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HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
(2011. ÁPRILIS 24-25.)
Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet tartunk 2011.
április 24-én (vasárnap) délelőtt 9 és 11 órai, valamint 25-én (hétfő) 11 órai
kezdettel. Mindkét alkalommal úrvacsora vételére is várjuk konfirmált unitárius
testvéreinket.
2011. április 22-én Nagypénteken 18 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében az Unitárius Passió előadására kerül sor a Nagy Ignác utcai templomunkban.

MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
(2011. MÁJUS 14. - SZOMBAT)

A TARTALOMBÓL
Helyreáll a magyar unitáius
egyház egysége
Tisztújító közgyűlések
egyházközságünkben

Egyházközségünk a hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét Magyarkúton 2011. május 14-én (szombaton) 11 órai
kezdettel tartja meg.
A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de már 9.30
órától várjuk vendégeinket.
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Az istentiszteletet követően 13 órától szeretetvendégségre várjuk a híveket.

6

Vonattal a Nyugatiból 9:07-kor és 10:07-kor induló vonattal lehet eljutni.
Leszállás Verőce állomáson. A menetidő 33 perc. Az állomásról gépkocsival a
helyszínre szállítjuk a vonattal érkezőket. A rendezvényt rossz idő esetén is
megtartjuk.

PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK (2011. JÚNIUS 12-13.)
Hagyományainknak megfelelően Pünkösdi ünnepi istentiszteleteket tartunk 2011. június 12-én (vasárnap) délelőtt 9 és 11
órai, valamint 13-án (hétfő) 11 órai kezdettel. Mindkét alkalommal úrvacsora vételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

FIATALOK ÜNNEPI KONFIRMÁCIÓJA (2011. JÚNIUS 19.)
2011-ben Egyházközségünk június 19-én vasárnap 11 órától Nagy Ignác utcai templomunkban rendezi meg azt az ünnepi
istentiszteletet, amelynek keretében fiatal tesvéreink konfirmálnak és ezt követően először élnek majd az úrvacsora felvételével.
Az ünnepi eseményre a konfirmandus fiatalok családtagjain, barátain, ismerősein kívűl nagy szerettel hívjuk és várjuk egyházközségünk minden tagját. A konfimációs istentiszteletet követően a konfirmandusok és hozzátartozóik a gyülekezeti
teremben várják az egyházközség tagjait egy rövid köszöntésre, üdítővel, sós és teasüteménnyel.

A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ
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
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TEMPLOMSZENTELÉSI IMÁDSÁG A
ÉVFORDULÓN

120

ÉVES

2010. november 27-én, szombaton a Budapesti
Unitárius Egyházközség nagyszabású ünnepség
keretében megtartotta templomának 120 éves évfordulóját, amelyen részt vett Bálint Benczédi Ferenc püspök úr és számos magyarországi állami
hivatal képviselője. Az alábbiakban közöljük Kászoni József lelkészünknek az ünnepséget megnyitó
templomszentelési imáját.
Örökkévaló Istenünk!
Köszönjük, hogy hazát és nemzetet adtál nekünk is,
ezen belül azt, hogy magyarnak és unitárius kereszténynek teremtettél és megengedted, hogy e nép
szenvedéseiben és gyászában, de azt is, hogy örömében és dicsőségében is részt vegyünk. Kegyelettel
emlékezünk ma azon elődeinkre, akik életüket adták a
vallásszabadságért, hogy ezáltal mi késői utódok osztozhassunk hitükben, mely egykoron nagy erő volt a
harchoz, és ma is az, hitünk megtartásához.
Nemrég ünnepelhettük egyházalapító püspökünk
születésének 500. évfordulóját, és ez ünnepi hangulatban ma is köszönetet mondunk életéért, hiszen egyisten hitünket, Jézus tanítását követően neki köszönhetjük.
Köszöntjük őt, Dávid Ferencet, aki a tiszta jézusi kereszténység helyreállítója, a lelkiismereti és vallásszabadság igaz tanítója, a vallási türelem igaz apostola,
unitárius egyházunk megalapítója, és egyisten eszméjének hőse és mártírhalottja.
Másodsorban köszönetet mondunk Neked azért,
Atyánk, hogy őseink 120 évvel ezelőtt itt a BelvárosLipótváros három utca által határolt szent helyén templomot építhettek és szentelhettek a Te tiszteletedre. És
mi azóta ide járunk víg örömben és néma gyászban
egyaránt, hogy ünnepelhessünk, elénekelhessük az
ősi unitárius zsoltárt:
De jó nekünk itt laknunk nálad
Békesség áldott Istene,
A háborgás ránk nem találhat,
Hadat küldött tél ellene,
Oly jó Atyánk szent itt e hely,
Hozzád emel, hozzád emel.
(312. ének)
Az ünnepi emlékezés áldott perceiben kérünk továbbra is tartsd meg, őrizd meg nemzetünket és légy mindannyink gondviselő Atyja, hisz Te mindenkinél jobban
tudod, mi válik javunkra. Kérünk, védelmezz meg mindannyiunkat, őrizz meg minket, hogy részesülhessünk
mindenkor a viszontlátás örömében. Találkozhassunk
azokkal a testvéreinkkel, akiktől távolságok, országhatárok választanak el egymástól.
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Add, hogy ezek ellenére soha el ne szakadjunk
egymástól és azt is add, hogy ne legyen felettünk
hatalma, se időnek, se halálnak, se távolságoknak, se
határoknak, mert mindezeknél hatalmasabb vagy te
Isten, akiben összekapcsolódhatunk.
És végül arra kérünk: gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást, egymás közötti viszályt,
növeld hitünket hivatásunkban, emberi méltóságunkban, segíts, hogy lehessünk magyarokként is a te
néped. Annak a tudatában, ismeretében, de hitében
és reménységében kérünk erre, hogy kezedben van
nemzetünk jövője.
A mi kezünkben az, hogy egyengessük a Te ösvényeidet és készítsük számodra az utat – az adventi időszak
kezdetén – az elkövetkezendő évszázadra, amihez
áldásodat, gondviselő szeretetedet és megtartásodat
kérjük, most és mindörökké, ámen.

HELYREÁLL
EGYSÉGE

A

MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ

Az erdélyi országgyűlés 1568. évi vallásügyi határozata a világon először addig sehol nem ismert
mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot. Mindez az egyetlen erdélyi alapítású magyar történelmi egyház állami elismeréséhez
vezetett, ugyanakkor e törvénynek köszönhetően
Erdély a korabeli vallásszabadság és felekezeti türelem földjévé vált.
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Miután unitárius egyházunkat évszázadokon át sorvasztották, majd a trianoni diktátum következtében
maradék egyházszervezetünket is feldarabolták, a
XXI. század eleje új lehetőséget teremtett a Kárpátmedencei magyar unitáriusok egyházi egységének
helyreállítására. A kedvező nemzeti és nemzetközi
lehetőségekkel élve, a közel 450 éves történelmi hagyományaink alapján a két magyar unitárius egyházrész,
az Erdélyi Unitárius Egyház és a Magyarországi
Unitárius Egyház illetékes főhatóságai elhatározták az
egyházszervezeti egység helyreállítását, amely a
Magyar Unitárius Egyházban testesül meg. A jövőbeli
működésében, szervezeti felépítésében, belső jogrendjében, valamint istentiszteleti és szertartási rendjében egységes egyházszervezet az Erdélyi Unitárius
Egyház és a Magyarországi Unitárius Egyház
egyesülése által jön létre.
Kolozsvárott, illetve Budapesten az alábbi dokumentumot fogadták el e tárgykörben.
Az egyházrészek egységesülési folyamatának
alapelvei és gyakorlati szempontjai
I. Az egyesülés egyházjogi értelemben
egységes alaptörvény elfogadásával, névváltoztatással és az egyesülés tényének kihirdetésével valósul
meg. Az egyesülés után a két egyházrész az adott
ország törvényeinek tiszteletben tartásával működik:
az erdélyi egyházrész a hatályos romániai jogszabályok alapján, a magyarországi egyházrész pedig a
Magyar Köztársaság jogrendje szerint.
II. Az egységes Alaptörvény érvénybe lépéséig
(2011 vége – 2012 eleje) a magyarországi unitárius
egyházrész az egyesülési folyamat értelmében módosított saját alaptörvénye szerint működik Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Unitárius Egyházkerülete néven. Ezt az alaptörvény-módosítást és a
névváltoztatást legkésőbb 2011. február 28-ig fogadja
el a Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata.
III. A majdani Magyar Unitárius Egyház magában
foglalja az erdélyi egyházrészt a jelenlegi egyházközségeivel, egyházköreivel, egyházi intézményeivel és szervezeteivel, valamint a magyarországi
egyházrészt az egyházközségeivel, egyházi intézményeivel és szervezeteivel. A Magyar Unitárius Egyházhoz csatlakozhat bármilyen más magyar unitárius
egyházi közösség vagy szervezet, a majdani egységes egyházi alaptörvény szerint és az illetékes egyházi
főhatóság jóváhagyásával.
IV. A magyarországi egyházrész a közös egyházszervezet főhatósági testületeiben az egységes
jogszabályok előírásai alapján őt megillető képviseleti
helyekkel és általános választhatósági lehetőségekkel
rendelkezik.

Az egységes egyházi alaptörvény szerinti első
tisztújításig (2012 nyara) a magyarországi egyházrész
tisztségviselőit és tisztviselőit – átmeneti jelleggel – a
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Unitárius
Egyházkerülete legfőbb kormányzó szerve választja
meg legkésőbb 2011. február 28-ig.
V. Tekintettel az eltérő államjogi és államigazgatási adottságokra, a magyarországi egyházrész a
közös egyházszervezet keretében különleges jogállással, valamint vagyoni és gazdálkodási autonómiával
rendelkezik.
A különleges jogállás, illetve a vagyoni és gazdálkodási autonómia fontosabb elemei:
(1.)
A magyarországi egyházrész elnevezése – az erdélyi egyházköröktől eltérően – egyházkerület, amelynek lelkészi vezetője az egységes
egyházszervezet magyarországi püspöki helynöke,
rangidős világi vezetője pedig egyházkerületi főgondnoki címet visel. Mindkét tisztségviselő tagja lesz minden olyan főhatósági testületnek, amelyeknek tagsága
az egységes egyházi alaptörvény előírásai szerint őket
megilleti. A püspöki helynök és az egyházkerületi főgondnok az Egyházi Képviselő Tanács Elnökségének
ülésein a magyarországi és közös ügyek tárgyalásánál
szavazati joggal, az erdélyi ügyek tárgyalásánál tanácskozási joggal vesz részt. A magyarországi egyházrész
saját hatáskörében választja meg egyházi és világi
tisztségviselőit, akiket tisztségükben az Egyházi Főtanács megerősít.
(2.)
A vagyoni és gazdálkodási autonómia
a következőkben testesül meg: önálló költségvetés és
zárszámadás, független pénzügyvitel, a saját magyarországi bevételekkel (egyházfenntartói járulékok,
személyi jövedelemadó 1%-a, állami és önkormányzati
támogatások, más forrású bevételek) való önálló rendelkezés, a magyarországi ingatlanok tulajdonlása, birtoklása, használata és a velük való önálló
gazdálkodás. A magyarországi ingatlanok a Magyarországon egyházként nyilvántartott Magyar Unitárius
Egyház Magyarországi Unitárius Egyházkerülete, illetve
a magyarországi unitárius egyházközségek tulajdonában maradnak. A vagyoni és gazdálkodási autonómia nem jelent mentességet az egyetemes egyházi
terhek fedezéséhez való részarányos hozzájárulás
alól.
VI. Az egységes Magyar Unitárius Egyház két
egyházrészét az illetékes romániai, illetve magyarországi állami hatóságok önálló jogi személyiséggel,
kolozsvári, illetve budapesti székhellyel tartják
nyilván.
Az egységes egyházi jogrend alapján a magyarországi
egyházrész jelenlegi és jövőbeli egyházközségei önálló jogi személyiséggel rendelkezhetnek Magyarországon.
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A Magyar Unitárius Egyház egyházköri szervezeti
felépítése: (1.) Magyarországi Unitárius Egyházkerület, (2.) Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör, (3.)
Marosi Unitárius Egyházkör, (4.) Küküllői Unitárius
Egyházkör, (5.) Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör, (6.) Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör,
(7.) Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör.
A közös főhatósági testületek és egyetemes szervek:
Zsinat, Főtanács, Egyházi Képviselő Tanács, Elnökség; főhatósági szintű bíróságok; egyetemes egyházi
intézmények és szervezetek.
VII. Jelen egyezményt az aláírók saját egyházuk
illetékes főhatóságai elé terjesztik elfogadás végett,
akárcsak az egységesülési folyamathoz szükséges
további megállapodásaikat és különálló javaslataikat.
Az Erdélyi Unitárius Egyház Főtanácsa által megválasztott előkészítő bizottság tagjai: Bálint-Benczédi
Ferenc püspök, dr. Máthé Dénes főgondnok, Nagy
László főjegyző, Kovács István közügyigazgató, Gyerő
Dávid előadó tanácsos, Szabó László lelkész, bizottsági tag; Andrási Benedek lelkész, bizottsági tag.
A Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata által
megválasztott Egyesülést Előkészítő Bizottság tagjai:
Elekes Botond főgondnok, Balázsi László megbízott
püspök, főjegyző; dr. Barabássy Sándor főgondnokhelyettes, Kászoni József lelkész, bizottsági tag; Kiss
Mihály lelkész, bizottsági tag; Lakatos Csilla lelkésznő,
bizottsági tag; Máté Ernő lelkész, bizottsági tag; SzentIványi Ilona lelkésznő, bizottsági tag; dr. Hatfaludy
Zsófia bizottsági tag.
A két országban lévő, két magyar unitárius egyházrész
vezetői által aláírt egyezményt 2010. november 20-án
a Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa
ellenszavazat nélkül elfogadta. A Magyar Unitárius
Egyház szervezeti egységének végleges megvalósulása az egységes, mindkét országban érvényes
Alaptörvény elfogadásával történik meg. Ezzel
helyreáll a Magyar Unitárius Egyház 1920 előtti
egysége és visszakerülünk oda, ahová hagyományosan mindig is tartoztunk: a magyar történelmi egyházak közé.

MEGALAKULT A MAGYARORSZÁGI GONDVISELÉS
SEGÉLYSZERVEZET
2010. november 19-én, a Budapesti Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai gyülekezeti termében
megalakult a magyarországi Gondviselés Segélyszervezet, amely az azonos nevű erdélyi ikerszervezettel közös célokért kíván tevékenykedni.
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Az unitárius egyházi alapokon nyugvó, felekezeti
korlátok nélkül működő új segélyszervezet küldetése az unitárius egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése, a szükségben és
bajban levők segítése Kárpát-medence-szerte.
Az alakuló közgyűlésen egyaránt részt vettek a Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége által megbízott
képviselők és az erdélyi Gondviselés Segélyszervezet
által felkért személyek.

A közgyűlés a jelenlevők csatlakozási szándékának és
nyilatkozatának tudomásul vételével kezdte meg
munkálatait, ami után sor került az alapszabály elfogadására és a tisztségviselők megválasztására. A
résztvevők meghatározták az általuk létrehozott
segélyszervezet küldetését, jellegét és szerepét, majd
körvonalazták a közeljövőbeli tennivalókat. A közgyűlés a következő személyeket választotta az Elnökség tagjává: Zoltán Csaba (elnök), Léta Sándor
(alelnök), Fekete Réka (ügyvezető elnök), Abonyi
György, Bardócz-Tódor András, Demján Sándor, Kászoni József (elnökségi tagok). Az alakuló közgyűlésen
az erdélyi Gondviselés Segélyszervezet részéről jelen
volt Szabó László alelnök és Kolozsi Ernő munkatárs,
akik kifejezték a két testvérszervezet szoros együttműködésére vonatkozó szándékukat és reményüket.
Isten áldása kísérje az újonnan alakult segélyszervezet
rendeltetésszerű működését! A Segélyszervezethez
bárki csatlakozhat, aki egyetért annak céljaival. A csatlakozni
szándékozókat
kérjük,
hogy
a
gondviseles.segelyszervezet@gmail.com drótposta
címre küldött levélben jelentkezzenek.
Önkéntesek jelentkezését várja a Gondviselés
Segélyszervezet
A Gondviselés Segélyszervezet tevékenységi tervei
között szerepel – egyebek mellett – a természeti
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csapásokra való felkészülés. Az erdélyi Gondviselés
Segélyszervezet irányításával tavaly széleskörű kárpát-medencei szervezetközi együttműködés bontakozott ki, amely keretében 19 szervezet és intézmény
közösen igyekezett segítséget nyújtani az anyaországi, majd később az erdélyi árvízkárosultaknak.
(Minderről a www.gondviseles.org honlapon részletes
beszámolók olvashatók.)
A szóban forgó segélyezési együttműködéshez csatlakozva a magyarországi Gondviselés Segélyszervezet részéről felhívással fordulunk Önökhöz.
Szeretnénk nyilvántartásba venni azokat a személyeket – felekezettől és más szervezeti tagságtól
függetlenül –, akik jövendőbeli természeti katasztrófák
esetében néhány napos önkéntes munkát tudnak vállalni a veszélybe kerülő, illetve károkat szenvedő emberek és közösségek mentésében, védelmében és
segélyezésében. A jelentkezéseket folyamatosan várjuk, de április végéig célszerű lenne tudnunk, tekintettel a várható tavaszi és nyári árvizekre, hogy kikre
számíthatunk. Az érdeklődők és jelentkezők a Gondviselés Segélyszervezet elektronikus postafiókjára
(gondviseles.segelyszervezet@gmail.com) küldött levéllel vehetik fel a kapcsolatot munkatársainkkal vagy
jelentkezhetnek bármely egyházközségi lelkésznél is.

meg nehéz helyzetükről és lehetőségük szerint
segítettek mindennapi gondjaikon. A Segélyszervezet
azt tervezi, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház
közösségeivel karöltve élelmiszerbankot létesít, melyből rendszeresen támogathatnánk az arra rászorulókat.

VISSZAKAPTUK

A NAGY IGNÁC UTCAI INGATLANT AZ ÁLLAMTÓL

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes átadta a Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségének a Nagy
Ignác utcai - ez idáig részben állami tulajdonban maradt - ingatlan teljes tulajdonjogának visszaszolgáltatását igazoló okmányokat. A sajtótájékoztatón részt
vett Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint dr.
Molnár Zoltán, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgató-helyettese.

A Magyarországi Gondviselés Segélyszervezet
első segélyakciója
A Gondviselés Segélyszervezet karácsonyi és újévi
szeretetcsomagokat juttatott el a nagycsaládosok és
az egyedülálló nyugdíjasok részére.
A Segélyszervezet önkéntesei 24 névre szóló segélycsomagot állítottak össze és juttattak el azoknak az
egyházközségeknek a lelkészeihez, akiknek gyülekezeti tagjai a segélyezett családok. A Bartók Béla
Unitárius Egyházközség, a Budapesti Unitárius Egyházközség, a Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség, a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség,
a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség és a Beregi
Unitárius Szórvány igényelt nagycsaládosainak és
szükségben szenvedőinek segítséget. A segélycsomagok összesen 70 lélek számára jelentettek szerény
ajándékot a karácsonyi és újévi időszakban. A családok számára 10 kg-os, az egyedülálló nyugdíjasok
számára pedig 5 kg-os szeretetcsomagok készültek,
melyek tartós élelmiszereket és édességet tartalmaztak.
Az anyagi segítségnél is fontosabb, hogy megajándékozott testvéreink tapasztalhatták és érezhették
az egyházközségek gondoskodását és szeretetét.
Több megajándékozott család megható levélben
köszönte meg, hogy hittestvéreik nem feledkeztek

Az ünnepélyes átadáson Semjén Zsolt kiemelte:
„helyreállt a dolgok természetes rendje, hiszen visszakerült a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonába
az unitárius egyház tulajdona”. A történelem által szétszakított unitárius egyház – fogalmazott - most megkapja a lehetőséget, hogy az egész Kárpát-medencében
egyként tudjon működni. A magyar Kormány bölcsességének köszönhető, hogy a nemzet szolgálatába egy
igazán magyar egyház állhat – mutatott rá a miniszterelnök-helyettes. „Biztassák és segítsék erdélyi
testvéreinket, hogy közjogi értelemben is megvalósulhasson az egység” – kérte Semjén Zsolt az unitárius
egyház jelen lévő képviselőitől is. A Kormány egyházpolitikája során törekszik a stratégiai partnerség
kialakítására a magyar történelmi egyházakkal – mutatott rá Szászfalvi László. Hozzátette: a magyar Kormány pusztán a létezésük miatt is nagyra becsüli a
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magyar történelmi egyházakat, nem szólva a közok- eleje óta vagyok. MUE zsinati főtanácsi tag 2008 óta,
tatási, kulturális és karitatív szolgálatukról. (Forrás: a Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagja
2010 decembere óta vagyok. A tavalyi évben megtiszwww.kormany.hu)
telő feladat volt számomra, hogy tagja lehettem a kolozsvári
unitárius egyházi vezeTISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSEK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN tőkkel folytatott, uniós
tárgyalási küldöttségA Budapesti Unitárius Egyházközség 2011. január 9- nek. Az elmúlt 10 évén tartott rendkívüli közgyűlésén Dr. Hatfaludy Zsófia ben számos Érték +
eddigi presbitert választotta meg az egyházközség Megőrző programot szergondnokának. A másik gondnok, Dr. Vajda László vál- veztem, amellyel hoztozatlanul hivatalában maradt. A gondnoki tisztségről zájárultam Egyházközlemondott Schmidt Gábor presbiterként folytatja egy- ségünk kulturális életéházközségi munkáját. A közgyűlés zsinati taggá hez. Két felnőtt gyerválasztotta Tim Katalint és Dr. Vékás Domokost. mekem van és egy 2
Egyúttal Dr. Vékás Domokost presbiterré is meg- éves unokám, Lányom unitárius, fiam katolikus.
választották.
Az első diplomám gyógyszerészi, a második biokémikus végzettséget adott, egyetemi doktori címet a
Egyházközségünk 2011. február 13-án tartotta idei Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem
rendes közgyűlését, amelyen a presbitérium Biokémia Intézetében nyertem el, kandidátusi dissztisztújítására került sor. Ezt követően vált teljessé egy- ertációmat a Testnevelési Egyetem kutatójaként
házközségünk világi vezetősége.
izomkutatásból írtam. Munka tapasztalatok: Chinoin
Gondnok: Dr. Hatfaludy Zsófia és Dr. Vajda László
Gyógyszergyárban gyógyszerészi munka, tudomáJegyző: Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin
nyos kutató a Testnevelési Egyetemen, tudományos
Pénztáros: Tim Katalin
kutató 2 éves meghívásos ösztöndíjjal: Brown EgyetePresbiterek:
men, R.I. USA, marketing menedzser és területi igazDr. Barabássy Sándor
gató a Ciba Hungaria Kft. alkalmazásában, Gyógyszeripari
Buzogány Zoltán
marketing oktató 12 hazai gyógyszercégnél, a MediDimény Zoltán
tion Kiadó Kft. tudományos igazgatójaként 11 éve az
Durugy András
orvosi kötetek kiadását koordinálom.
Kriza Máté
A Budapesti Unitárius Egyház gondnokaként szeLéb Erzsébet
retném segíteni Kászoni lelkész úr munkáját és presLéta Rozália
biter társaimmal együtt azon munkálkodni, hogy
Retkes Attila
unitárius közösségünk létszáma és aktivitása
Sárosi Magdolna
fokozatosan növekedjen. Például szolgál számunkra
Schmidt Gábor
az Egyházközségünk közel 130 éves múltja, különös
Dr. Táskai Annamária
tekintettel a legszebb korszakokra.
Dr. Vékás Domokos
Zoltán Csaba
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin jegyző
Anyai ágon lettem unitárius. Születésem óta szorosan
Az alábbiakban közöljük a lapzártánkig beérkezett kötődöm a templomunkhoz, ahol kereszteltek, hittant
önéletrajzokat.
tanultam, konfirmáltam, esküdtem, és itt keresztelték
meg mindkét gyermekünket. Közgazdász vagyok, anDr. Hatfaludy Zsófia gondnok
golból, németből felsőfokú nyelvvizsgával rendelAnyai ágon felmenőim Háromszék megyei unitáriusok, kezem. 1986 óta dolgozom a közlekedési tárcánál –
apai ágon kolozsvári katolikusok. Én Heves megyében jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium –, ahol szakszülettem, de 1956 után a nyári vakációt minden mai főtanácsadó vagyok. Férjem vezető tanácsadó az
évben a Székelyföldön töltöttem szép emlékű Nagy- Aquaprofit Zrt-nél. Az egyházban kezdetben ifjúsági
szüleimmel. 1987-ben csatlakoztunk Édesanyámmal programokban, konferencia szervezésben vettem
és Lányommal a BUE gyülekezetéhez, amelynek aktív részt, majd presbiternek, illetve jegyzőnek, valamint a
tagja 2001 óta, presbitere 2005 óta, gondnoka 2011 zsinat tagjának választottak. Egyházi életünket illetően
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fontosnak tartom a közös programok szervezését, amelyek erősítik
az összetartozás érzését. Jövőnket meghatározza a Magyar Unitárius
Egyház egységének helyreállítása, és a Nagy
Ignác utcai épület viszszaadása. Szeretném
tudásomat és tapasztalatomat továbbra is
hasznosítani az egyházközség munkájában.
Dr. Barabássy Sándor presbiter
Családi hagyományaimat tekintve, régi, erdélyi gyökerű, történelmi unitárius família tagja vagyok és ez
kötelez.
Születési hely és idő: Marosvásárhely, 1949. szeptember 25.
Tanulmányok: 1967 Gimnázium, érettségi, Bolyai
Farkas Líceum, Marosvásárhely
1972 Egyetem: Okleveles vegyészmérnök, Temesvári
Műszaki Egyetem
1985 Szakmérnöki: Radiológiai
Anyagvizsgáló, ISZTI, Budapest
1986 Posztgraduális:
Műszaki doktor, Szervetlen Kémia, Budapesti Műszaki Egyetem
1996 Posztdoktori: Mezőgazdasági Tudományok Kandidátusa, MTADoktori Tanács
Munkahelyek:
1972-1982: Metalotechnika Könnyűipari Vállalat, Marosvásárhely, kutató
mérnök
1983-1984: Budapesti Műszaki Egyetem, Általános és
Analitikai Kémia Tanszék, egyetemi tanársegéd
1984-1987: Ipari Szerelvény és Gépgyár(ISG), Budapest, Minőségellenőrzési Főosztály, Anyagvizsgálati
Osztályvezető
1987-2000: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, Hűtő és Állattermék Tanszék, egyetemi adjunktus
2000-2004: MERTCONTROL Rt. Vegyi Divízió igazgatója
2004- : MERT-CHEM Kft. ügyvezető
Külföldi ösztöndíjak: 1989 IAEA/FAO, Netanya,(I),

1990 IAEA/FAO, Belfast,(EK), 1993, EU-TEMPUS,
Scottish Agriculture College Auchincruive, (EK)
Idegen nyelv ismeret: román felsőfok, angol középfok,
német alapfok.
Publikációs tevékenység: A kutatási eredményekből
közölt 76 publikáció
Egyéb: MTA köztestületének, Bolyai Alapítvány kuratóriumának tagja
Buzogány Zoltán presbiter
1968. június 7-én születtem Székelykeresztúron.
Unitárius környezetben nőttem fel, az akkori lehetőségekhez képest unitárius neveltetésben részesültem. A székelykeresztúri gimnáziumban érettségiztem.
Az egyetemi tanulmányaimat Temesváron kezdtem el,
a gépészmérnöki és
közgazdasági diplomáimat Budapesten szereztem meg. Szakirányú
tanulmányaimat a minőségirányítás és a hegesztés területén folytattam.
Jelenleg a Budapesti
Erőmű ZRT.-nél dolgozom, ahol kezdetben a
minőségirányítás tartozott hozzám, most pedig
gépész szakértőként a
hegesztés és a diagnosztika a szakterületem.
Budapesten élek, hobbim az olvasás mellett az utazás
és a kirándulás. Szeretem a Földközi-tenger térségét,
de emellett hétvégeken magyarországi kirándulásokat
is szervezek kisebb társaságok számára. 1990 óta
élek Magyarországon, és azóta ismerem a Nagy Ignác
utcai templomot és annak közösségét. Aktívabban az
1990-es évek végétől veszek részt az egyház életében.
Durugy András presbiter
51 éves vagyok, nős,
egy fiú és két leány-gyermek apja. Anyai ágon
balassagyarmati katolikus, apai ágon dicsőszentmártoni unitárius
felmenők leszármazottja, mely utóbbiak között
számos unitárius presbiter, gondnok és más
tisztségviselő szolgálta
az Egyházat. Váci lakosként aktív résztvevője vagyok a helyi közéletnek.
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Szakmai tevékenységemet mérnökként kezdtem
1984-ben, majd néhány évvel később mérnökközgazdászként végeztem a Közgazdaságtudományi
Egyetemen. Ezt egészítettem ki később nemzetközi
marketing szak-közgazdászi oklevéllel. 1990 elején
alapítottam meg a D&T Marketing Kutató és Tanácsadó Irodát, melynek jelenleg is vezető szakértője
vagyok. Az elmúlt húsz év során sok hazai és
nemzetközi nagyvállalat számára végeztem kutatási
feladatokat, leginkább a magatartás-elemzési alapokra
épülő kvalitatív vizsgálatok területén. Tíz évvel ezelőtt
alapítója voltam a korszerű szervezet- és humánfejlesztési célokat kitűző Európa Tréning Oktató és
Tanácsadó Kft.-nek, amely komoly referenciákat szerzett a versenyszféra, az átalakuló állami vállalatok és
a központi közigazgatás területén. Oktató és
vendégelőadó vagyok több egyetemen és főiskolán.
Korábban sok éven át a Nemzetközi Menedzser
Központ és az Euro-Contact Business School marketing tanáraként tevékenykedtem. A Szervezési és
Vezetési Tudományos Társaság szakosztályelnöke, a
Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja, a Tetra
Fórum Hungary szakmai szervezet alapító tagja
vagyok.
Kriza Máté presbiter
1967. október 3-án születtem Budapesten. Édesapám
Kriza Dániel vegyészmérnök, erdélyi felmenőkkel rendelkezik (köztük Kriza János unitárius püspökkel),
édesanyám Nagy Ilona
néprajzkutató, a Csallóközben született, de a
háború után Magyarországra települt a szüleivel. Három testvérem
van, Zsigmond, Borbála
és Ágnes. 2001-ben
házasodtam meg: feleségem Tormássy Zsuzsanna, akinek munkahelye jelenleg változik,
eddig a Habsburg-kori
Kutatások Közalapítvány titkára volt. Két gyermekem van: Gergely kilenc,
Dorottya hét éves.
Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (jelenleg Budapesti Corvinus
Egyetem) nemzetközi kapcsolatok szakán fejeztem be
1992-ben, majd egy évvel később posztgraduális
diplomát szereztem európai politikai tanulmányokból
a belgiumi Brüggében, a College of Europe Intézetben. Szakmai karrieremet Angliában, Brightonban
kezdtem el egy könyvvizsgáló cégnél, majd Bu-
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dapesten egy befektetési banknál dolgoztam vállalatfinanszírozási területen. Ezt követően két évig
Brüsszelben, egy uniós lobbizási ügyekkel foglalkozó
cégnél voltam alkalmazásban. 1999-ben Magyarországra visszatérve megalapítottam saját, üzleti tanácsadással foglalkozó cégemet, melyet tavaly adtam el.
2005-ben a kezdeményezésemre jött létre a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
Közhasznú Egyesület, melynek azóta is az igazgatója
vagyok.
A Budapest Unitárius Egyházközséghez gyerekkorom
óta szoros kapcsolat fűz, itt konfirmáltam 1981-ben,
valamint itt kötöttem házasságot feleségemmel és itt
keresztelték meg gyerekeimet is.
Léta Rozália presbiter
1964. január 23-án születtem az erdővidéki Baróton.
Nagyajtán nevelkedtem, és itt jártam ki az általános
iskolát. A középiskolát a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégiumban végeztem matematika-fizika
szakon. Érettségi után a
brassói Mezőgazdasági
Egyetem Gépészmérnöki Szakára jártam.
1990-ben települtem át
Magyarországra, Békés
városba. 1991-ben költöztünk fel Budapestre,
azóta vagyok tagja a
Nagy Ignác utcai gyülekezetnek. Nevelőtanárként kezdtem az itteni
pályafutásomat. Mivel mindig a számok világa
érdekelt, elvégeztem egy két éves mérlegképes könyvelői tanfolyamot, és 1995 óta ezen a területen dolgozom. 1998 óta a CBA magyar üzletláncnál vagyok pénzügyi
vezető.
Férjezett vagyok. A szentendrei szigeten lakunk,
Horányban. Fontos számomra, hogy a természet
közelségében éljek. Nagyon szeretek túrázni és kerékpározni. Az egyházhoz való ragaszkodásomat a
szüleimtől, nagyszüleimtől kaptam. Mindkét részről az
elődeim unitáriusok voltak. Kis gyerekkoromtól fogva
rendszeresen jártam minden szombaton vallásórára,
konfirmáció után pedig, amikor csak lehetőség volt
templomba. Áttelepülésem óta is próbálok részt venni
az egyházi életben. Úgy érzem, hogy az én „pap bácsimnak” (Gál Jenő tiszteletes úrnak) sikerült velem
megértetnie a Dávid Ferenc-i hitvallást, hogy „Unitárius
vallásomhoz hű maradok, a templomba buzgón járok
és helyt állok, egyházamat őrzöm, védem, Isten engem úgy segélyen!”
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Retkes Attila presbiter
1972-ben születtem Budapesten. Édesapám orvos
volt, Édesanyám bölcsész, zenei könyvtáros. 2005ben kötöttem házasságot Szombathy Groskó Zsuzsa
óvodapedagógussal, és három gyermekünk született:
Ábel 2006-ban, ikerfiaink, Áron és Sámuel 2009-ben.
Felnőttként ismertem meg az unitárius vallást, amelynek dogmák nélküli hitrendszere, csodálatos
történelme magával ragadott. 2007-ben konfirmáltam Kászoni József
lelkész úrnál, s azóta
vagyok egyházközségünk aktív tagja. Három
kisfiunk keresztelőjeugyancsak a Nagy Ignác utcai
templomban volt.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi és RTV zenei
rendező szakán diplomáztam, majd a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen általános menedzser képesítést és MBA fokozatot szereztem. Dolgoztam napilapnál kulturális
újságíróként és rovatvezetőként; helyi rádiónál műsorigazgatóként, televíziós magazinok producereként,
a Művészetek Palotája szaktanácsadójaként és egy
évig politikusként. 1996-ban alapítottam meg a
Gramofon – Klasszikus és Jazz című zenei folyóiratot,
amelynek jelenleg kiadóvezetője vagyok; emellett
zenei menedzsmentet tanítok alma materemben, a
Zeneakadémián. Megjelent köteteim: Kontrasztok –
111 beszélgetés muzsikusokkal (2000), Bródy (2003),
Presser (2003), Zenélő ezredkezdet (2004), Liszt Ferenc Kamarazenekar (2008), Kulturális szponzorálás
és mecenatúra Magyarországon (2009), Géniuszok és
mesteremberek – zenetörténeti írások (2011). Emellett
könyveket szerkesztettem, tanulmányokat és több mint
2000 cikket írtam.
Sárosi Magdolna presbiter
Marosvásárhelyen születtem 1962. szeptember 24-én.
Szüleim egy kis Nyárád menti faluból, Szentgericéről
származnak, az elemi iskolát itt végeztem. 14 éves koromban tanulmányaim folytatása céljából elkerültem
szülőfalumból, de azóta is visszajárok, és próbálok a
magam módján megtenni mindent azért, hogy az
onnan Magyarországra elszármazottakat egybetartsuk, az otthon maradtakat segítsük. Gyerekkorom ma
is meghatározó kedves emlékei közé tartozik az
unitárius templom kertjében eltöltött órák: nemcsak itt
játszottunk vallás órák előtt, de feladatunk volt, a

hősök sírjának gondozása is. Édesapám kisebb-nagyobb megszakításokkal szentegyházfiúként tevékenykedett az unitárius egyháznál, nagyapám a falu bírájaként
presbiter volt.
Tanulmányaimat Marosvásárhelyen, majd később a
kolozsvári Babes-Bolyai egyetemen folytattam. 1985ben, friss diplomás kémia-fizika szakos tanárként a
Tirgu-Ocnai középiskolában kezdtem el dolgozni, ahol lehetőségem
adódott tanítványaimon
keresztül megismerni a
moldvai román és magyar csángó emberek
életével. Megfogott nemes lelkük, egyszerűségük, vendégszeretetük
és nem kevésbé vallásiasságuk. 1989 óta élek
Budapesten. Áttelepülésem után sokáig nem
kerestem a magyarországi unitárius egyházzal a kapcsolatot, de – köszönhetően Kriza Dánielnek, a Budapesti Unitárius Egyházközség volt presbiterének –
„hazataláltam a Nagy Ignác utcába”.
2007 óta vagyok a presbitérium tagja. Amennyire szabad időm és munkahelyi elfoglaltságom engedi igyekszem kivenni részemet az egyházi feladatokból.
Szeretnék tenni annak érdekében, hogy az unitárius
egyház híveit gyarapítsam, a hozzám hasonlókat megtaláljam, egységükben erősítsem. Ennek elengedhetetlen feltétele szerintem az egyházközségek közötti
jobb összhang megteremtése, a tiszta őszinte párbeszéd gyakorlása és közös programok szervezése.
Schmidt Gábor presbiter
1946-ban születtem. Anyai ágon vagyok unitárius.
Nagyszüleim 1908-ban
jöttek át Siménfalváról.
Abrudbányai János lelkész úr keresztelt, Remetei Filep Imre lelkész
úrnál konfirmáltam. Fiatal korom óta részt veszek Egyházközségünk
munkájában. Mindhárom
gyermekemet unitáriusnak kereszteltük. Egyházközségünkben presbiter
és gondnok is voltam.
Jelenleg a Zsinatnak és a MUE gazdasági bizottságának vagyok a tagja.
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Dr. Táskai Annamária presbiter
Egerből származom. A Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságán dolgozom. A
Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Karán
diplomáztam 2008-ban.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem angolszász jogi szakképzésén veszek részt.
Férjemmel, Táskai Zsolttal 2008 nyarán esküdtünk, és ugyanezen
év őszétől vagyunk az
Unitárius Egyház tagjai. Utolsó egyetemi évem alatt ismerkedtem meg az unitarizmussal, 2009-ben konfirmáltam a Budapesti Unitárius Egyházközségben.
Dr. Vékás Domokos presbiter
1962-ben születtem, Budapesten letelepült, de sokat
utazó családba. Felmenőim mind a Székelyföldön születtek, e vidékhez kötnek gyermekkorom nagyszülőknél töltött nyarai, s
az ott kialakult és megerősödött unitárius hitem. Egyetemi tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi Karán végeztem, a későbbiekben három évig
Olaszországban folytattam doktori tanulmányokat, és szereztem
nemzetközi tudományos fokozatot nyelvészetből.
Egyetemi oktatóként, majd a külügyminisztérium alkalmazásában dolgoztam, illetve dolgozom. Kutatóként a
Kárpát-medencei magyarság nyelvi értékeit vizsgálom,
diplomáciai szolgálataim közül unitáriusként legérdekesebbnek a vatikáni nagykövetségen töltött éveimet tartom. A Nagy Ignác utcai templomhoz családi
vonatkozások is kötnek. Nyugdíjasként áttelepült kántor tanító nagyapám hosszú évekig itt végzett
önkéntes kántori teendőket. Különösen fontossá teszi
számomra e helyet, hogy fiaim öt-hét évvel ezelőtt itt
konfirmáltak.
Zoltán Csaba presbiter
1963. április 8-án születtem Cegléden. Apai ágról
háromszéki székely unitárius ősökkel rendelkezem.
Szüleimmel 1973-ban költöztünk Ceglédről Budapestre. A József Attila Gimnáziumban érettségiztem.
1979-ben konfirmáltam bátyámmal, Leventével együtt,
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a Kohári utcai templomban, Huszti Jánosnál. Szombathelyen teljesítettem tizenkét hónapos sorkatonai
szolgálatomat, majd egyetemi tanulmányokat folytattam a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen,
melyet külgazdasági szakon szerzett diplomával fejeztem be. 1987-ben a TESCO Külkereskedelmi Vállalatnál üzletkötőként kezdtem szakmai pályámat.
1988-89-ben tizenöt hónapig Irakban projekt igazgatóként vettem részt
egy ruhagyár beüzemelésében. 1991-ben kerültem a Róna & Társai
Pénzügyi Tanácsadó
Rt-hez, ahol 2003-ig
befektetési igazgatóként dolgoztam. 2004ben a Pannonplast Rt.
elnök-vezérigazgatójaként irányítottam a
társaság átszervezését. 2006 óta a Start
Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója vagyok.
Leányaim, Réka (21), Zoltána (17) és Nikolette (15) is
unitáriusok, akik szintén a Nagy Ignác utcai templomban konfirmáltak, Kászoni József tiszteletesnél. 1993
és 2002 között a Budapesti Unitárius Egyházközség
presbitere, majd 2002 és 2008 között gondnoka
voltam. 2011. februárjában ismét presbiterré választott
az egyházközség közgyűlése. 2010. novembere óta
az unitárius magánszemélyek által alapított Gondviselés Segélyszervezet elnöke vagyok.
Angol nyelvtudással rendelkezem, hobbim a labdarúgás, a történelem, a gasztronómia és az utazás.

HÚSVÉTI AJÁNDÉK A SZÉKELY-CSALÁDTÓL
Székely István és felesége, Ilonka Kolozsvárról települtek át Magyarországra, 1996-ban . Decemberben
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Ilonka néni
ebből az alkalomból kezdte el készíteni azt a csodálatos, jelentős eszmei értékű horgolt csipketerítőt,
amit 2011 Húsvétján a Budapesti Unitárius Egyházközségnek ajándékozott. A terítő az erdélyi népi
iparművészet, az úgynevezett varrottasok legszebb
hagyományait követi. „Nagy öröm, hogy az anyaországban is megmaradhattunk unitáriusnak és megélhettük ezt a szép, kerek évfordulót.” - mondta Ilonka
néni, amikor átadta a terítőt lelkészünknek, Kászoni
Józsefnek és gondnokunknak, Dr. Hatfaludy Zsófiának.
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KULTURÁLIS PROGRAMJAINK
Kádár-Dombi Péter és Kalló László tárlata
2011. február 6-án, vasárnap délben – az istentisztelet
után – nyílt meg Kádár-Dombi Péter székelykeresztúri szobrászművész és Kalló László székelyudvarhelyi festőművész kiállítása a Budapesti Unitárius
Egyházközség gyülekezeti termében. A tárlatot D. Udvari Ildikó művészettörténész nyitotta meg;
közreműködött Jánkyné Szabó Mária kolozsvári énekművész. Kádár-Dombi Péter – aki az elmúlt években
készített kisplasztikáit hozta el Budapestre – 1955-ben
született Homoródszentmártonban. Marosvásárhelyen
szerzett tanári diplomát, majd Korondon kezdett tanítani. 1996-ban Székelykeresztúrra költözött, ahol gyermekotthonban, illetve gyermekelhelyező-központban
dolgozik. Több alkotótábor rendszeres vendége. Szá-

mos egyéni és csoportos kiállításon vett részt; a többi
között Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Korondon, Marosvásárhelyen, Baróton,
Karcagon, Ajkán, Budapesten, Brüsszelben, Unnában,
Szepsin és Amiensben. Életéről és munkáiról bővebb
információ olvasható a www.kdp.ro oldalon. Kalló László 1959-ben született Székelyudvarhelyen. A helyi
képzőművészeti iskolában tanult, majd 1983-tól bekapcsolódott a Bíró Gábor által vezetett festészeti körbe.
Rendszeresen részt vesz a homoródszentmártoni
alkotótábor munkájában. Impresszionista modorú tájképeket készít. Festményein sajátos lelki szűrőn
keresztül jeleníti meg az erdélyi tájat, különösképpen
foglalkoztatja az egyre pusztuló székely falu képének
megörökítése. 2001-ben négy festőtársával megalakította a Paletta 5 alkotócsoportot, s azóta több alkalommal jelentkeznek csoportos kiállításokkal.
Farsangi bál egyházközségünkben
A farsang hossza évről évre változik, mivel zárónapja
a Húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január
6.) a Húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig,
azaz hamvazószerdáig tart. A farsang csúcspontja a
karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang
farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó
utolsó három nap, ami valójában télbúcsúztató is. Számos városban (Rio de Janeiro, Velence) ekkor rendezik meg a híres karneválokat, Magyarországon
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
Ennek a hagyománynak hódolt Egyházközségünk is,
mert március 5-én már negyedik alkalommal rendezte
meg farsangi bálját. Benépesült gyülekezeti termünk.
A vendégek sokféle finomsággal készültek egymás
megvendégelésére. A gyerekek jelmezt öltöttek: volt
köztük királyfi, spanyol táncosnő, varázsló és cowboy.
A talpalávalóról a Brass On Brass együttes gondoskodott, amelynek nevét talán így fordíthatjuk magyarra:
Réz hátán réz. Repertoárjukon az autentikus New Orleans-i számok mellett blues, boogie-woogie, dixieland, swing, illetve a húszas-harmincas-negyvenes
évek jazz-dalai szerepelnek. Az együttes tagjai: Dr.
Borissza Géza – gitár, bendzsó, fuvola (a hatvanas
évek ismert jazz-zenésze); Farkas Gábor „Kinca” –
klarinét (a Budapest Ragtime Band alapító tagja volt),
Dr. Huszár András – zongora, Jákó Balázs – nagybőgő (egyházközségünk tagja, a magyar jazzbőgősök
doyenje); Papa Fleigh (Forgács László) – trombita,
ventilharsona, ének és Szobolits Béla – trombita,
szárnykürt, ének (a zenekar vezetője, civilben filmrendező). A bált tombolasorsolás zárta.
Postásné Balázs Ildikó

11

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XI. ÉVF. 1-2. SZÁM – 2011. JANUÁR – JÚNIUS
Az egyházközségi farsanghoz kapcsolódik Dr. Lőrincz
Ernő levele, amelyet Kászoni József lelkészünknek írt,
s amelynek közléséhez mindketten hozzájárultak.
Kedves Jocó! Engedd meg, hogy gratuláljak a sikeres
farsangi rendezvényhez. A Tieddel rokon zeneízlésemnek nagyon tetszett ez a rezesbanda: telitalálat volt
őket meghívni. Pompás volt a vacsorának titulált „terülj
asztalkám”, hiszen minden kitűnő konyhai-házi készítmény volt – ilyen minőséget bolti rendeléssel nem
lehetett volna elérni. A táncos népség sem hiányzott a
parkettről. A gyereksereg, meg a „nyereményzsivaj”
színezte a jókedvű összejövetelt, és Te mint házigazda, látható lendülettel és örömmel szolgáltad a műsort. Sok hasonlót kívánok gyülekezeti termednek és
virágzó egyházközségednek.”
Kalmár Pál kiállítása
Kalmár Pál festő- és üvegművész Képek a hazáról
című kiállítása március 10-én, csütörtökön este nyílt
meg a Budapesti Unitárius Galériában. A tárlatot Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője nyitotta meg;
közreműködött Ferenczy Csongor színművész, Balázs
Gergely (hegedű) és Szekeres Attila (kanna, doromb).

Kalmár Pál festményei a magyar táj csendjét, néhol a
természet és a nyugodt emberi környezet együttélését TERVEZETT KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
jelenítik meg, egy-egy múló, soha vissza nem térő pillanatot rögzítenek. Nem lappang megfejtésre váró titok 1. Érték+Őrző estek meghívott előadója Horváth
a vásznon: a Sarjadás, A borok otthona vagy a Csoda
Dezső fizikus, aki vetített képes előadást tart „A
februárban című képeken feleslegesen kutatunk átvitvilág keletkezése”címen (Ősrobbanás és
tebb, magasabb értelem után. Nincs harsány fiteremtés) 2011. április 14. csütörtök, 18 óra.
gyelemkeltés, művészi magamutogatás. A festő maga 2. Május 7. szombaton du. 17 órakor Benkóczy
így vall alkotásairól: „Magyarország szép tájainak bePéter festő kiállítása.
mutatásával a magyar lelket kívánom erősíteni ebben 3. Május 14. Magyarkúti szabadtéri istentisztelet
a keserves és ambivalens korban.”
délelőtt 11 órától.
4.
Oláh Katalin tárlata
Április 3-án, vasárnap délben – lapzártánk után – nyílt 5.
meg Nagy Ignác utcai galériánkban Oláh Katalin szob- 6.
rászművész Miután ezek történtek című tárlata. A kiál- 7.
lítás április 30-áig, naponta reggel 9-től délig lesz
megtekinthető. Részletek a művésznő honlapján:
www.olah-katalin.hu
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Május 31. kedden 16 órától záró bibliaóra Tím
Katalin és Tim Zoltánéknál.
Június 12-13. pünkösd első és másodnapja.
Június 19. konfirmációs istentisztelet.
Június 21-27. konfirmandusokkal tervezett kirándulás Erdélybe.
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8.

9.

Június 27. – július 5. amerikai (Portland, Oregon
állam) fiatalok egy hetes budapesti látogatása
egyházközségünkben, velük tervezett közös
programok budapesti fiatalok részére.
Második tervezett Erdélyi kirándulás: érdeklődők részére korcsoporttól függetlenül augusztus
21-től 29-ig. A jelentkezési szándékot kérjük
mielőbb jelezni a lelkészi hivatalban.

előtt, aki a hagyomány szerint ötszáz éve, 1510 körül
született. A kötet első könyve (Rövid magyarázat) a
Szentháromságról, a második (Rövid útmutatás) a Bibliáról szól. Mindkettőt 1567-ben, közvetlenül a vallásszabadságot deklaráló tordai országgyűlés előtt adták
ki először.

*

(Az őszi és a decemberi programokat Hírlevelünk G. Peter Fleck vallásos esszéi – Kászoni József
szeptember elején megjelenő számában fogjuk fordításában
Csak jöjjetek (Come as You Are) címmel, angol-maközölni.)
gyar nyelven jelent meg G. Peter Fleck vallásos eszszéinek gyűjteménye, a Magyarországi Unitárius
ÚJ KÖNYVKIADVÁNYAINK
Egyház és a Méry Ratio Kiadó gondozásában. A
kötetet a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkésze,
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2010 telén öt Kászoni József fordította; az eredetit és az elkészült
különböző könyvkiadványt mutatott be, részben más fordítást presbiterünk, Léb Erzsébet vetette egybe.
partnerekkel együttműködve. A könyvek kedvezményes áron megvásárolhatók az egyházközség lelkészi
*
hivatalában.
Szaniszló József: A Budapesti Unitárius Egyházközség története – a jegyzőkönyvek tükrében
A Budapesti Unitárius Egyházközség története. Ezzel
a címmel jelent meg – templomunk felszentelésének
százhuszadik évfordulója alkalmából – Szaniszló
József kötete, amely rendkívül gazdag, eddig publikálatlan dokumentumanyagot tartalmaz, az 1869-ben
tartott első pesti nyilvános unitárius istentisztelettől
napjainkig. Kovács Sándor kolozsvári teológiaprofeszszor véleménye szerint „bizonyos értelemben úttörő jellegűnek is minősíthetnénk Szaniszló József munkáját,
hiszen a néhai Kelemen Miklós hasonló témakörben
született tanulmányait leszámítva, az utóbbi évtizedekben nyomtatásban nem jelent meg hosszabb
lélegzetű, a magyarországi unitarizmus 19-20. századi
történetét (is) bemutató munka. A 13 fejezetet felölelő,
közel 300 oldalas kötet túlmutat az egyházközségi élet
keretein és ennek köszönhetően az unitarizmus magyarországi terjesztésének kulisszatitkaiba is bepillanthat
az olvasó.”

*
Gazdag Árpád: Dávid Ferenc, a megfeszített Jézus
Krisztus szolgája
Komoly feladatra vállalkozott, s azt sikerrel teljesítette
is Gazdag Árpád teológus, egyházi előadótanácsos,
aki mai nyelvre ültette át – s ezáltal közérthetővé tette
– Dávid Ferenc két, alapvető jelentőségű teológiai
munkáját, a Rövid magyarázatot és a Rövid útmutatást. Méltó tisztelgés ez egyházalapító püspökünk

Walking in Other’s Shoes – Gretchen Thomas
könyve a testvéregyházközségi kapcsolatokról
Walking in Others' Shoes (Más bőrébe bújva) címmel,
Ausztráliában (Roots and Wings kiadó, Melbourne) jelent meg Gretchen Thomas lelkésznő könyve, amely
szubjektív emlékezés a magyar-amerikai unitárius
testvéregyházközségi kapcsolatok hőskorára, az
1990-es évek elejének eseményeire. A kötet társszerzői: Cathy Cordes, Leon Hopper, valamint Kászoni
József, a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkésze,
aki már dolgozik az érdekfeszítő könyv magyar kiadásán.

*
Benedek Szabolcs: Csonkatorony
Alvinczi György 16. századi unitárius lelkész vértanúságáról szól Benedek Szabolcs József Attila-díjas
író egyfelvonásos drámája, a Csonkatorony, amely a
Heltai Gáspár Kft. gondozásában jelent meg. Mi is
történt 437 évvel ezelőtt, 1574-ben a Baranya megyei
Nagyharsányban? Alvinczi György lelkész-prédikátor
a Dunántúlon terjesztette az unitárius tanokat. Sikereit
látva, 1574-ben a dunamelléki református püspök,
Veresmarti Illés hitvitát folytatott Alvinczi György és Tolnai Lukács tanai ellen. Alvinczit és Tolnait halálra
ítélték. Alvinczit Veresmartiék a török hatóságokkal felakasztatták, míg Tolnainak sikerült az ítélet végrehajtása előtt Nagyharsányból elmenekülnie. Erről a
szomorú eseményről, illetve történelmi-politikai következményeiről szól a dráma.
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A 2010. ÉVI LELKÉSZI JELENTÉS KIVONATA

száma: 3. Templombajárók átlagos száma: 45-55
lélek. Karácsonykor úrvacsorával élők száma: 430,

1.

Bevezető

húsvét 397, pünkösd 271, őszi hálaadás 169. Vallásos

A Budapesti Unitárius Egyházközség 2010-ben egy műsort 14 alkalommal tartottunk. Perselypénz 1 millió
gazdag, sikerekben és hitélményekben egyaránt ered- forint. Készpénzadomány 900 ezer forint. Nagyobb
ményes évet tud maga mögött. Ha csak egyetlen súly- összegek adományozói, 100 ezer és/vagy a fölötti
pontos időszakát ragadjuk ki a tavalyi évnek, ezzel összeg: Szőke László, Dévény Anna, Józan Miklós, dr.
már igazoljuk is a fenti állításunkat: 2010. november Horváth Csaba, János di Gleria és mások. Egyházfenn12. öt (!) könyv bemutatása délelőtt és délután; no- tartók száma: 571 család.
vember 14. élő, egyenes adásban közvetített istentisztelet Dávid Ferenc születése 500. évfordulója 3. Lelkipásztori gondozás
alkalmából; november 27. ünnepi istentisztelet, majd Családok száma 570. Meglátogatott családok száma
állófogadása meghívott vendégekkel, híveinkkel, egy- 47. Meg nem látogatott családok száma: 523. Betegláházközségünk templomának 120. éves évfordulója al- togatás 9, kórházi beteglátogatás 17 történt.
kalmából.
Ezeken túlmenően kiemelhetjük még kulturális ren- 4.

Ökuménia

dezvényeinket is Könyvbemutatók – Horn Ildikó: Hit Más felekezetekkel kapcsolatunk V. kerületi szinten jó.
és hatalom, Farkas Boglárka: Befejezetlenül, EKE: A történelmi egyházakkal tavaly Rahón (Kárpátalján)
Rajzoljunk magunknak egy világot, H. Bodó József: voltunk ökumenikus találkozó keretében.
A hársfa virága (emlékezés 1956-ról). Gretchen
Thomas: Walking in others shoes, Gazdag Árpád: 5. Társegyházközségi kapcsolat
Dávid Ferenc műveinek új kiadása, Szaniszló József: Portland (USA, Oregon állam) személyes, kölcsönös
A budapesti unitárius egyházközség története, mindkét részről az utóbbi közel tíz évben.
G. Peter Fleck/Kászoni József: Vallásos esszék, Benedek Szabolcs: Csonkatorony.

6. Népesedési adatok
Kiállítások – Zsombori Erzsébet selyemfestő, Román Keresztelés történt összesen 44 alkalommal. 26 fiút és
Elemér: Román Viktor szobrászművész emlékezete, 18 lányt kereszteltünk. Házasságkötések száma: 9.
gyűjteményes kiállítás; Kisfaludy Klára: Homoród- Temetés összesen 16 alkalommal történt. Ebből 7 férfi
szentmárton varázslatos világa, Csobai Zsolt és és 9 asszony.
Koday László festőművészek tárlata: Kalotaszegi
mesék; Katona Zsombori Mária tárlata, Guy Deme- 7. Katekizáció
ter festő kiállítása: Visszanéző ősz. Végül, de nem Konfirmálók száma összesen 15 személy: 6 fiú és 9
utolsó sorban a könyvtár-levéltár és az egyházközség
lány. Minden ünnepen szerepeltek a legfiatalabb
gondozásában kiállítás a 120 éves egyházközségi
unitáriusok is, pl. a hittanosak kis csoportjai. Bibliaórát
múltunk felidézéséről.
minden második és negyedik hétfőn tartunk.
Hogy ne csak a szellemieket ragadjuk ki, szólni lehet
még arról is, hogy a templomot az V. kerületi Önkormányzat anyagi támogatásával sikerült kifesteni, illetve
a lelkészi lakás bejárati ajtóira ólomberakású üvegablakok kerültek, ami a lépcsőház újabb dísze. A 2,5
millió forint támogatás ez alkalommal is a legjobbkor
érkezett.

8.

Egyházközségi közigazgatás

Iktattunk 190 iratot, ugyanannyi ügyet elintéztünk. Egyházközségünknek peres ügye nincs. Belső emberek
javadalmazása megtörtént. Megbízatásaikban az arra
megválasztott személyek lelkiismeretesen járnak el.
Presbiteri,

2.

Egyházközség valláserkölcsi élete

egyházközségi

közgyűléseinket

megadott, kitűzött határidőig megtartottuk.

Megtartott vasárnapi istentiszteletek száma: 52. Ünnepi istentiszteletek száma: 7. Alkalmi istentiszteletek 9.
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A BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
1. Vagyoni elemek
Terv
Értékpapír
5000000
Házipénztár
614745
Valuta
13540
Vagyoni elemek összesen 6623375

Tény
5000000
614745
13540
6623375

2. 2010. évi bevételek
2.1 Adományok
2.2 Pénzügyi bevételek
2.3 Pályázatokból
2.4 Egyéb bevételek
Összes bevétel

4960000
420000
4450000
820000
10650000

5191947
429123
4451256
795000
10867326

3.Kiadások
3.1 Személyi kiadások
3.2 Közlekedés és reprez.
3.3 Közüzemi dijak
3.4 Telefonköltség
3.5.Dologi kiadások
3.6 Segélyezés, tám.
3.7 Rendezvények költs.
3.8 Egyéb kiadás
Összes kiadás

2520000
210000
1050000
330000
3960000
50000
1110000
1640000
10870000

2611000
314405
1020400
331380
3674079
370336
821130
2121255
11264035

Tényleges nyitó készlet
2010 jan. 1-jén
OTP számla
értékpapir
házipénztár
valuta
Nyitókészlet összesen:
2010. évi bevétel:
2010. évi kiadás:
Záróegyenleg 2010.
december 31-én

154555
0
6226666

2.Bevételek
Perselypénz
Egyházfenntartás
Úrvacsora
Adomány
Adományok összesen:
Pénzügyi bevételek
Unitárius Alapítvány
Önkormányzat
Adó 1%
MUE
Pályázatokból
Szertartásdíj, stóla
Táborok
Szeretetvendégség bevétele
Visszatérítések, Unitárius Élet
Egyéb bevételek

960000
3200000
100000
800000
5060000
420000
200000
3000000
800000
400000
4400000
500000
200000
150000
100000
950000

II. Tervezett bevételek összesen
III. Tervezett kiadások összesen
IV. Tervezett egyenleg
2011. december 31-én

10830000
11635000
5421666

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN VÉGZETT SZERTARTÁSOK
995090
5000000
614745
13540
6623375
10867326
11264035

1.

Keresztelés:

•

December 18. Kisgyörgy Csaba-Áron és Sármay
Mónika kislánya: Réka-Boglárka
Február 12. Néninger Attila és Magyari Tünde kisfia:
Ákos
Március 19. Balázsi Csaba és Dénes Katalin kisfia:
Bence

•
•

2.

Esketés:

•
•

December 28. Szabó Ferenc és Monszport
Krisztina
Március 12. Csathó Géza és Köröspataki Judit

3.

Temetés:

•
•

December 4. Lőrincz Ernőné, Ildikó (86)
Január 7. Dr. Nanofszky Károlyné sz. Hollósy
Filep Klára (98)
Január 20. Bieber Istvánné sz. Fekete Margit (90)
László Mózesné sz. Kovács Mária (71)

6226666

A BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE
1.Áthozat előző évről
OTP számla egyenlege
Értékpapír

Házipénztár
Valuta
Nyitókészlet összesen

1072111
5000000

•
•
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Tisztelt Unitárius Testvérek!
Bár 28 éve Budapesten élek, én is, mint nagyon sokan közülünk, Erdélyben születtem. Gyökereim rokonaim, ismerőseim odahaza vannak, így a kapcsolatteremtés lehetősége jóval kisebb, mint azoknak, akik itt születtek, itt nőttek fel.
Gépészmérnökként (gépgyártás technológia szakon végeztem), 34 év munka során több beosztásban is dolgoztam: gyártástechnológus, géptervező, üzemvezető, termelésirányító, beszerző, fejlesztőmérnök.
Most 57 évesen maradtam munka nélküli, és ebben a korban, ismeretség nélkül szinte lehetetlen munkát találni a személytelen
munkaközvetíttőkön keresztül. Ebben kérem a segítségüket. Minden információt, munkalehetőséget előre is köszönök.
Tisztelettel: Kedei László
Tel.: 06-30/970-4902
e-mail: kedei.laszlo@chello.hu

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 1000 példányban.
Felelős
szerkesztő:
Schmidt
Gábor és
RetkesGábor
Attila – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
A HÍRLEVÉL
Felelõs
Szerkesztõje:
Schmidt
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 unitarius@cerbi.hu
címre
Elektronikus
levél
küldhetõ
az unitarius@cerbi.hu
is. is.
Nyomdai kivitelező: Cerberus Kft.

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