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Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Egyházközségünk
tagjait és az érdeklődőket pünkösdi ünnepi
istentiszteleteinkre.
PÜNKÖSDI ISTENTISZTELETI REND
2018. MÁJUS 20. (VASÁRNAP) 9 ÉS 11 ÓRA
2018. MÁJUS 21. (HÉTFŐ) 11 ÓRA
Hagyományainknak megfelelően három pünkösdi ünnepi istentisztelettel
várjuk a híveket pünkösdvasárnap 9 és 11 órától kezdődnek az
istentiszteletek, pünkösdhétfőn pedig 11 órától.
A vasárnap 9 és hétfőn 11 órakor kezdődő istentiszteleten a szószéki
szolgálatot Kászoni Kövendi József lelkész, püspöki helynök végzi, míg a
vasárnap 11 órától kezdődő istentiszteleten Dr. Czire Szabolcs lelkész, a
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára.
Az ünnepi istentiszteleteken az Úr asztalát megterítjük, rajta a rá
emlékeztető jegyeket, a kenyeret és a bort helyezzük el. Az úrvacsora
felvételére várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

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

KÁSZONI KÖVENDI JÓZSEF LELKÉSZ KIBÚCSÚZÓ
ISTENTISZTELETE
Amint arról már korábban is tájékoztattuk Egyházközségünk tagjait,
lelkészünk, Kászoni Kövendi József, aki Egyházközségünket közel 25 éven
át szolgálta, nyugállományba vonul. Kibúcsúzó istentiszteletére 2018.
június 17-én a 17 órától kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban.

MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS
KONFIRMÁCIÓS ISTENTISZTELET

FACEBOOK:
Budapesti-UnitáriusEgyházközség

A hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletre Verőce-Magyarkúton az
Egyházközség vendégházában kerül sor június 2-án, szombaton 12 órától.
Az idei évben a fiatalok konfirmációjára június 10-én, vasárnap 11 órától
kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban.
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prédikációban, simogatásban és mosolyban,
vigasztalásban, szóban és tettben egyaránt! Ez
volt a legkedvesebb, amit tehettem, ha már ide
rendelt a feladat, a hivatás, a kötelesség ebbe a
házba, ebbe a templomos ingatlanba. És volt
alkalmam találkozni itt mindenkivel, a Magyar
Unitárius Egyház minden egyházköréhez tartozó
gyülekezeti tagokkal, kiknek élete szintén a
Városhoz, Pest megyéhez vagy közelebbitávolabbi megyékhez kötődtek. És együtt
dicsértünk Téged és magasztaltunk! Hiszen
együtt is ez volt a legkevesebb, amit
megtehettünk e helyről. És közben telt az idő és
a múló időben szolgálatokat végeztünk: álljon itt
erre vonatkozóan is egy pár adat, kereszteltem
összesen 557 alkalommal, eskettem 177 párt,
konfirmációs
szertartást
24
alkalommal
végeztem és összesen konfirmált 290 fiatal
tanítványunk,
temetési
szertartást
470
alkalommal
végeztem.
Összesen
1228
szertartást végeztem el a 24 év alatt. Nem
kevés mindez. Közösségi és egyéni rítus volt az,
amit itt tettünk, amit itt az utóbbi negyed
évszázadban gyakoroltunk. Ezen a szószéken
elmondtam több ezer imádságot, több mint 1300
prédikációt.

Kászoni Kövendi József kibúcsúzási
beszéde (vázlat)
“...elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál,
hogy végezzem azt.”
(Jn 17,4/b.)
Kedves Testvéreim!
Május 1-jén múlt 24 éve annak, hogy
családommal áttelepültem Magyarországra,
ezen belül Budapestre. Az 1994. május 1. és
1998. május 1. közötti időszakban a Hőgyes
Endre utcában laktunk, majd 1998. június 1-jétől
átköltöztünk a Nagy Ignác utcába. Napra
pontosan húsz évvel ezelőtt bizakodó szívvel
léptem erre a szószékre, hogy beköszönő
prédikációmat elmondjam. Ez az esemény egy
szép emlékhez kapcsolódik, hiszen 1998. június
első vasárnapján kondirmandus tanítványaim
jelenlétében történt mindez. Június 10-én fogom
ünnepelni ennek kerek 20. évfordulóját, amikor
szintén konfirmáló tanítványaim kíséretében
ünnepelhetem a Nagy Ignác utcában töltött
szolgálatom 20. éves évfordulóját. Majd egy
hétre rá június 17-én kibúcsúzom!
Lehet, hogy húsz évvel ezelőtt mondtam,
mondhattam valami olyasmit, miközben hívtalak
magammal Benneteket: “Ha valaki én utánam
akar jönni, vegye fel a maga keresztjét és úgy
kövessen engem.” Mától kezdve nem hívlak
magammal Titeket, hiszen útjaink elválnak, ha
nem is végérvényesen és nem is örökre, de
nagy lesz mától a különbség a második és az
első emelet között.
Textusunk első fele, amit nem idéztem be teljes
egészében a Jn 17, 4-ből így hangzik: “Uram én
dicsőítettelek Téged ezen a Földön!” És mindezt
nem kötelességből tettem és nem is azért mert
ez volt hivatásom az utolsó valamivel több, mint
negyven esztendőben, hanem azért mert
meggyőződésből fakadt ez a dicsőítés. Kérdem
én Tőletek: lehet-e június 17-én, egy olyan
csodás napon, mint a mai Istent nem dicsőíteni
ezen a Földön? Ez a Város, ahol mi most
vagyunk, ez Isten tenyerén van, ezt a Várost és
ezt a templomot ezért is szereti az Isten. Egyre
előkelőbb helyet foglal el azok számára is ez a
Város, akik nyaralni járnak ide, hogy
megcsodálják szépségét és vendégszeretetét.
Szerencsém volt, hogy 24 éven keresztül
dicsőítettelek Téged ebben a Városban, amiből
20 éven keresztül ennek a Főterétől pár sarokra.
Jól, rosszul, de dicsőíttetlek. Imádságban és

Kászoni Kövendi József vendéglelkészként
Portland-ben, 2007-ben
Most pedig elvégeztem a munkát, amit rám
bíztál, hogy elvégezzem!
Istennek mindenkivel megvan a maga terve.
Mindenkit elhív és elküld és munkát ad
mindenkinek abban a körben, ahova elhívta
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És végezetül. Tudjátok, hogy szeretem Kahlil
Gibramot és munkásságát most az ő szavaival
búcsúzom Tőletek, a Próféta műve alapján:

vagy elküldte és az Isten elvárja, hogy az ember
elvégezze azt a munkát, amit Ő rászabott.
És én alázatosan jelentem Isten és ember előtt,
hogy elvégeztem a munkát, amit Isten rám
bízott, hogy elvégezzem.
Igyekeztem szívemet kitárni, hogy annak
szeretetébe fogadjalak Titeket! Volt, amikor
könnyen ment, volt, amikor nehezebben, de
akkor is összeszorított ajakkal és fogakkal
próbáltam gyakorolni a szeretetet, mert szeretni,
nem lehet soha sokat, szeretni nem lehet eleget,
a szeretet akkor is a legnagyobb áldás, ha
odaadjuk valakinek vagy valakiknek és akkor is
nagy áldás, ha elfogadjuk azt valakitől, vagy
valakiktől. És őszintén vallom be azt, hogy
boldog voltam, hogy Veletek lehettem és
közöttetek élhettem! Ha mulasztottam, ha
gyenge voltam, ha megbántottam valakit,
valakiket azoknak bocsánatát kérem! Az engem
megbántóknak
pedig
cserében
mindent
elfelejtek, mindent megbocsátok.
Ez által is elmondhatom újból és ismételten:
Uram elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál,
hogy elvégezzem!

“Az éj némaságában jártam utcáitokon és lelkem
betért házaitokba. És szívdobbanásotok benne
volt a szívemben és lélegzetetek az arcomat
érte és ismertelek mindegyikőtöket.
Bizony mondom ismertem örömötöket és
fájdalmaitokat és amíg aludtatok álmaitok az én
álmaim voltak.
Visszatükröztem a csúcsokat és a szelíd
lankákat, még gondolataitok és vágyaitok
elvonuló nyájait is...
Isten veled Orfalisz népe, e napnak vége
lett...Isten Veletek és az ifjúsággal, amelyet
köztetek éltem.
És higgyétek el: tegnap történt csak, hogy egy
álomban találkoztunk!...”
Ámen.

Beszámoló
közgyűlésről

És végül: Isten Veletek!

az

egyházközségi

Egyházközségünk szokásos, az előző évet
lezáró rendes közgyűlését 2018. május 6-án, az
istentiszteletet követően tartotta meg, melyen 25
szavazati joggal rendelkező egyházközségi tag
vett részt.

Ha 24 év lelkészi munkám végeztével
egy háborgó lelket megnyugtattam,
ha valakinek egy kérdésére feleletet adhattam,
ha egy fájó szívnek enyhületet adtam,
ha egy borús, feldúlt arcon derűt fakasztottam,
ha egy lelket Istenhez emeltem,
ha valakinek egy mustármagnyi hitet adtam,
nos akkor nem telt el hiába a 24 esztendő.

A közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta Kászoni-Kövendi József lelkész és Dr.
Vajda László gondnok 2017. évi jelentését. Mint
ismeretes Dr. Vajda László tavaly decemberig
töltötte be ezt a tisztséget. A jelenlegi gondnok,
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin a 2018. év eddig
eltelt időszakának eseményeit foglalta össze,
különös tekintettel a 450 éves évforduló ünnepi
alkalmait.

Drága Budapesti híveim! Isten Veletek! Óvjon,
vezéreljen, áldjon és segítsen meg Titeket az
Isten! Jusson eszetekbe az a tanításom,
amellyel minden szolgálatomat kezdtem: Mert
az Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére!
Legyetek jó emberek!

A közgyűlés, szintén egyhangúlag, elfogadta a
2017. évi zárszámadást és a 2018. évi
költségvetést, melyek főbb számait Zoltán
Csaba pénztárnok ismertette az alábbiak
szerint:

Jussak eszetekbe néha és emlékezzetek
megközelítőleg olyan szeretettel rám, mint
amilyen szeretettel gondolok én majd Rátok!
Éljetek Békében, éljetek Szeretetben, és
Boldogságban, éljetek Jól és éljetek Sokáig!
Legyen támaszotok jövőben is a gondviselő
Isten! Szeressétek Őt továbbra is, és
szeressétek ezt a templomot, amelyet hithű
elődeitek építettek Isten iránti mérhetetlen
szeretettel! Látogassátok ezt a hajlékot többet,
mint amennyit az én időm alatt tettétek.

Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon
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2010 és 2015 között töltötte be az
Egyházközség gondnoki tisztségét. Egyik fontos
és sikeres tevékenysége volt, hogy Dr.
Barabássy Sándorral együtt főszerkesztője volt
“A Budapesti Unitárius Egyházközség története”
című
kötetnek,
amely
a
templomunk
felszentelésének 125 éves évfordulójára jelent
meg 2015-ben.

2018 Terv
8.491.096
16.280.00
15.520.000
9.251.096

Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon

A közgyűlés egyhangúlag támogatta Dr.
Hatfaludy Zsófia, egyházközségünk korábbi
gondnoka, tiszteletbeli gondnoki címre történő
felterjesztését a Magyar Unitárius Egyház
Képviselő Tanácsához. A tiszteletbeli gondnoki
cím adományozásáról a Magyar Unitárius
Egyház Főtanácsa 2018. július 6-i ülésén dönt.

A Gondviselés Segélyszervezet felügyelő
bizottsági tagja és aktív önkéntese a különféle
jótékonysági akciókban.
A
Magyarországi
Egyházkerület
Nőszövetségének létrehozásában is fontos
szerepet vállalt, megszervezve a magyarkúti
találkozót, ahol lefektették a megalakulás
alapjait.
Gondnoki
tevékenységének
kiemelkedő
eredménye volt továbbá, hogy segítette az
egyházközséget
számos
színvonalas
rendezvény
és
program
szervezésében,
amelyek közül kiemelkedtek az Érték+Őrző
Estek programjai.
A közgyűlés végén Dr. Barabássy Sándor
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kászoni
Kövendi József közelgő kibúcsúzása után
közgyűlést kell tartania az Egyházközségnek,
melyen
dönteni
kell
az
új
lelkész
megválasztásának módjáról. A gyülekezet
meghívással vagy pályázat kiírása útján töltheti
be a megüresedő lelkészi állást.

Mészáros
szerzett

Dr. Hatfaludy Zsófia
Dr. Hatfaludy
Csányban.

Zsófia

1948-ban

a

biológiai

újabb

diplomát

született
2018. május 6-án, vasárnap este Mészáros
Nóra énekvezérünk és művésztársai koncertjére
került sor a Zeneakadémián, ahol Beethoven,
Clara Schumann, Poulenc, Orbán György és
Bartók művei csendültek fel. A csaknem telt
házas esten közreműködött Varga Zoltán Liszt
díjas
kürtművész,
Bucsi
Annamária
operaénekesnő, Csucsi Ildikó fuvolaművész,
illetve Hotzi Mátyás zeneakadémiai hallgató.
Kántorunk ezzel a koncerttel zárta le azt a
kétéves
periódust,
mellyel
harmadik,
zongorakísérő-korrepetitori
mesterdiplomáját
szerezte meg.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerészeti Karán szerzett gyógyszerész
diplomát, majd egyetemi doktori címét a
Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemen
nyerte el.
1992-ben
lett
kandidátusa.

Nóra

tudományok

Az Unitárius Egyházhoz való kötődését és hitét
nagymamájának és édesanyjának köszönheti.
Anyai ágon háromszéki unitárius családból
származik. Nagyapai ágon református, apai
ágon katolikus felmenőkkel rendelkezik a
család.
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Szabó Csengele lelkésznő
Budapesti évei alatt oroszlánrészt vállalt az
iskolai
hitoktatásban,
táboroztatta
Egyházközségünk fiataljait, részt vett a
konfirmandusok felkészítésében és segítette,
öszönözte az egyházközségi ifjúság élet
aktívabbá válását, melynek számos eredményét
láthatjuk.

Mészáros Nóra Zita énekvezér
A koncerten egyházközségünk számos tagja is
részt vett.
Gratulálunk Nórának az újabb diplomához.

Szabó
Csengelét
válaszotta
lelkészévé
a
Hódmezővásárhelyi
Unitárius Egyházközség

A klasszikus gyakorló segédlelkészi feladatokon
kívül sok olyan tevékenységet végzett, melyek
nagymértékben hozzájárultak Egyházközségünk
hit-, ifjúsági-, kulturális- és közösségi életének
fejlődéséhez. Ezért köszönet illeti meg
Csengelét, amit ezúton is megteszünk.

A
közelmúltban
gyülekezeti
lelkészévé
választotta
Szabó
Csengelét
a
Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség,
melynek
lelkészi
állása
Kiss
Mihály
nyugállományba vonulása miatt üresedett meg.

Lelkésszé választásához gratulálunk és Istentől
áldott szolgálatot kívánunk. Bízunk benne, hogy
kapcsolata egyházközségünkkel továbbra is
fennmarad.

Mint ismeretes, Csengele magyarországi
szolgálatának első évében, 2015 és 2016 között
egyházközségünk gyakorló segédlelkésze volt.
Ezt követően az Egyházkerületben folytatta
lelkészi munkáját, hozzá köthető a Győri
Egyházközség gondozása és újjászervezése.

Egyházközségünk életéből
Március 24-én, szombaton délután került
megrendezésre húsvétváró családi napunk
gyülekezeti termünkben. Ez alkalommal immár
hagyományosan hímes tojást készítettünk,
illetve különböző kézműves foglalkozásokkal. A
szervezők nagy sikert aratott tojáskereséssel
várták a családokat.

Csengelét az Ürmösön 2017. október 28-án
megtartott ünnepi zsinaton szentelték lelkésszé.
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Március 30-án, 18 órától nagypénteki áhítatot
tartottunk gyülekezeti termünkben, ahol Jézus
szenvedéstörténete,
az
Unitárius
Passió
hangzott el egyházközségünk kórusa és
vendégszólisták tolmácsolásában.
Április 1-jén, húsvétvasárnap 9 órakor és 11
órakor, illetve április 2-án, húsvéthétfőn 11 órától
Ünnepi Istentiszteletet tartottunk, ahol az Úr
asztalát megterítettük, s a rá emlékeztető
jegyeket: a kenyeret és a bort elhelyeztük.
Április 25-én délután Szent György napi
koncertre vártuk az érdeklődőket. Érték+Őrző
Estünkre elfogadta a meghívást Varga Zoltán
Liszt díjas kürtművész, a Zeneakadémia tanára,
aki Beethoven kürtszonátáját adta elő. Az este
közreműködött
továbbá
Völner
Eszter
operaénekes, Csucsi Ildikó fuvolaművész, Hotzi
Mátyás, a Zeneakadémia gordonka szakos
hallgatója. A koncerten zongorán kísért
Mészáros Nóra és Tálos Vivien.

Húsvéti tojásfestés
17 órától egyházközségünk gitárzenekara Tokos
Zoltán vezetésével adott húsvétváró koncertet
az alkalomra érkezett népes közönségnek.
Március
25-én,
virágvasárnap
Ünnepi
Istentiszteletünk után Ligeti Zsuzsa grafikatárlatának megnyitójára, illetve „Egyperceseit”
tartalmazó kötetének bemutatójára került sor
gyülekezeti termünkben.
Ligeti Zsuzsa gyermekkora óta rajzol. Tanárként
kézműves osztályt szervezett, majd nyugdíjba
vonulása után már csak grafikákkal foglalkozik,
kialakította
az
„egypercesek”
műfaját,
elmondása szerint ki sem mozdul otthonról papír
és toll nélkül. „Mindent lerajzolok a pillanat
élménye alapján. Rajzok készülnek városokban,
falvakban,
hegyekben,
sízés
közben,
éttermekben, hangversenyen…”
A kiállítást Harka Ágnes festőművész nyitotta
meg, zongorán közreműködött Mészáros Nóra.
A tárlat május végéig megtekinthető gyülekezeti
termünkben.

Május 6-án, vasárnap Istentiszteletünkön
vasárnapi iskolás gyermekeink rövid műsorral
köszöntötték az édesanyákat. Az Istentiszteletet
követően közgyűlést tartottunk.
Egyházunk
megalapításának
450
éves
évfordulója alkalmából alkalmi bélyeget és
díszborítékot adott ki a Magyar Posta, melynek
ünnepélyes
bemutatójára
május
13-án,
vasárnap Istentiszteletünk alkalmával került sor.

A 450 éves évforduló emlékére megjelent
bélyeg

Az ünnepi eseményen Elekes Botond főgondnok
köszöntő és a bélyeget méltató mondatait
követően egy erdélyi népdalt hallhattunk
Benedekffy
Katalin
operaénekes

Harka Ágnes festőművész, Kászoni Kövendi
József lelkész és Ligeti Zsuzsa grafikus
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tolmácsolásában, majd Elekes Attila André
grafikusművész, a bélyeg és díszboríték
tervezője előadásában ismertette a bélyegképen
látható festményreprodukció történetét és
alkotójának, Körösfői-Kriesch Aladárnak az
életútját, végül megköszönte Hajdú József
fotóművész professzionális háttérmunkáját a
grafikai megoldások elkészítéséhez.

Tájékoztatás
jövedelemadó
felajánlásáról

a

személyi
1+1%-ának

Kedves Unitárius Testvérünk!
Hálás
köszönetünket
fejezzük
ki
támogatóinknak, akik 2016-ban személyi
jövedelemadójuk
1%-át
egyházunknak
ajánlották fel.
Kérjük, hogy adója 1 %-át 2018-ban is a Magyar
Unitárius
Egyház
Magyarországi
Egyházkerületének szíveskedjen felajánlani,
egyházunk nevének és technikai számának
feltüntetésével az adóbevallás rendelkező
nyilatkozatában, az alábbiak szerint:
A kedvezményezett technikai száma, neve:

Mészáros Nóra, kántor

Tervezett programjaink
Június 1-én és 2-án – immár hagyományosan
– konfirmandusainkkal a festői szépségű
Magyarkúton konfirmációra felkészítő alkalmat
tartunk.

0200
Magyar
Unitárius
Magyarországi Egyházkerülete

Június
2-án,
szombaton
12
órától
hagyományainkhoz
híven
Tavaszváró
Istentiszteletet tartunk Magyarkúton, Fenyőliget
Vendégházunk udvarán, melyre szeretettel
hívjuk és várjuk kedves Híveinket.

Egyház

Az SZJA másik 1%-a, az úgynevezett civil 1%-a,
felajánlható az Unitárius Alapítvány vagy a
Gondviselés
Segélyszervezet
javára,
az
alábbiak szerint:
A kedvezményezett adószáma, neve:
18052459-1-41
Unitárius Alapítvány

Június 3-án, vasárnapi Istentiszteletünk után
Mayer
Péter
festőművész
kiállításának
megnyitójára kerül sor gyülekezeti termünkben.
A kiállítás témája, "Az Afroamerikaiak Vizuális
Gazdagsága". Ez a kiállítás lehetőséget kínál
arra, hogy életüket saját miliőjükben bemutató
portréikon
keresztül
látogatóink
megismerkedjenek az afroamerikaiak színes
világával.
Ezen a vasárnapon – idén már második
alkalommal, hagyományt teremtve – hívjuk és
várjuk mindazokat is, akik 10 illetve 20 éve
konfirmáltak
egyházközségünkben
egy
találkozóra, örömteli együttlétre.

18208849-1-41
Gondviselés Segélyszervezet
Előre is köszönjük támogatását, amellyel
hozzájárul
a
kárpát-medencei
unitárius
közösség
jövőjének
építéséhez,
tevékenységének
fejlődéséhez,
értékeinek
gyarapításához.

Kászoni-Kövendi
József
lelkész
jelentése a 2018. márciustól májusig
végzett szertartásairól

Június 10-én, vasárnap 11 órától Konfirmációi
Ünnepi
Istentiszteletet
tartunk,
melyet
úrvacsoraosztás követ.

KERESZTELÉS
Ördög Krisztián Dávid és Győrffy Laura Gitta
kislánya SAROLTA-ZSÓFIA
Kisgyörgy Bence János és Demeter Erika kisfia
ZÉTÉNY
Kovács-Pálffy András és Huszenitza Anna
Margit kislánya ZSÓFIA

Június
17-én,
vasárnap
17
órakor
Istentiszteletet tartunk, ahol gyülekezetünk
elköszön egyházközségünk lelkészétől, Kászoni
Kövendi Józseftől, aki 24 évig szolgált
egyházközségünkben.
Mészáros Nóra, kántor

ESKETÉS
Prodvomidisz Péter és Dr. Dénes Beáta
Ferenczi Levente és Vasvári Zsuzsa
TEMETÉS
Nagy Gyuláné sz. Ágosotn Beatrix (élt 88 évet)

7

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

XVIII. ÉVF. 2. SZÁM

2018. MÁRCIUS - MÁJUS

_____________________________________________________________________________________________________________________

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
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