
1 

 

               BUDAPESTI 
UNITÁRIUS HÍRLEVÉL 

A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 
         2017. ÁPRILIS - JÚNIUS                                             XVII.ÉVFOLYAM, 2. SZÁM         

 
 

 
Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk! 

 
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Egyházközségünk t agjait 
és az érdekl ődőket pünkösdi istentiszteleteinkre, ünnepi 

eseményeinkre. 
 
 

PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 
2017. JÚNIUS 4. ÉS JÚNIUS 5. 

 
Hagyományainknak megfeleően három pünkösdi ünnepi istentiszteletet 
tartunk 2017. június 4-én vasárnap délelőtt 9 és 11 órai kezdettel, valamint 
június 5-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. 
 
 

NYÁRI BALATONI GYERMEKTÁBOR 
 
Kedves Táborozni Vágyó Gyerekek! Kedves Szülők!  
 
Idén a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete országos 
unitárius gyermektábort szervez. A tábor helyszíne Balatonszepezd, 
időpontja augusztus 21-27. 
 
Az elmúlt évben különösen színes és sikeres volt az unitárius gyermektábor, 
mert az ország különböző részeiről érkeztek a táborozók. Szeretnénk ezt a 
lehetőséget még inkább kihasználni, és tartalmasabbá tenni. 
 
Táborunkba 8-12 éves gyermekek jelentkezését várjuk. A határidő július 16. 
Jelentkezni Szabó Csengelénél a 06-70-576-7208 telefonszámon vagy az 
elegnecs@gmail.com elektronikus postacímen lehet. 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 
 

 
 
 

 

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

com  
 

FACEBOOK: 
 
Budapesti-Unitárius-
Egyházközség 
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Pünkösdi gondolatok a Jn 14, 1 
alapján 
 

Jézus búcsúbeszédében azt mondja 
tanítványainak: „Ne nyugtalankodjék a Ti 
szívetek”, majd hozzáteszi: „Higgyetek Istenben 
és higgyetek énbennem.” Mire jön a mindenkori 
ember azonnali reakciója, a Jézus korában élt 
és a ma korának embere részéről egyaránt: 
 
• Hát hogyne nyugtalankodna a mi 
szívünk, amikor átéljük az élet végességét. 
• Aggódunk gyermekeink jövőjéért. 
• Szeretteink egészségi állapotáért. 
• Aggódunk önmagunkért. 
• Hogyne nyugtalankodna a szíve annak, 
azoknak, akik várják a szövettani leleteiket? 
• Vagy aki látja a híreket arról, hogyan 
gyilkol a Boko Haram Nigériában, vagy 
Burundiban, ahol a gerillák szétvertek egy 
újonnan alapított unitárius gyülekezetet? 
• Vagy, hogyne nyugtalankodna a 
szívünk, amikor itt Európa közepén látjuk a 
merényletek képeit? 
• És megállapítjuk: ember itt már nem 
segíthet.  
 

Ám Jézus nem úgy adja a békességet, 
mint ahogy azt a világ adja. Mert figyeljük meg 
azt, hogy mit mond Jézus a Jn 14 fejezetének a 
végén:  

 
„Békességet hagyok nektek: az én 

békességemet adom nektek, de nem úgy adom 
nektek, ahogy azt a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne csüggedjen.” 
A pax Jesu (Jézus békessége) más, mint a pax 
romana. Utóbbiban ugyanis katona, társadalmi, 
gazdasági, jogi, kulturális, civilizációs 
szempontok érvényesülnek, az előbbire a 
tanítványság bensőségessége, a hit ereje, a 
húsvétban megdicsőülttel való közösség a 
jellemző. 
 

Egyik szószéki szolgálatomban 
egyházunk egykori püspökének, dr. Kovács 
Lajosnak egy prédikáció gyűjteményére utaltam, 
ma újból röviden rá hivatkoznék. 
 

Kovács Lajos teológiából doktorált, 
miután egyetemi tanulmányait befejezte, bár 
Angliában tanult, teológiai doktorátusát német 
nyelven írta Albert Schweitzer Nobel-békedíjas 
német teológusnál, aki egy személyben volt 
lelkész, orgonaművész és orvos. És sok olyan 

prédikációt közölt a Keresztény Magvetőben a 
hetvenes évek elején, amit ő maga is tőle 
olvasott. Schweitzer, miután teológiai 
tanulmányait elvégezte, úgy döntött, hogy orvosi 
egyetemet is elvégzi, 42 évesen hagyta maga 
mögött Európát és utazott Lámbarénéba, 
Afrikába. Ott gyógyított, tanított és prédikált a 
bennszülötteknek. Egy pünkösdben ezeket 
mondta a Nagy Fehér Varázsló, ahogy őt ottani 
hívei nevezték, Textusa ez volt: „Ne 
nyugtalankodjék a Ti szívetek!” 

 

 
 

Kászoni József lelkész, püspöki helynök 
 

 
• A boldog szív csendes. 
• Olyan, mint egy tó a napütésben. 
• De a boldogtalan szív olyan, mint az 
Ogova tó egy tornádó kezdetén. 
• És ha most megkérdezlek benneteket: 
csendes és boldog a ti szívetek, mindenikötök 
kénytelen lenne így válaszolni:  
• Nem doktor, mert ha a szívemre 
hallgatok, nem vagyok boldog. Pedig minden 
szív csendes és boldog akar lenni. Ezt még a 
legvadabb ember is tudja. Mert békességre 
vagyunk és boldogok akarunk lenni, a fehérek 
épp úgy, mint a feketék. De szívünknek akkor 
lesz békessége és akkor lesz boldog, ha benne 
Jézus az Úr, mindenféle jó gondolattal. Egyedül 
Ő teheti meg, hogy szívünk őt kövesse, és hogy 
békés és boldog legyen. Ezért kell mindenben, 
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amit tesztek megkérdeznetek: megengedi ezt a 
törzsfőnök? 
• Ezért mondom mindeniketekének: Jézus 
legyen a szívetek törzsfőnöke. És azok, akik 
akarják, hogy Jézus valóban törzsfőnöke legyen 
a szívüknek, békességet nyernek, boldogok 
lesznek és tudják mit jelent Isten országát 
szívükben hordani. Ma tehát mindannyitokat 
arra buzdítalak:  
• Imádkozzatok azért, hogy Isten országa 
jöjjön el a világba, és azért is imádkozzatok, 
hogy szívetekbe jöjjön el a béke.” 

Egyszerű, ezért félreérthetetlen szavak. 
Ezt Albert Schweitzer, Jézustól tanulta és ezt 
adta tovább fekete betegeinek és híveinek. Egy 
dolgot mi is megtanulhatunk ebből: szívünk 
békéjét, nyugodtságát, és derűjét csak úgy 
lelhetjük meg, ha az a Pax Jesu van 
szívünkben, amire az előbb utaltam, nem a pax 
romana, vagyis a világ békéje. 

Ezt adja meg számotokra is a 
gondviselő Isten, most és mindörökké! 
 
Ámen 
 
1956-os emlékpontot avattunk 
templomunk udvarán 
 
    A Budapesti Unitárius Egyházközség 2016 
őszén pályázott, majd 2016. december 15-én 
kötött szerződést a Közép-és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvánnyal 1956-os emlékpont 
létesítésére.  
 
         A szerződésnek megfelelően egy emlékmű 
került felállításra a Nagy Ignác utca 2-4. alatti 
templomos ingatlan udvarán „1956 unitárius 
áldozatainak emlékére”. Az emlékmű felállítását 
és a kapcsoló rendezvényt a Közalapítvány 1,8 
millió forinttal támogatta.  
 
        Az eseményre 2017. április 22-én került 
sor. Az ünnepségen mintegy 80 fő jelent meg, 
az Egyházközség tagjai, családtagok és 
meghívottak. A megjelenteket Kászoni-Kövendi 
József, az Egyházközség lelkésze köszöntötte.  
 
        Elsőként az emlékmű alkotója, Barabássy 
Somogy Örs szobrászművész mondott egy 
fohászt. Imája emlékezés volt 1956 unitárius 
áldozataira, akik példájából erőt meríthetnek a 
jelen és a jövő nemzedékek is.  
 
 

 
 

Az 56-os unitárius áldozatok emlékm űve 
(Barabássy Somogy Örs alkotása) 

 
      Szent-Iványi Ilona, a Magyarországi 
Unitárius Egyházkerület főjegyzője ünnepi 
gondolatait a szabadság eszméje köré építette, 
amely nem csak valami alóli felszabadulást, 
hanem a lehetőségekkel való helyes élést is kell, 
hogy jelentse. Megemlékezett 1956 név szerint 
ismert és név nélküli áldozatairól.  
 
     Elekes Botond, a Magyarországi Unitárius 
Egyházkerület főgondnoka felidézte, hogy a 
rendszerváltást követően 1996-ban és 2006-ban 
az akkori kormányok alatt még nem lehetett 
1956 őszének eseményeit méltó módon 
megünnepelni, erre először 2016-ban nyílt 
lehetőség. Arra is ráírányította a figyelmet, hogy 
1956 szereplői közül mára már sokan 
eltávoztak, de az új generációknak is ismerni 
kell 1956 valós történetét és szerepét a magyar 
és a világtörténelemben. Felhívta a jelenlévőket, 
hogy évente legalább egy, a témában íródott 
könyv elolvasásával tartsák fent emlékezetüket, 
adózzanak a hősöknek.  
 
        A főgondnokot Tófalvi Zoltán történész 
követte, aki 1989 óta kutatja az erdélyi 
unitáriusok 1956-os szerepét, a velük szemben 
elkövetett megtorlások történetét. Több 
százezer oldal dokumentum átnézése után 
eddig hét kötetnyit írt meg, öt kötet pedig már 
meg is jelent az összesen 10 kötetre tervezett 
hatalmas munkából.  
 
     Az ünnepi megemlékezéseket Szalóczy Pál 
előadóművész szavalata zárta, aki Márai 
Sándor, „Mennyből az angyal” című versét 
tolmácsolta rendkívül ihletett módon. 
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Az emlékm űavatás szónokai  
(balról Elekes Botond f őgondnok, Kászoni 
József püspöki helynök, Szent-Iványi Ilona 

egyházkerületi f őjegyz ő, Barabássy Somogy 
Örs) 

 
     A Budapesti Unitárius Egyházközség 
presbitériuma és valamennyi jelen lévő nevében 
Dr. Vajda László gondnok és Sass Bernadett 
presbiter leplezték le az emlékművet és 
helyezték el rajta a megemlékezés koszorúját.  
 
    A Magyar Himnusz és a Székely Himnusz 
közös eléneklésével zárult az ünnepség. 
 
     A résztvevők ezt követően a templomban 
ünnepi koncerten vettek részt, amelyen a 
Budapesti Vonósok Kamarazenekar működött 
közre. A közönséget Dr. Vajda László gondnok 
és Botvay Károly, az együttes művészeti 
vezetője köszöntötte. Elhangzott J. Haydn: A 
megváltó hét szava a keresztfán és A.Dvorak: 
E-dúr vonósszerenád op.22. A magas 
színvonalú előadás jól illeszkedett az egész 
esemény ünnepi hangulatához. 
 
     A résztvevők a koncertet követően is együtt 
maradtak és egy állófogadás keretében 
folytatták a megemlékezést. 
 
     Az emlékmű oldalában tábla került 
elhelyezésre, amely szerint: „Készült az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 
létrehozott Emlékbizottság támogatásával.” 
 
 

Dr. Vajda László, gondnok 
 
 

Nyárköszönt ő szabadtéri 
isztentisztelet Magyarkúton 
 
     Május 27-én verőfényes napsütésben 
tartottuk meg idei nyárköszöntő szabadtéri 
istentiszteletünket az egyházközség 
vendégházában, Magyarkúton.  
 

 
 
Kászoni József prédikációjának hallgatósága 
     Kászoni József lelkész és Mészáros Nóra 
kántor már pénteken délután kiutazott a 
helyszínre az idei konfirmandus csoporttal, hogy 
a június 11-i konfirmációra együtt készüljenek 
fel. A csoport a vendégházban szállt meg. 
Másnap a konfirmandusok szülei is eljöttek az 
istentiszteletre, így a korábbinál is nagyobb 
számú közönség hallgatta Kászoni József 
lelkész prédikációját.  
 

 
 

Konfirmandusok felkészülése  
 
         Az istentiszteletet követően 
szeretetvendégségre került sor. A Patak 
Étteremből hozott gulyásleves elfogyasztása 
után jól estett a szülők által készített sok finom 
édes és sós sütemény.  
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 Dr. Barabássy Sándor, egyházközségünk 
presbitere, immár második alkalommal íjászatra 
tanította az eseményen résztvevő gyermekeket, 
akik láthatóan nagyon élvezték ezt a programot.  
 
Egyházközségünk életéb ől 
 
 
Április 9-én , virágvasárnap Ünnepi 
Istentiszteletet tartottunk, mellyel párhuzamosan 
– immár hagyományosan, 10 órától – 
Húsvétváró családi napra vártuk a fiatalokat és 
idősebbeket egyaránt. Az elmaradhatatlan 
hímestojás-festés mellett kézműves 
foglalkozásokkal, mókás játékokkal várták a 
szervezők a résztvevőket. 
 
Április 14-én , nagypénteken 18 órától Unitárius 
Passiónkat hallgathatta meg a nagyszámú 
közönség gyülekezeti termünkben. A 
színvonalas, megható előadás közreműködői 
voltak: Lőki Dániel, Retkes Attila, Németh 
Ferenc, Jancsik Levente és az egyházközség 
kamarakórusa, illetve Csucsi Ildikó fuvolán és 
Mészáros Nóra zongorán játszott. 
 
Április 16-án , húsvétvasárnap 9 órától és 11 
órától, április 17-én , húsvéthétfőn 11 órától 
Ünnepi Istentiszteletre hívtuk Testvéreinket, ahol 
az Úr asztalát megterítettük, rajta a rá 
emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort 
elhelyeztük. 
 
Április 22-én , pénteken 17 órától az 1956-os 
forradalom unitárius áldozatai emlékművének 
avatására került sor templomos ingatlanunk 
udvarán.  
 
Május 7-én , vasárnap Ünnepi Istentiszteletre 
került sor: vasárnapi iskolás gyermekek és 
konfirmandusaink verssel, dallal és egy-egy szál 
virággal köszöntötték az édesanyákat. Az 
ünnepi műsor szervezéséért, lebonyolításáért 
köszönet illeti Kovács-Czimmermann Katalin és 
Jancsikné Bernáth Márta hitoktatónkat és 
Mészáros Nóra énekvezért.  
 
Május 18-án , csütörtökön 18 órától Érték + Őrző 
Estet tartottunk. A nagy sikert aratott koncerten 
közreműködött Harazdy Eszter énekművész és 
Mészáros Nóra zongoraművész, 
egyházközségünk kántora. Az esten Retkes 
Attila zenetudós vállalta a házigazda szerepét, 
végigvezetve a zeneműveken. A hangversenyen 

elhangzottak többek között Vivaldi és Mozart 
művei is.  
 
 

 
 

Gyermekek anyáknapi m űsora 
 
 
Május 28-án , vasárnap 11 órától 
Istentiszteletünkön közreműködött a 
negyventagú Vancouveri Unitárius Kórus. 
 
 

Mészáros Nóra, kántor 
 
 
Tervezett programjaink  
 
Június 3-án , szombaton 18 órától Tokos Zoltán 
gitárművész hangversenyére kerül sor 
templomunkban a világhírű gitárművész, Andrés 
Segovia halálának 30.évfordulóján. A koncerten 
a zeneirodalom talán legismertebb gitárdarabjai 
hangzanak el: Rodrigo: Fantasia para un 
Gentilhombre című műve és Castelnuovo-
Tedesco versenyműve. 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, 
rajta a rá emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a 
bort elhelyezzük. 
 
Június 11-én,  vasárnap Konfirmációs Ünnepi 
Istentiszteletre kerül sor, melyet 
úrvacsoraosztás követ. 
 
Június 18-án , vasárnap istentiszteletünk 
keretében Papnő mesék című kötetét bemutatja 
és prédikál Székely Kinga Réka lelkész.  
Ugyanezen istentisztelet keretében idén 
rendhagyó módon a 2016/2017-es tanév végét 
is megünnepeljük, melyre hívjuk és várjuk a 
diákokat, szeretteiket és ismerőseiket.   
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A méltó ünnepléshez várjuk azon diákok 
jelentkezését, akik verssel, prózával 
szeretnének búcsút mondani a tanévnek, vagy 
egy dal előadásával a saját hangszerükön vagy 
az egyházközség zongoráján. (A ünnepi 
program összeállításához kérjük, hogy minél 
előbb jelentkezzetek ezen az e-mail címen: 
nora.meszaros@gmail.com. ) 
 
     A kitűnő vagy példás bizonyítvánnyal 
rendelkezőket könyvjutalomban részesítjük. 
 
 

Mészáros Nóra, kántor 
 
  
Befejeződtek a felújítási munkálatok 
Magyarkúton 
 
     Amint arról korábban beszámoltunk, az 
Emberi Erőforrsáok Minisztériuma Egyházi 
Kapcsolatokért Felelő Államtitkársága által 
meghirdetett pályázatán 1,2 millió forint 
támogatást nyert el Egyházközségünk a 
magyarkúti egyházközségi ingatlan felújítására, 
korszerűsítésére.  
 
     A munkálatokra májusban került sor, így a 
május 27-i nyárköszöntő szabadtéri 
istentiszteleten résztvevők már láthatták az 
elvégzett felújítás eredményeit. 
 
     A házban a fűtési rendszer javítására, a 
konyha melegvízellátásának megoldására, 
tisztasági festésre és hőszigetelési célzattal 
gipszkartonozásra került sor.  
 
      Az udvaron tűzifa tárolására alkalmas fedett 
szín épült, továbbá megtörtént a melléképület 
régóta esedékes teljes rekonstrukciója. A 
tárolóhelyiség új tetőzszerkezetet kapott és 
annak külső, belső vakolása is elkészült, 
valamint az esővízelvezetés is megoldódott. 
 
     A felújítások eredményeként a vendégház 
komfortosabbá, energiafelhasználás 
szempontjából pedig hatékonyabbá vált. 
 

 Zoltán Csaba, jegyző 
 
 
 
 
 
 

40 éves konfirmációs találkozó 
Egyházközségünkben 
 
     Nagy örömünkre május 7-én, évünk egyik 
leggyönyörűbb napján, anyák napján tartottuk 
meg Egyházközségünkben 40 éves 
konfirmációs találkozónkat.   
 
     1977. május 29-én a Nagy Ignác utcai 
Unitárius Templomban 14-en tettünk hitet 
vallásunkról Dr. Ferenc József püspök, Huszti 
János lelkész és az egyháztagok előtt. A 
konfirmációra Huszti János lelkész és felesége 
Ilu néni készített fel bennünket.   
                                                                                                                         
     Bennem a 40 évvel ezelőtti emlékek egy 
gyönyörű januári szép hóeséses napon 
elevenedtek fel először, majd később 
gondolataimat megosztottam Zoltán Csabával 
is, aki egyike volt a velem konfirmáltaknak.   A 
régi szép emlékek arra indítottak bennünket, 
hogy megkeressük mindazokat, akikkel együtt 
konfirmáltunk és közösen emlékezzünk életünk 
ezen meghatározó eseményére. Márciusban 
született meg egy konfirmációs találkozó 
gondolata. Az események innentől kezdve 
felgyorsultak, melynek eredményeként május 7-
én sikerült megtartanunk a találkozót.  14 
társunk közül 11-el sikerült felvenni a 
kapcsolatot és a találkozón végül heten tudtak 
részt venni. Célunk, hogy fél évszázados 
évfordulónkon létszámunk már teljes legyen és 
addig is tartsuk egymással a kapcsolatot. 
 
      Szinte leírhatatlan az az élmény, hogy 40 év 
után újra találkoztunk. A találkozón az 
egymásnak való bemutatkozás is 
elkerülhetetlenné vált, hiszen sokan már 40 éve 
nem találkoztunk. Felelevenítettük 40 évvel 
ezelőtti emlékeinket, az akkori eseményeket és 
régi fényképeink is az asztalra kerültek. 
Megosztottuk egymással életünk eddigi 
történetét.                                                                                          
      
     Találkozónk során egyben megemlékeztünk 
Huszti János lelkészünkről, vagy ahogyan a mi 
emlékezetünkben él, János bácsiról, egy 1988-
ban felvett prédikációjának hangfelvételével. Jó 
érzéssel töltött el mindannyiinkat János bácsi 
hangját visszahallani. Huszti János lelkészünk 
ezen prédikációja keretében köszöntötte Dr. 
Ferenc József püspök urat 80. születésnapján. 
Számomra szomorú személyes emlék is a 
hangfelvétel, hiszen ezen az istentiszteleten 
történt édesapám gyászhírének bejelentése.  
 



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL              XVII. ÉVF. 2. SZÁM       2017. ÁPRILIS - JÚNIUS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

7 

     A gyülekezeti teremben megterített asztalon 
elhelyeztük Huszti János fényképét, amely a 
lépcsőházban többi lelkészünkével együtt 
emlékeztet bennünket a múltra. János bácsi 
emlékére minden jelenlévő egy-egy gyertyát 
gyújtott. 
 
     A kötetlen beszélgetés közben fogyasztottuk 
el az általam nagy szeretettel készített 
háromfogásos ebédet. A találkozó három óra 
körül ért véget és azzal búcsúztunk egymástól, 
hogy mostantól szorosabban tartjuk egymással 
a kapcsolatot.  
      
     Úgy gondolom, hogy itt e nagyvárosban, 
Budapesten létfontosságú lenne a konfirmációs 
találkozók megszervezése és hagyományának 
őrzése. A magam példájából kiindulva, aki 
Budapesten születettem és apai ágról unitárius, 
édesapám, valamint Huszti János lelkészünk 
elvesztése egy kis időre megingatta 
hovatartozásomat, ami az első templomba 
jövetelem alkalmával szerencsére hamar 
megváltozott.  Talán jó lenne, ha a fiatalok a 
konfirmáció végeztével egyben egy találkozó 
időpontját is megbeszélnék, ami elősegítené a 
csoportok összetartozását. 
 
    Végül, de nem utolsó sorban néhai Huszti 
János lelkész és Dr. Ferenc József püspök 
közel 30 évvel ezelőtt elhangzott mondatát 
szeretném megosztani, bízva abban, hogy ezzel 
egyházközségünkben sikeresen elindíthatjuk a 
konfirmációs találkozók sorozatát, hagyományt 
teremtve az utánunk jövőknek. 
 
Huszti János: „Taníts minket úgy számlálni 
napjainkat mindenható Isten, hogy bölcs szívhez 
jussunk.”                                             
 
Dr. Ferenc József: „AZ EGYHÁZ ÖRÖK, MI 
VAGYUNK A MULANDÓK.” 
 

Soós Judit, presbiter 
 
 
 
 
A Magyarországi Unitárius 
Nőszövetség 2016. évi beszámolója 
 
     2016. augusztus 27-én került sor az Unitárius 
Nőszövetség éves országos találkozójára 
Sepsiszentgyörgyön. 
      

       A MUNOSZ részéről ketten vettünk részt a 
konferencián: Erdő Mária, pestszentlőrinci 
presbiter és Sigmund Juliánna, a MUNOSZ 
elnöke. 
      
     Célunk, hogy erősítsük az erdélyi unitárius 
nőtestvérekkel való közösséget és az 
összetartozás érzését. 
 
      2016. szeptember 17-én került 
megrendezésre a MUNOSZ országos 
találkozója Kocsordon. 
     A találkozón 37 nőszövetségi tag vett részt, 
valamint a meghívott vendégek. 
    A kocsordi találkozó rendezői Bartha 
Zsuzsánna kocsordi lelkészasszony, valamint 
gondnoka és a kocsordi nőszövetség tagjai 
voltak. 
       Áhítatot tartott Lakatos Csilla miskolci 
lelkésznő. 
 
      Előadást tartott Dr.Szent-Iványi Ilona 
lelkésznő, egyházkerületi jegyző és Róka Mária, 
kocsordi nőtestvér. 
 
      A tagok egyhangúlag megszavazták, hogy 
2017-ben is megrendezzük a 2017. évi 
MUNOSZ találkozót, melyre 2017. szeptember 
30-án, szombaton kerül sor a Budapesti 
Egyházközség gyülekezeti termében. 
 

Sigmund Juliánna, MUNOSZ elnök 
 
 
Kászoni-Kövendi József lelkész 
jelentése a 2017. április-májusban 
végzett szertartásairól 
 
 
KERESZTELÉS 
 
2017. április 15. – Erdei Márton és Erdei-Sallai 
Mónika kislánya: BIANKA LAURA 
 
2017. április 16.  - Neiger Attila és Virág Erika 
kislánya: ESZTER KRISZTINA 
 
2017. április 22.  - Mikulesz László és Lassel 
Erika kislánya: PETRA 
 
2017. május 10.  - Fitori Csaba és Tóth Emőke 
kislánya: CSENGE LILLA 
 
2017. május 20. - Imre János Attila és Jakab 
Ágnes kislánya: KINCSŐ VIKTÓRIA 
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ESKETÉS 
 
2017. május 20. -  Csendes Béla és Csiszár 
Mária 
 
 
TEMETÉS 
 
2017. április 7. -  Molnárné sz. Kovács Katalin 
(élt 66 évet) 
 

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK 
 
 
Kérdőív adategyeztetésr ől és 
egyházközségi igények felmérésér ől 
 
     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. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1qUPjBwES0A
UKUPrIwSufKia_T66xf9kujMz4dYj0x28/edit?ts=
586fe3c1  
 
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy a 
kérdőívet szíveskedjenek kitölteni. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük. 
 
 
 
 
 

 
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, Nag y Ignác u. 2-4 . (telefon/fax: 311-3094)  alatti 

címére vagy elektronikus levélben a budapesti.unitarius@gmail.com címre küldeni.  


