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Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Egyházközségünk tagjait
és az érdeklődőket húsvéti istentiszteleteinkre, ünnepi
eseményeinkre.

HONLAP:
www.unitariusbudapest.hu
DRÓTPOSTA:
budapesti.unitarius@gmail.
com

UNITÁRIUS PASSIÓ
2017. ÁPRILIS 14. (péntek) 18 óra
Nagypénteken 18 órától Unitárius Passiónkat hallgathatják meg gyülekezeti
termünkben. Közreműködnek: Lőki Dániel, Retkes Attila, Németh Ferenc,
Jancsik Levente és az egyházközség kamarakórusa, valamint Csucsi Ildikó
fuvolán és Mészáros Nóra zongorán.

FACEBOOK:
Budapesti-UnitáriusEgyházközség

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2017. ÁPRILIS 16. ÉS ÁPRILIS 17.
Hagyományainknak megfeleően három Húsvéti ünnepi istentiszteletet
tartunk 2017. április 16-án vasárnap délelőtt 9 és 11 órai kezdettel, valamint
április 17-én, 11 órai kezdettel. Az Úr asztalát mindhárom alkalommal
megterítjük, rajta a rá emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort helyezzük
el. Az úrvacsora felvételére várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
1

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

XVII. ÉVF. 1. SZÁM

2017. JANUÁR - ÁPRILIS

____________________________________________________________________________________________________________

Vagy figyelmeztette őket – de ebben
az
esetben
az
apostolok
viselkedése
megmagyarázhatatlan.
Az előrejelzéseket, a prófétai szövegeket
apologetikai célzattal említik.
A húsvéti híradás nem az oknyomozó
történetírás eredménye.
És valljuk be őszintén magunknak, hogy nem is
ezt várjuk tőle.
Az események lényege az, amit az akkori tanúk
így fogalmaztak meg:

Húsvéti gondolatok
Jn 20, 1-9
Textus: 20, 8

„Jézus feltámadt.”
Ez által valami olyan esemény támadt,
amely megváloztatta az elkedvetlenedett, a
reményvesztett embereket, akik e miatt
újragondolták meghívásukat és elkötelezett
küldöttek, életük árán is az örömhír
továbbadói lettek.
A 21. század embere számára, ha
rendelkezik némi spiritualitással, nem tűnik
kudarcnak Jézus műve.
Az általa megfogalmazott vallásos alapállás
lényege az a sürgető érzés, amely az eszméket
azonnali cselekvésre váltja.
A tanítványok a keresztrefeszítés
után
átélték,
hogy
Mesterük
élete,
üzenetének értelme nem tévedés.
Saját karizmatikus tetteik, amiket Jézus
nevében végeztek, meggyőzte őket arról, hogy
Jézus számukra tovább él.
És
rajtuk
keresztül
tovább
tevékenykedik.
Mert számukra Ő feltámadt a halálból.
És ez volt, ez ma is húsvét igazi értelme
és jelentősége.
Itt és most nekünk is el kell tudni
dönteni,
hallgatva
a
régi
leírásokat,
tudósításokat, hogy mi a húsvéti hit igazi
lényege.
A hit Jézus számára tanításának
igaznak tartását, és ahhoz való hűséget jelent.
És ez lenne a legfontosabb.

Kászoni-Kövendi József, lelkész
Miután Jézus meghalt a kereszten,
tanítványai nem kerestek vigaszt abban a
gondolatban, hogy három nap elteltével minden
rendben lesz.
Épp ellenkezőleg, amikor az asszonyok
– akik azért keresték fel a sírt, hogy befejezzék
a temetési szertartást – jelentették Jézus
testének eltűnését, az apostolok a korszakra
jellemző férfiúi felsőbbrendűségük tudatában,
teljes hitetlenségnek adtak hangot.
És az asszonyok szavait badarságnak
tartották!
Nem ismerte fel Jézust a két emmausi
tanítvány, de az apostolok sem, amikor
Jeruzsálemben először megjelent közöttük.
És még a Galileai hegyen is akadt kételkedő
tanítvány.
Olyan
emberek,
akiket
előre
figyelmeztetett karizmatikus Mesterük a tragikus
eseményre, vajon miért mutattak ilyen fokú
kétséget a tragikus események után?
Pedig eszükbe juthatott volna az, amiről oly
gyakran hallottak Jézustól!
Az egymásnak oly sokszor ellentmondó
húsvétleírások,
és
eseményleírások,
az
apostolok viselkedése problémákat vet fel.
Vagy az volt a helyzet, hogy Jézus nem
mondta meg előre, hogy mi lesz vele, és agy
a tanítványok gyáva magatartása természetes
kétségbeesésből,
gyengeségből,
zavarodottságból fakadt.

Kászoni-Kövendi József lelkész

Beszámoló az Egyházközség 2017.
évi rendes közgyűléséről
Egyházközségünk szokásos, az előző évet
lezáró rendes közgyűlését 2017. március 26-án,
a vasárnapi istentiszteletet követően tartotta
meg.
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A
410
szavazati
joggal
rendelkező
egyházfenntartó egyházközségi tag közül 36-an
vettek részt a közgyűlésen. A közgyűlés
megtárgyalta és elfogadta Kászoni-Kövendi
József lelkész és Dr. Vajda László gondnok
2016. évi jelentéseit.

helyzet, hiszen ezek úrvacsorával egybekötött
események.

A közgyűlés szintén elfogadta a 2016. évi
zárszámadást és a 2017. évi költségvetést,
melyek főbb számait az alábbi táblázat
tartalmazza:

Íme ezen alkalmak ünnepi istentiszteleteink
tükrében: karácsonykor 370-en, húsvétkor 420an, pünkösdkor 280-an és őszi
hálaadás
alkalmával 140-en éltek úrvacsorával.

Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon

2016 Tény
9.168.791
13.635.829
13.774.557
9.030.063

Az utóbbi tíz évben azért is hoztuk gyakorlatba
azt, hogy az ünnepek első napján reggel 9 és 11
órától is tartunk istentiszteleteket.

2017 Terv
9.030.063
15.295.000
16.858.576
7.466.487

Az
elmúlt
évben
minden
alkalommal
megtartottuk az istentiszteleteket, elmaradt
istentisztelet nem volt.
Elvégzett szertartások 2016-ban: kereszteltünk
összesen 21 gyermeket, 16 fiút és 5 lányt.
Esketési szertartások száma 9. Temetési
szertartások száma 21. Temettünk 7 férfit és 14
asszonyt.

A közgyűlésen egyházközségi tisztségviselők
választására is sor került. A választások
lebonyolításába, a gondos és körültekintő
előkészítés ellenére, formai hibák csúsztak, így
várhatóan a választások megismétlésére lesz
szükség a közeljövőben, melyről a Presbitérium
időben tájékoztatni fogja a gyülekezet tagjait.

2016-ban sikerült a szószék körüli 5 ablakból
négy darabot teljesen felújítani. Kettőt a
Belváros-Lipótváros
Egyházi
Épületekért
Alapítvány 3 millió forint értékű támogatásából,
kettőt pedig az Egyházkerület szintén 3 millió
forintos támogatásából. Egyetlen egy felújításra
váró ablaksor maradt a szószék háta mögött,
amit reméljük, hogy 2017-ben sikerül felújítani. A
munkát Soós Csilla üvegművész végezte el,
aki minőségi munkát végzett. Az ablakokat
mindkét oldalról üvegszigeteléssel látta el, ami
hőszigetelést,
hangszigetelést
és
páraszigetelést is jelent az ablakok védelme
mellett. Reméljük az elkövetkező évtizedekben
nem lesz erre gondja a majdan templomba
járóknak.

Zoltán Csaba, jegyző

Kászoni-Kövendi József lelkész 2016.
évi lelkészi jelentése
Kászoni-Kövendi József lelkész 2016. évi
lelkészi jelentését az Egyházközség közgyűlése
2017. március 26-án fogadta el. A jelentés az
egyházközségi
hivatalban
megtekinthető,
melyből Lelkész úr néhány gondolatát az
alábbiakban közöljük.
Kedves Testvéreim!

Családlátogatások vonatkozásában sem tudok
javuló eredményekről beszámolni. Az utóbbira
sajnos már nagyon kevés időm van, nem csak
éveim számának jelentős emelkedését illetően,
hanem az elvégzendő munka, ami a gyülekezeti
élettel kapcsolatos, is kevesebb időt biztosít
erre. 2016-ban 27 alkalommal végeztem ilyen
irányú tevékenységet. Vagyis átalagosan
kéthetente
tudtam
meglátogatni
egy-egy
családot.

Sajnos a Hírlevél terjedelme nem engedi meg,
hogy egy hosszabb és részletesebb lelkészi
jelentést adjunk közre a Hírlevél oldalain, ezért
engedjétek meg, hogy annak egy rövid kivonatát
ismertessem ez alkalommal.
Természetesen a hagyományos bevezetéstől el
kell tekintenem, hiszen az akár több oldal
terjedelmű is lehetne.
A 2016-os évről szóló lelkészi jelentés sem
sokban különbözött az azt megelőzőektől, már
ami a templomlátogatást illeti. Nem többen, és
szerencsére
nem
kevesebben
látogatják
istentiszteleteinket,
mint
az
utóbbi
esztendőkben. A vasárnapi templomlátogatás
átlagos száma sajnos nem éri el a 40 személyt.
Ünnepi istentiszteletink alkalmával más a

Beteglátogatást minden alkalommal elláttam,
amikor erről tudomásom volt.
Az adminisztrációs tevékenységet is elláttuk
munkatársaimmal: Pál Ágota irodavezetővel és
Mészáros Nóra Zita kántorral, aki az utóbbi
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évben hetenként
lelkészi ügyeletet.

két

alkalommal

A presbitérium az egész év során támogatta a
lelkész tevékenységét, vele teljes összhangban
végezte a munkáját. 2015 során a presbitérium
öt ülést tartott, ahol az aktuális eseményeket
megtárgyalta, értékelte és határozatokat hozott.

teljesített

Anyakönyveinket
rendesen
vezetem,
az
iktatókönyvet az irodavezető. Könyvtár, levéltár
állapota
rendben,
az
egyházközségben
szolgálatot végző személyek javadalmazása
százszázalékosan megtörtént.

2016 őszén Kaveczkiné dr Farkas Katalin
gondnokunk lemondott megbízatásáról és az
időtől kezdve a gondnoki teendőket egyedül Dr.
Vajda László látja el. Ezúton is köszönjük
Katinak több éves tevékenységét, megbízatását
végig lelkiismeretesen, magas szinten látta el.

A vasárnapi iskolai hitoktatást próbáljuk új
alapokra helyezni abban a reményben, hogy
azok látogatottsága emelkedik.

Szomorú eseménye volt a 2016. évnek Schmidt
Gábor
gondnok
társunk
elhalálozása.
Mindannyiunk „Gabó”-ja hosszú évtizedeken át
volt az egyházunknak és a presbitériumnak
elkötelezett és végtelenül hasznos tagja.

Tervek, elgondolások közé tartozik 2017-re
vonatkozóan többek között:
•
a fennmaradt üvegablak restaurációja,
•
az 1956-os forradalom 60. évfordulójára
emlékezető emlékpont elkészítése,
•
lelkészválasztás kérdésének megoldása
2018. júliusáig,
•
végül az egyházközség vezetőségének
megválasztása a következő hároméves ciklusra.

A 2016. év fontos eseményei közé tartozott a
két magyarkúti rendezvény, a tavaszköszöntés
és a nyárbúcsúztatás. Szeptemberben az
időjárás is kedvezett nekünk, gyönyörű időben
tarthattuk meg a szabadtéri istentiszteletet,
ebédet, a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt
élvezetes
játékokat,
valamint
a
közös
kirándulást.

Abban a reményben, hogy az Olvasók számára
is némi ismeretet jelenthet e sorok olvasása,
atyafiságos tisztelettel és szeretettel:

2016
februárjában
jól
rendezvényt tartottunk.

Kászoni-Kövendi József, lelkész

sikerült

farsangi

2016-ban is több kiállítás, koncert és baráti
beszélgetés
segítette egymás
kölcsönös
megismerését az I. emeleti Gyülekezeti
teremben.

Dr. Vajda László 2016. évi gondnoki
jelentése
Dr. Vajda László gondnok 2016. évi jelentését
az Egyházközség közgyűlése 2017. március 26án fogadta el. A jelentés rövid összefoglalóját az
alábbiakban olvashatják.

Az
év
során
rendszeresen
frissítettük
egyházközségünk
honlapját.
Mindamellett
terveink között szerepel a honlap teljes
megújítása, még élőbbé, interaktívvá tétele.
2016. évben is rendszeresen jelent meg
Hírlevelünk, amelyben az elmúlt időszak
eseményeit értékeltük és a következő időszak
eseményeire hívtuk fel híveink figyelmét.
2016 őszén sikerrel pályáztunk egy 1956-os
emlékpont
létesítésére.
A
pályázat
elkészítéséért és sikerre viteléért köszönet illeti
Kaveczkiné dr Farkas Katalin gondnokunkat és
Sass Bernadett presbiter társunkat. Az ünnepi
avatási eseményre 2017. április 22-én kerül sor,
amelyre ezúton is szeretettel hívom valamennyi
kedves hívünket, családtagjaikat, ismerőseiket.

Dr. Vajda László, gondnok

Dr. Vajda László, gondnok
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Kászoni-Kövendi
József
2018
júniusáig szolgál Egyházközségünk
lelkészeként

Egyházközségünk életéből
2017. január 1-jén Ünnepi Istentiszteleten
köszöntöttük az újévet, a szószéki szolgálatot
Kászoni-Kövendi József végezte.
Január 15-én a vallás és lelkiismereti
szabadság
emlékére
rendezett
Ünnepi
Istentiszteletünket a Kossuth Rádió élő egyenes
adásban közvetítette. Prédikált Dr. Kovács
Sándor lelkész, a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet tanára.
Február 17-én az Egy az Isten! című unitárius
magazin műsorban a Kossuth Rádió Elekes
Botond főgondnokkal és Kászoni-Kövendi
József püspöki helynökkel készített interjút
sugározta.
Február 18-án, szombaton gondnok-presbiteri
találkozóra került sor, ahol a megjelent
nagyszámú
közönség
Elekes
Botond
egyházkerületi főgondnok, valamint Dr. Czire
Szabolcs teológiai tanár előadásait hallgathatta
meg, mely után kerekasztal-beszélgetésre került
sor.
Február
19-én
Istentiszteletünk
után
könyvbemutatóra került sor: „Ahogy az egy Isten
látja” című kötetéből a szerzők: Magyari Hunor
és László László tartottak vetítéssel egybekötött
előadást,
melyet
dedikálás
és
szeretetvendégség követett.
A kötet 6 erdélyi unitárius egyházkör 40
templomának légi felvételeit tartalmazza,
unitárius közösségének, s templomának rövid
történeti leírásával. A kötet anyagát Gyöngyössy
János művészi igénnyel megrajzolt grafikái
teszik teljessé. A kötet – más kiadványok
mellett- megvásárolható lelkészi hivatalunkban.
Február 25-én délután farsangi mulatságot
rendeztünk, melyre idén a gyerekek mellett az
ifjakat és az idősebbeket is hívtuk és vártuk. A
„batyus
bálon”
finomságoktól
roskadozó
asztalok mellett késő estig tartott a zenés-táncos
mulatság, melyen több mint félszázan vettek
részt.
Március 18-án, szombaton az Országos Dávid
Ferenc
Egyesület
fiataljai
érkeztek
egyházközségünkbe,
közreműködésükkel
Ifjúsági Istentiszteletre került sor délután 18
órától. Március 19-i Istentiszteletünkön is
közreműködtek ünnepi – 1848. március 15-re
emlékező - verses-zenés-táncos műsorukkal.

A
Budapesti
Egyházközség
támogató
véleményét is figyelembe véve a Magyar
Unitárius Egyház Képvielő Tanácsa 2017.
március
10-én
újabb
egy
évvel
meghosszabbította Kászoni-Kövendi József
lelkész nyugdíjba vonulásának időpontját. A 65
éves nyugdíjkorhatár elérése után egyházi
törvényeink szerint két alkalommal, egy-egy
évvel hosszabbítható meg a lelkészek szolgálati
ideje. Kászoni tiszteletes esetében ez a második
és egyben utolsó hosszabbítás, így lelkészünk
szolgálati ideje 2018. június közepén jár le
Egyházközségünkben.
A presbitérium megkezdte az informális
tájékozódást és egyeztetéseket a lelkészváltás
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

56-os emlékművet avatunk április 22én
2017. április 22-én fontos ünnepségre kerül sor
Nagy Ignác utcai templomos ingatlanunkban. 17
órai kezdettel Barabássy Somogy Örs unitárius
testvérünk,
egyházközségünk
tagjának
emlékművét avatjuk fel a templomépület
udvarán,
az
1956-os
forradalom
és
szabadságharc unitárius áldozatainak emlékére.
Az ünnepi beszédek mellett Márai Sándor
"Mennyből az angyal" c. versét Szalóczy Pál
előadóművész szavalja el.
Az avatóünnpeséget követően 18 órától ünnepi
koncertre kerül sor a templomban a Budapesti
Vonósok közreműködésével. A koncert után a
kedves jelenlévő híveink és vendégeink
állófogadás keretében értékelhetik ki a
látottakat-hallottakat. Kérjük híveinket, hogy
minél nagyobb számban jelenjenek meg ezen a
felemelő ünnepségen, hozzák el családtagjaikat
és barátaikat.
Az emlékmű felállításához és az avatóünnepség
költségiehez az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság 1,8 millió forint vissza nem
térítenő támogatást nyújtott.

Mészáros Nóra, kántor
Dr. Vajda László, gondnok
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Vendégünk volt Böjte Csaba az
„Ember és föld” – című könyv
bemutatóján

2016 nyarán 13 nemzetközileg elismert
fotográfus
gyűlt
össze
az
erdélyi
Székelyvarságon,
hogy
megörökítsék
tudásukkal,
szakmai
tapasztalatukkal
a
gyönyörű erdélyi hegyvidék lankáin hosszan
elnyúló tanyavilág szépségeit és lakóinak dolgos
mindennapjait. Vajon mi az a különleges
kapcsolat, ami az embert a környezetével ősidők
óta összeköti? A 13 alkotó és Csaba testvér
gondolatai az Ember és Föld kapcsolatait
keresik, boncolgatják és művészi erejük által
adják át ezt a tudást másoknak is. Azoknak, akik
kíváncsiak erre a misztériumra. Mindenkinek.

Március
31-én,
pénteken
18
órától
egyházközségünk és az Erdélyi Magyarokért
Közhasznú Egyesület szervezésében „Ember és
föld” címmel fotókiállítás megnyitóra és
könyvbemutatóra került sor.
A jótékonysági eseményen Kászoni Kövendi
József bevezető szavaival a különböző
felekezetből
érkezőket
köszöntötte:
„Dícsértessék! Áldás, békesség! Erős vár a mi
Istenünk! Isten áldja!” - majd folytatta egy
földgömböt kezében tartva „Íme az élet bolygója,
a kék bolygó… Holdról készült felvételen
Földünket így látjuk. Ezen a Földön kell együtt
élnünk mindnyájunknak. Őriznünk és művelnünk
kell: felelősek vagyunk azért, hogy mit hagyunk
a következő nemzedéknek.”
A rendezvényen köszöntő beszédet mondott dr.
Zsigmond Barna Pál, korábbi csíkszeredai
főkonzul, dr. Bitay Márton, a Földművelésügyi
Minisztérium államtitkára, valamint Bálint László,
az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Egyesület
elnöke, aki gondolatait a kötet előszavában így
foglalta össze:
„Az ember érző-gondolkozó közösségi lény, aki
tevékeny alkotó munkájával teremti meg
önmagát és otthonát ezen a földön. Az ember
otthont építő, rendező hajlamában megérezzük
a világot átfogó transzcendens rendet is… Vajon
nekünk milyen ősi és erős kötelékeink vannak a
földdel, amit mívelünk, mely életet ad, melyen
otthont teremtünk magunknak?”

A rendezvényen részt vett Böjte Csaba testvér
is, aki már megjelenésével a figyelem
központjába került: maga köré gyűjtötte a
gyermekeket, köszöntő szavaiban pedig így
szólt: „Nagyon-nagyon fontos, hogy merjük mi is
egymást,
szülőföldünket,
munkánkat,
feladatainkat szépnek látni. És az igazi művész
valahogy ezt tudja megmutatni. Én nagyon hálás
vagyok, hogy ilyen szépnek látták, és szépnek
látják a mi drága szülőföldünket.”

„Szülőföld, te áldott, melyből vétettünk, s mely
egykor magába fogad! Imádságos szeretettel
átölellek, mert te vagy a teremtő Istenem
legdrágább ajándéka.” – írja Böjte Csaba
testvér.

Mészáros Nóra, kántor

Rendezvényünk után a szeretetvendégségre és
dedikálásra
is
sor
került
gyülekezeti
termünkben.
E nagy érdeklődést kiváltó, több száz látogató
részvételével megrendezett eseményünkről
felvételeket készített a Bonum TV és az MTVA.
Televíziós
Unitárius
magazinműsorunkban
április 9-én, virágvasárnap 10:30-tól láthattunk
összefoglalót a Duna Televízió műsorán, illetve
olvashattunk tudósításokat számos online és
nyomtatott médiumban.

Tervezett programjaink
Immár hagyományos tavaszköszöntő szabadtéri
Istentiszteletünket május 27-én tartjuk a festői
szépségű Magyarkúton.
Június 3-án, szombaton 18 órától Tokos
Zoltán
gitárkoncertjére
kerül
sor
templomunkban. Közreműködik Mészáros Nóra
zongorán.
Június 4-én, pünkösdvasárnap 9 órától és 11
órától, június 5-én pünkösdhétfőn 11 órától
Ünnepi Istentiszteletre hívjuk és várjuk
Testvéreinket, ahol az Úr asztalát megterítjük,

Böjte Csaba a könyvbemutatón
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rajta a rá emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a
bort helyezzük el.
Június 11-én, vasárnap Konfirmációi Ünnepi
Istentiszteletre
kerül
sor,
melyet
úrvacsoraosztás követ.
Mészáros Nóra, kántor

Köszönetnyilvánítás
2017 februárjában nagylelkű adományt, egy
Förster pianínót ajánlott fel egyházközségünk
részére Gálffy György és családja, melyet
ezúton is hálásan köszönünk.
Gálffy György adományozó a pianinó történetét
és az adományozás okát, célját így fogalmazta
meg:
Ételosztás a Civil Házban Pesterzsébeten

„A pianínót az August Förster gyár 1930-ban
készítette
Löbauban,
Szászországban
(Németország). A pianínót Péterffy Albert és
neje vásárolta az 1930-as években lányuknak,
Dr. Gálffy Zoltánnénak Székelykeresztúron.
(Lehet, hogy Kolozsváron, lásd a hangszeren a
Trisca Cluj feliratot.)
A
Gálffy
család
1949-ben
repatriált
Magyarországra, úgy került a hangszer először
Dunaföldvárra, majd Budapestre.

Kászoni-Kövendi
József
lelkész
jelentése
a
2016.
novemberdecemberében
és
2017
első
negyedévében végzett szertartásairól
KERESZTELÉS

Nem lévén a Gálffy családban olyan
leszármazott, aki zenei pályát választott volna,
vagy legalább szívesen használta volna a
pianínót, ezért Gálffy Attila és neje örökös
használatra
a
Budapesti
Unitárius
Egyházközségnek
ajándékozta
2017-ben.
Szolgálja azt az Egyházközséget, vagy
tehetséget, amelyik vagy aki jobban megbecsüli.
A Péterffy és a Gálffy család emlékére.”

2016. november 27. - Lőrincz Kende Kálmán és
Csákó Éva kisfia: BERTALAN KENDE
2016. december 10. - Felméri István Zoltán és
Schönstein Mónika kisfia: MÁRTON ANDRÁS
2017. március 4. - Zilahi Zoltán és Zilahi Nóra
gyermekei: BENDEGÚZ és LILLA

Mészáros Nóra, kántor

2017. március 19. Bérczi Zoltán és Dávid
Orsolya kisfia: KRISTÓF

Meleg ételt osztott a Gondviselés
Segélyszervezet Pesterzsébeten

2017. március 25. - Szabó Gergely Zsolt és
Dinnyés Zsuzsanna kislánya: ESZTER

Gondviselés Segélyszervezet magyarországi
tagozatának szervezésében 2017. február 3-án
immár ötödik alkalommal melegétel-osztásra
került sor Pesterzsébeten, az önkormányzat
Civil Ház-ában.
A korábbi évekhez hasonlóan 200 adag
babgulyást
szolgáltunk
fel.
Az
adventi
adománygyűjtésből
megmaradt
tartós
élelmiszert is kiosztottuk az alkalmi ebédlőbe
betért rászorulóknak.

2017. március 25. - Takács István és György
Katalin lánya: EMESE ZSUZSANNA (felnőtt
keresztelés)

TEMETÉS
2016. december 8. Tresánszky Sándorné sz.
Fülöp Márta (élt 88 évet)
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A kedvezményezett adószáma, neve:
18052459-1-41
Unitárius Alapítvány

2017. január 11. - Sipos Béláné sz. Varga Etelka
(élt 91 évet)
2017. január 14. Schmidt Gábor (élt 70 évet)

18208849-1-41
Gondviselés Segélyszervezet

2017. január 25. - Borbély Jenőné sz. Antal
Gizella (élt 85 évet)

Előre is köszönjük támogatását, amellyel
hozzájárul
a
kárpát-medencei
unitárius
közösség
jövőjének
építéséhez,
tevékenységének
fejlődéséhez,
értékeinek
gyarapításához.

2017. február 4. - Székely István (élt 81 évet)
2017. március 18. - Hont Anikó (élt 79 évet)

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK
Tájékoztatás
jövedelemadó
felajánlásáról

a

Kérdőív
adategyeztetésről
és
egyházközségi igények felméréséről

személyi
1+1%-ának

Az Egyházközség presbitériuma elkészített egy
kérdőívet, mely nyomtatott formában és online
módon is kitölthető. A kérdőív célja, hogy az
egyházközség tagjainak fontosabb adatai
rendelkezésre álljanak, továbbá, hogy felmérjük
az egyházközség tagjainak igényét a közösségi
élet fontosabb területeivel kapcsolatban. A
kérdőív elérhető az egyházközségi hivatalban,
továbbá kitölthető az alábbi hivatkozáson
keresztül, online módon is. A kitöltés maximum
5 percet vesz igénybe.

Kedves Unitárius Testvérünk!
Hálás
köszönetünket
fejezzük
ki
támogatóinknak, akik 2016-ban személyi
jövedelemadójuk
1%-át
egyházunknak
ajánlották fel.
Amennyiben adója 1 %-át 2017-ben is a Magyar
Unitárius
Egyház
Magyarországi
Egyházkerületének kívánja felajánlani, akkor
szíveskedjen egyházunk nevét és technikai
számát feltüntetni az adóbevallás rendelkező
nyilatkozatában, az alábbiak szerint:

https://docs.google.com/forms/d/1qUPjBwES0A
UKUPrIwSufKia_T66xf9kujMz4dYj0x28/edit?ts=
586fe3c1

A kedvezményezett technikai száma, neve:
0200
Magyar
Unitárius
Egyház
Magyarországi Egyházkerülete

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy a
kérdőívet
szíveskedjenek
kitölteni.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Az SZJA másik 1%-a, az úgynevezett civil 1%-a,
felajánlható az Unitárius Alapítvány vagy a
Gondviselés
Segélyszervezet
javára,
az
alábbiak szerint:

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 100 nyomtatott példányban és elektronikus (pdf) formátumban
A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Zoltán Csaba – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapesti Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. (telefon/fax: 311-3094) alatti
címére vagy elektronikus levélben a budapesti.unitarius@gmail.com címre küldeni.
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