyek által e célra szánt pénzadományokat 2015. június 15-ig
kérjük eljuttatni az Egyházkerület vagy egyházunk segélyszervezetének, a Gondviselés Segélyszervezetnek a
bankszámlájára. Kérjük, hogy az adományozók a banki átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek feltüntetni:
„Kárpátaljai segélyezés”. Az adományok az egyházközség pénztárába is befizethetőek. A felajánlott segélyek
célba juttatását és rendeltetésszerű felhasználását a Gondviselés Segélyszervezet biztosítja.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Ungi Református Egyházmegye illetékeseivel történt egyeztetés
nyomán a pénzadományokat kárpátaljai gyermekek, magukra maradt idősek és más rászorulók étkeztetési
programjaira fordítjuk. Emellett folyó év augusztusában kárpátaljai fiataloknak egyhetes tábort szervezünk
Északkelet-Magyarországon. A táboroztatással a háborús hangulat és a kilátástalan szociális helyzet lelki terheit
kívánjuk enyhíteni a résztvevőkben.
Köztudott, hogy az anyaország határain kívül élő magyar nemzeti közösségek gazdasági helyzete az elmúlt
negyedszázadban Kárpátalján alakult a legrosszabbul. Mindezt elnyomó államhatalmi intézkedések és
szélsőséges nacionalista megnyilvánulások tetézték, ami – az erdélyi magyarsághoz viszonyítva is – nagymértékű
létszámsorvadást eredményezett. Ilyen helyzetben bontakozott ki tavaly Kelet-Ukrajnában a belháború,
amelynek kárpátaljai férfiak is áldozatául estek, nagyon sokan pedig kénytelenek voltak családostul elmenekülni
szülőföldjükről. Az otthon maradottak zöme reménytelen lelkiállapotban és mélyszegénységben él. Felhívásunk
az ő segélyezésüket célozza.
A Magyarországi Unitárius Egyház, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének jogelődje,
2005-ben is adománygyűjtést hirdetett a Nyikó-menti árvízkárosultak segélyezése céljából. A magyarországi
egyházközségek és magánszemélyek dicséretesen válaszoltak a felhívásra mintegy 3 millió forintot ajánlottak
fel. Ennek felhasználásáról és az adományozók jegyzékéről az Unitárius Élet részletesen beszámolt.
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A pénzadományozási felhívás népszerűsítésére az egyházközségek figyelmébe ajánljuk pünkösd ünnepét és
a nemzeti összetartozás napjához (június 4.) közeli istentiszteleteket, amikor lelkesítő és helyzetismertető
beszédekkel is elősegíthető a gyűjtés eredményessége.
A felmerülő kérdésekben illetékes munkatársaink az unit.gondviseles@gmail.com és a 30-680-4172-es
telefonszámon állnak az érdeklődők rendelkezésére.
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Raiffeisen Bank
12001008-00378751-00100004
Gondviselés Segélyszervezet
Budapest Bank Nyrt.
10102103-06876400-01003001
Budapest, 2015. május 18.
Atyafiságos tisztelettel és köszönettel:
Kászoni-Kövendi József s. k.
püspöki helynök

Elekes Botond s.k.
főgondnok

Zoltán Csaba s. k.
Gondviselés Segélyszervezet elnöke

•••

ADOMÁNYGYŰJTÉS A LÓKODI KISS ROZÁLIA ÖKUMENIKUS ÖREGOTTHON
JAVÁRA
A Budapesti Unitárius Egyházközség Nőszövetsége pénzadományokat gyűjt a lókodi öregotthon javára,
működésének elősegítésére. Lókod Székelyudvarhelytől délre, Barót irányába fekszik, Homoródszentmárton
társközsége. Az öregotthon kétszintes épület, 45 személyt lát el, és 17 főből álló személyzettel dolgozik.
Köszönjük szépen segítségüket!
Sigmund Julianna
BUE Nőszövetség elnöke
E-mail: sigmund.julianna@gmail.com

•••

INFORMÁCIÓK AZ ISKOLAI HITOKTATÁSRÓL
Általános iskoláinkban 2013 szeptemberétől elkezdődött az erkölcstan mellett a felekezeti hit- és erkölcstanoktatás. A 2015/16. tanévben az óra felmenő rendszerben történő bevezetése miatt az 1., 2., 3., 5., 6. és 7.
osztályos gyermekek órarendjében kap majd helyet. Az unitárius hit- és erkölcstan órákon a gyermekeknek
lehetőségül van vallási alaptételek elsajátítására 450 éves vallási hagyományaink alapján.
Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a közeljövőben a szülőknek ismét nyilatkozniuk kell,
kívánják-e, gyermekük unitárius hit- és erkölcstan oktatásban részesüljön. A tantárgy akkor is választható,
ha a gyermek jelenleg erkölcstan órára jár, vagy más felekezeti oktatásban részesül. Kérünk tehát kedves
Testvéreinket, éljenek ezzel a lehetőséggel, és ezt mielőbb jelezzék iskolájukban illetve BUE irodánkban egyaránt.
Telefonszám: 06 1 311 3094, e-mail: bueiroda@t-online.hu

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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