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2010. ÁPRILIS 4-5.
Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet
tartunk 2010. április 4-én vasárnap délelőtt 9 és 11 órai kezdettel,
valamint április 5-én, 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal
úrvacsora vételére is várjuk konﬁrmált unitárius testvéreinket.
2010. április 2-án Nagypénteken, 18 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében az Unitárius Passió előadására kerül sor Nagy
Ignác utcai templomunkban.
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tisztelettel és szeretettel hívja fel hívei és támogatói ﬁgyelmét
arra, hogy adóbevallásuk során a rendelkező nyilatkozatban egyházunkat jelöljék meg kedvezményezettként!
Magyarországi Unitárius Egyház: 0 2 0 0
Unitárius Alapítvány: 18052459-1-41
Köszönettel:
A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége

www.unitariusbudapest.hu
unitarius@cerbi.hu
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Január 1-jén a Budapesti Unitárius Egyházközségben köszöntötték az újesztendőt
azok a gyülekezeti tagok és egyházközségi, egyetemes egyházi elöljárók, akik a több
éves hagyományhoz hűen a Nagy Ignác utcai templomba jöttek.
Az istentisztelet szószéki szolgálatát a gyülekezet lelkésze: Kászoni József végezte a
Zsolt 72, 18; 118, 23 illetve a Róm 5, 5 alapján. Imádkozott és közérdekű hirdetéseket
tartott, valamint a „püspöki körlevelet”, Balázsi László főjegyző ismertette.
Istentiszteletet követőn a jelenlevők az első
emeleti gyülekezeti teremben gyülekeztek,
ahol szeretetvendégségre került sor. Annak
a reményében koccintottak a megjelentek,
hogy az újévben azok az új feladatok, amelyek megvalósítandóak mindannyiunk részéről, megnyugtató megoldáshoz vezetnek, és
végre egyházi életünkre vonatkozóan prosperálást eredményeznek.

Érték+Őrző sorozatunk keretében, aki
élő történelemmé
varázsolt a 16. században élt unitárius nemesek életén
keresztül azt a történelmi időszakot,
amely oly fontos a
mi számunkra. János Zsigmond első
erdélyi fejedelem
udvarához tartozó
nemes urak, mint
pl. Csáky Mihály, Hagymássy Kristóf, Bekes
Gáspár, Stanislaw Niezowski élete megidézése jelentette azt az élményt a hallgatóság
számára, amely felkeltette mindannyiunk
érdeklődését a professzor asszony, nemrég
megjelent könyve elolvasásához, amelynek
címe: Hit és hatalom, alcíme: Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története. (A
könyv egyházközségünkben megvásárolható az érdeklődők számára.) Az este szeretetvendégséggel zárult.

Horn Ildikó:
Hit és hatalom - Az erdélyi unitárius neJanuár 10. a Kossuth Rádió egyenes adás- messég 16.századi története
ban közvetítette a Nagy Ignác utcai templomból azt az ünnepi istentiszteletet, amelyet Balassi Kiadó, 2009
egyházunk fennállásának 442. éves évforKönyvünk az erdélyi unitárius nemesség
dulója alkalmából tűztek műsorra. 55 percen
példáján mutatja be a 16.század második fekeresztül sugározta a rádió adása a Kárlének emelkedések, bukások és diadalmas
pát-medencei magyarság és a nagyvilágba
újjászületések láncolatából álló lüktető korszétszóródott magyarok számára a türelmi
szakát, amelynek politikáját János Zsigmond,
rendelet és lelkiismereti szabadságot mega Báthoryak, Habsburg Miksa és Rudolf, vaelevenítő ünnepi műsort. A visszajelzések,
amit az egyházközség kapott írásban és lamint az utolsó Jagellók, vallási életét petelefonon azt igazolta, hogy a fogadtatás a dig Dávid Ferenc, Girgio Biandrata, Melius
hallgatóság részéről is elnyerte azok tetszé- Juhász Péter és az Erdélyben menedékre
sét. Az ünnepi istentisztelet utolsó perceiben lelő külföldi szabadgondolkodók formálták.
az Ars Renata régizene együttes közremű- a kötet feltárja, mi váltotta ki Erdélyben a
ködött korabeli szerzők zsoltárait énekel- szentháromság -tagadó tanok népszerűségve: Balassi Bálint, Dávid Ferenc, Bogáti ét, miért nem vált mégsem államvallássá, és
hogyan lett az egységes, egyetemes protesFazakas Miklós, stb.
tantizmus eszméjéből négy különböző, egymással szembenálló felekezet, s e felekeze*
tek végül miként voltak képesek - Európában
Január 14., este 6 órakor vendégül láthat- egyedülálló módon- véres vallásháborúk néltuk Horn Ildikó docens, egyetemi tanárt az kül évszázadokon át egymás mellett élni.

*
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Kornyáti Bekes Gáspár
(1520 - Grodno, 1579. november 7.) erdélyi politikus,
hadvezér, János Zsigmond
főtanácsosa.
Kisnemesi sorból származott, Petrovics Péter apródjaként kezdte pályáját. János Zsigmond fejedelem legbefolyásosabb
tanácsosa lett. Erdély egyik legvagyonosabb
főura volt.
1571-ben meghalt János Zsigmond erdélyi
fejedelem. A török szultán Báthory Istvánt,
a Habsburg császár viszont Bekest kívánta fejedelemmé választatni. Báthory Istvánt
választották fejedelemmé. Bekes trónkövetelőként lépett fel. Császári támogatással
harcba szállt az új erdélyi fejedelemmel, de
Kerelőszentpálon csatát vesztett és jogfosztottan menekülnie kellett. 1577-ben kibékültek Báthoryval, majd jó barátok lettek. Bekest
megtette a lengyel lovassági csapatok főparancsnokává. Részt vett a Rettegett Iván ellen folytatott diadalmas háborúban.

Január 21. csütörtökön meghívásunkra
érkezett hozzánk Borókai Gábor a Heti válasz főszerkesztője, aki Média ma, - holnap
címen tartott előadást. A tervezett idő ilyen
alkalmakkor, amit az előadóknak felajánlunk, 40-50 perc, de tekintettel a jenlévők
érdeklődésére és azon érdekfeszítő eszmefuttatások kifejtésére, amellyel vendégünk
elkényeztetett az időt meghosszabbítottuk
közel másfél órára. Az előadás végén az
érdeklődők részére Borókai szerkesztő úr
könyvét dedikálta, nem kevés példányszámban. Ez a rendezvényünk is ágápéval zárult.

1567. november 30-án házasodott össze
*
Harinnay Annával, első feleségével. Második felesége Szárkándy Anna, a Célia versek Január 31. is a kiemelkedő napok jelzőjével
került be új évünk új hónapjának záróakkordihletője.
jaként. Ünnepi istentiszteletünk meghívottjai
Bekes Gáspár 1579.november 7-én voltak: Farkas Boglárka a Hír Tv-nek szerGrodnoban halt meg. A ma Bekes-hegynek kesztője, Zsombori Erzsébet selyemfestő
nevezett, Vilnius fölé emelkedő magaslaton és Jánkyné Szabó Mária énekes. A hónaptemették el. A síremlékmű 1838-ban össze- záró istentisztelet befejezésével, a nem kedőlt. A romok között talált sisakot és kopo- vés érdeklődő levonult a gyülekezeti teremnyát, mint Bekes Gáspár ereklyéit a Vilniusi
be, ahol kezdetét
Történelmi Múzeumban őrzik.
vette az a könyvbemutató, amelyre
Az általa gyakran viselt ködmön idegen
Farkas Boglárkát
nyelvű elnevezését, a bekecs szót az ő nehívtuk meg, akinek
véből eredeztetik.
Befejezetlen című
könyvét
Elekes
Előreláthaólag nyár elejére tervezzük,
Botond
főgondnok
hogy csoportosan meglátogatjuk Vilniusban
mutatta be. Őt köa Bekes hegyet és koszorút helyezünk el
vetően hallgathatBekes Gáspár emlékére.
tuk Mohai Gábor
Aki szeretne velünk jönni, vagy az irodai teelőadóművészt, aki
lefonon, vagy e-mailon jelentkezzen.
a képkiállítást nyi3
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totta meg, végül pedig a kolozsvári Operaház nyugalmazott csellistája gyönyörködtetett virágénekekkel. Az ízletes szendvicseket
és az ízlésesen megterített asztalokat Finta
Csillának és férjének Finta Józsefnek köszönhettük.

*
Február 12. pénteken du. 17 órakor
került sorra az Erdélyi Könyv Egylet
és a Dávid Ferenc
Egylet közös rendezésében arra a
könyvbemutatóra,
író-olvasó találkozóra, amelynek címe:
Rajzoljunk magunknak egy világot címet viseli. A kötet
írói közül többen is
megjelentek, akiket Veress Zoltán a könyv
stockholmi szerkesztője mutatott be és köszöntött, pl. Jókai Anna, Abloncziné Szabó Magda, Horváth Zsuzsa – Hoffmann
Rózsa képviseletében, Dávid Gyula stb. Az
előadást zenehallgatás tette élvezetesebbé
Kurlik Eszter (hegedű) és Nagy Judit (cselló)
fellépésével. A rendezvény szeretetvendégséggel fejeződött be.

gélikus, református lelkészekkel Rahóba
(Ukrajna, Kárpátalja) utazott, hogy az ott megrendezésre kerülő ökumenikus istentiszteleten és miséken vegyen részt a testvéregyházakkal együtt. Egész napos utazást követően
jutott el a küldöttség Rahóba, útközben kiegészült a csapat a rozsnyói romai katolikus tagokkal, hogy három napig a kárpátmedencei
5. kerületi Belváros-Lipótváros testvértelepülés tagjaival együtt az ökumené szellemében és hangulatában együtt legyenek. Jelen
volt még Ferencz Gábor torockói unitárius
lelkész, a gyergyószentmiklósi r.k. főesperes
és mások. Mikuják László helyi plébános
vendégszeretetét élvezgettük ez idő alatt,
akinek ez úton is hálás köszönetet mondunk
a meghívásért. Abban a reményben váltunk
el egymástól, hogy a budapesti Unitárius
Egyházközség novemberben sorra kerülő
120. éves évfordulóján itt mindannyian felekezeti különbség ellenére találkozunk, együtt
ünnepeljük meg a jelentős évfordulót.

*
Február 13. szombaton este 7 órától vette
kezdetét a farsangi bál, amelyet az újonnan alakult ifjúsági csoport tagjai szervezetek meg és hívtak össze minden érdeklődő
számára. Programjukban szerepelt egyebek
mellett: Nyitótánc – Palotás, Táncverseny,
Vetélkedő, Tombolasorsolás, Tánc hajnalig,
élő zenével, minden korosztálynak. Mindez
a jelenlévők kellemes együttlétére és szórakoztatására.

*

Egyházunk éves közgyűlését 2010. február 28-án tartottuk. Kászoni Kövendi József
lelkészünk éves jelentését ismertette, majd
a Közgyűlés elfogadta. Postásné Balázs Ildikó ismertette a 2009-es zárszámadást, és
a 2010-es költségvetést. A közgyűlés mindkettőt elfogadta. A február 6-i Zsinat zárónyilatkozatát ismertettük, és a közgyűlés felha*
talmazta a zsinati tagokat, hogy a március
Február 25-27. között Kászoni József lel- 28-án újra összehívott zsinaton főtanácsokész a budapesti belvárosi katolikus, evan- saink képviseljék Egyházközségünket.
4
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Postásné Balázs Ildikó az alábbiak szerint követően a Zsinat kell az egyesülésről a végismertette a zárszámadás összesített adata- leges döntést meghozza.
it:
A jelenlévő zsinati tagok elutasították azon
felfolyamodványban foglaltakat, amely be2009 tény
2009 terv
Tény/Terv
(%)
advány az Egyházi Képviselő Tanács 2009.
Nyitó vagyon
6.661.921
6.661.921
100
november 7-i ülését, és ennek alapján a ZsiBevételek
9.876.618
9.140.000
108,06
nat összehívását törvénytelennek tekinti.
Kiadások

9.915.164

9.190.000

107,9

Záró vagyon

6.623.375

6.611.921

100,1

A jelenlévő zsinati tagok úgy döntöttek, hogy
a távollévőkkel folytatni kívánják az egyesüA 2010. évi költségvetés összesített adatai: léssel kapcsolatos párbeszédet és e célból
egy hónapon belül kerekasztal-megbeszé2010
2009
2009/2008
lést hívnak össze, majd záros határidőn
Tervezet
Tény
(%)
belül egy újabb zsinati ülés összehívását
A
B
A/B
kezdeményezik. Amennyiben a MUE tagsáNyitó vagyon
6.623.375
6.623.375
100
gának és az egyházközségeknek meghatáBevételek
10.650.000
9.876.618
107,8
rozó többsége az egyesülési folyamat feltétKiadások
10.870.000
9.915.164
109,6
eleinek tisztázása mellett foglal állást, úgy
Záró vagyon
6.403.375
6.623.375
96,7
ezt a folyamatot nem szabad megállítani. A
párbeszéd folytatása mellett szól az egyház
Nyilatkozat
iránti felelősségünk, a zsinati esküben vállalt
A Magyarországi Unitárius Egyház Kép- kötelezettségünk.
viselő Tanácsa határozata értelmében az
Elnökség 2010. február 6-ra Zsinatot hívott Budapest, 2010. február 6.
össze. A zsinat 52 tagja közül 29 személy je- A tanácskozáson részt vevő zsinati tagok
lent meg, ezért a Zsinat nem tudott megalakulni. A távollévő 23 főből csak 5 fő mentette
*
ki magát hivatalosan.
Március 4. Érték+Őrző rendezvényünk keA jelenlévő zsinati tagok úgy döntöttek, retében láttuk vendégül Román Elemér testhogy együtt maradnak, és a zsinat tervezett vérünket, Marosvásárhely egykori főépíténapirendi pontjait megvitatva közös állásfog- szét, aki diavetítéssel egybekötött előadással
lalást alakítanak ki.
állított emléket a világhírű szobrászról, aki
Az Erdélyi Unitárius Egyház részéről a ta- Franciaországban élt és alkotott élete végénácskozáson jelen volt főtisztelendő Bálint ig. Román Viktor Homoródszentmártonban
született 1937. március 12. Már gyermekkoBenczédi Ferenc püspök úr és Nagy László
rában szobrászkodik, akit egy szülőfalujába
főjegyző úr.
A jelenlévő zsinati tagok tájékoztatást adtak
a Magyarországi Unitárius Egyház egyházközségeinek az Elnökség előterjesztésével
és annak határozati pontjaival kapcsolatos
állásfoglalásról. A tizenegy egyházközségből kilenc közgyűlése, illetve presbitériuma
egyhangúlag az Erdélyi Unitárius Egyházzal
történő egyesülés mellett foglalt állást, támogatva a feltételek tisztázására vonatkozó
egyeztetések megkezdését. A zsinati határozati javaslat szerint a feltételek tisztázását
5
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pot tölt Londonban a Royal College of Artban ahol Henry Moore-al is találkozik. Többé
nem is tér vissza hazájába, hanem Franciaországban telepszik le Saron-sur Aube-ban,
ahol feleségével él és dolgozik. 1995. április
12. hal meg hirtelen a párizsi Cochin kórházban, mindössze 58 évesen.

látogatott festő fedez fel, és helyi iskolájában
megrendezi első egyéni kiállítását. Az 50-es
évek elején a bukaresti Nicolae Grigorescu
szobrásziskola tanulója, ahol Constantin
Baraschi és Ion Murnu tanítványa. 1960-ban

Román Viktor munkásságára sokan voltak
kíváncsiak, első emeleti gyülekezeti termünk
szűknek bizonyult ebből az alkalomból is. A
vendégek közül sokan látogattak el rendezvényünkre az egykor Marosvásárhelyen élők
közül is. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

*

szerez oklevelet a Szépművészeti Főiskolán.
1963-ban elnyeri a Román Szobrász Egyesület díját. 1965-ben a genﬁ UIT nemzetközi
pályázatának nyertese. 1967-ben hat hóna-

Március 10. déli egy órától temetési szertartáson vettünk részt a ﬁrtosmartonosi temetőbe temettük és búcsúztunk a ﬁatalon
mindössze 38 évet élt Miklósi Vári Katinkától, aki többek között egyházközségünkben
is teljesített lelkészi szolgálatot. A magyarországi lelkészek közül többen voltunk jelen.
Egyházközségünkben egy későbbi időpontban emlékistentisztelet keretében emlékezünk meg róla és lelkészi munkásságáról.

*
Március 28. virágvasárnap látjuk vendégül
Nagy László marosvásárhelyi lelkész-püspökhelyettes urat és feleségét, akik meghívásunkra érkeznek Budapestre. Minden
egykoron Marosvásárhelyen élt érdeklődőt
és kedves híveinket nagy szeretettel várunk.
6
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Április 17. du. 18 órától marosvásárhelyi vegyes kórus tagjai gimnazisták és egyetemi
hallgatók adnak kórus-hangversenyt templomunkban. Azon kedves híveink jelentkezését
várjuk, akik vendégül látnák a jelentkezőket.
Telefonszámunk: 311-3094.
Kászoni József lelkész jelentése a 2009.
augusztusban, szeptemberben, októberben és novemberben végzett szertartásairól
Istentiszteletet követően kiállítást rendezünk
KERESZTELÉS
a homoródszentmártoni képzőművészeti alkotótábor több mint három évtizedes váloga- 2009. dec. 5. Novák Valentin és Szász Laura
tásából. Rendezvényünket szeretetvendég- kislánya: Fanni-Flóra
séggel zárjuk.
2009. dec. 19. Obriton Endre és Tóth Zsuzsanna kislánya: Gabriella
2009. dec. 19. Bartók Gábor és Pákozdi Ágnes kislánya: Noémi
2009. dec. 20. Czimondor László és Maxim
Andrea kislánya: Leila-Léda
2009. dec. 26. Pércsi Levente és Kis Éva
kisﬁa: Soma-Kolos

*

2009. dec. 27. Nagy László Pál és Simén
Ágnes kislánya: Liliána

Március 28. Vasárnap az MTV1-n 10:25kor, az ismétlés az MTV2-n 13:20-kor Virág- TEMETÉS
vasárnapi műsor adását nézhetjük meg, melyen ifjúságunk fog szerepelni Berényi Edit 2009. dec. 14. Gombos Deszőné
sz. Sashegyi Erszébet 71.
hitoktatónk vezetésével.
2009. dec. 23. Hiros Lászlóné
sz. Torday Pálma 79.
2010. jan. 11. Dr. Lakatos István 90.
2010. dec. 15. Egyed Vilmos 80.
2010. márc. 9. Rónaszéki Tiborné
dr. Méra Piroska 86.
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