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EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYÛLÉS
2008. MÁRCIUS 9. – 11 ÓRA
Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves
egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk
évi rendes közgyûlését
2008. március 9-én (vasárnap)
11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz.
alatti templomunkban.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyûlésre
egy órával késõbb, 12 órakor kerül sor azonos helyszínen
és napirenddel.

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2008. MÁRCIUS 23-24.

A TARTALOMBÓL

Hagyományainknak megfelelõen Húsvéti ünnepi istentiszteletet
tartunk 2008. március 23-án vasárnap délelõtt 9 és 11 órai kezdettel, valamint március 24-én, 11 órai kezdettel. Mindhárom
alkalommal úrvacsora vételére is várjuk konfirmált unitárius
testvéreinket.
2008. március 21-én Nagypénteken, 18 órai kezdettel ünnepi
istentisztelet keretében az Unitárius Passió élõ elõadására kerül
sor Nagy Ignác utcai templomunkban.

Egyházközségünk
életébõl
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Egyházunk és társegyházközségeink
életébõl
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MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2008. MÁJUS 24. (SZOMBAT)

Rendezvények,
események
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Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét Magyarkúton 2008. május 24-én
(szombaton) 11 órai kezdettel tartja meg.
A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor,
de már 9:30 órától várjuk vendégeinket.
Az istentiszteletet követõen 13 órától szeretetvendégségre várjuk a híveket.
Vonattal a Nyugatiból 8:05-kor, 9:05-kor és 10:05-kor induló
vonattal lehet eljutni. Leszállás Verõce állomáson. A menetidõ
33 perc. Az állomásról gépkocsival a helyszínre szállítjuk a vonattal érkezõket.

A Portlandi
Testvéregyházközségi
kapcsolat hírei
9
Közleményekhirdetmények
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www.unitariusbudapest.hu

A rendezvényt rossz idõ esetén is megtartjuk.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL
440 éves az Unitárius Egyház

– 2008. JANUÁR – FEBRUÁR

hogy Egyházközségünk évi rendes közgyûlését
2008. március 9-én (vasárnap) 11 órai kezdettel
tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz.
alatti templomunkban.

Idén januárban, egyházközségünkben ünnepi istentisztelettel, emlékeztünk az Unitárius Egyház
Határozatképtelenség esetén a megismételt
alapításának 440. évfordulójára.
közgyûlésre egy órával késõbb, 12 órakor
440 éve, 1568. január 12-én iktatta törvénybe az kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.
Erdélyi Fejedelemség Tordán megtartott országgyûlése a szabad vallásgyakorlás jogát, Európá- A közgyûlésen szavazati joggal azon egyháztaban elsõként. Mi unitáriusok ezt az idõpontot te- gok vehetnek részt, akik 2007. év folyamán egykintjük egyházunk születése napjának. A tordai házfenntartás címén anyagilag hozzájárultak
országgyûlés történelmi tettet vitt véghez, amikor egyházközségünk mûködéséhez. Ezen tagok
az Európában dúló felekezeti türelmetlenség ide- neve az egyházközségi hivatalban megtekinthején, korát messze megelõzve törvényt hozott a tõ. A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a
szavazati joggal rendelkezõ tagok több mint fele
vallás szabad gyakorlásáról.
jelen van. Szavazati jogukat a tagok csak személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyûlés
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyûlés napirendje:
1. Lelkész 2007. évi jelentésének megtárgyalása,
elfogadása
2. A 2007. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása
Kõrösfõi Kriesch Aladár festménye a tordai
országgyûlésrõl, a kép közepén Dávid Ferenccel

3. A 2008. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása

4.Egyházközségi tisztségviselõk (gondnok,
pénztáros, fõtanácsi képviselõ) megválasztáBízunk benne, hogy errõl a jeles eseményrõl a
sa és esküjük bevétele
kerek évforduló kapcsán országosan is megemlékezést tartanak a kárpát-medecei unitárius kö- 5. Egyebek
zösségek és nemcsak unitárius körökben, hiszen
a tordai országgyûlés határozata a magyar történelemnek is kiemelkedõ eseménye, melyre felekezeti hovatartozástól függetlenül valamennyi- A napirendekre vonatkozó elõterjesztések az
ünknek büszkének kell lennünk és annak emlé- egyházközség hivatalában hétköznap 9 és 16
két meg kell õriznünk.
óra között a közgyûlést megelõzõ héten megteMár csak 10 évünk van a 450. évforduló megün- kinthetõek.
nepléséig. Talán már most el kellene kezdeni egy Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb
emlékezetes nagy ünnepség elõkészítését. Ez a számban történõ megjelenésére és aktív részvénagyszerû történelmi tett és annak vezéralakja, telére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk
mártírhalált halt egyházalapító püspökünk, Dávid a híveket erre a fontos eseményre.
Ferenc emléke megérdemelné, hogy BudapesAtyafiságos tisztelettel és együttmûködését elõre
ten egész alakos köztéri szobrot állítson neki az
is megköszönve
utókor. Hogy ez a terv valóra válhasson, annak
elõkészítését már most meg kell kezdeni.
Egyházközségi közgyûlés 2008. március 9-én

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük
kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket,
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Schmidt Gábor, gondnok
Kászoni-Kövendi József, lelkész
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Zoltán Csaba lemondott gondnok-pénztárosi Az egyházközségek közmûköltségei megtérítésére kiírt 2006. év végi pályázatot, melyen egyettisztségérõl
len fillérre sem tartotta érdemesnek egyházZoltán Csaba a 2008. január 30-án megtartott községünktet az elnökség, holott mi viseljük a legpresbiteri ülésen írásban benyújtotta lemondását magasabb költségeket. A nyári püspöki vizitáció
gondnok-pénztárosi tisztségérõl.
hivatalos eredménye szerint egyházközségünk
A lemondás körülményeinek megvilágítása céljá- példásan mûködik és vezeti adminisztrációját, enból az alábbiakban részleteket közlünk Zoltán nek ellenére Balázsi László fõjegyzõ úr szóbeli kiCsaba Presbitériumnak szóló, lemondását beje- egészítésében olyan alaptalan vádakat fogalmazott meg, minthogy nem támogatjuk az erdélyi
lentõ levelébõl:
gyülekezeteket, a Hírlevelet kéretlenül küldözgetjük más egyházközségek tagjainak, nem fizetjük
„Kedves Presbiter-társaim!
ki Vadady Attila helyett az elmaradt 3 millió Ft-os
Egyházközségünk gondnoki tisztségét 2002 kö- bérleti díjat a kántori lakásért, holott a per a MUE
zepe óta töltöm be. Az elmúlt hat évben sohasem és Vadady Attila (és nem a BUE) között zajlik, akiírtam levelet a presbitériumnak, hiszen szinte rõl a MUE jogi képviselõje azt állította a bírósáminden hónapban tartottunk testületi ülést, vagy gon, hogy nincs semmilyen köze az egyházhoz.
a vasárnapi istentiszteletek alkalmával volt sze- Élve állampolgári jogommal, több mint száz unitárencsénk személyesen megbeszélni az éppen rius hittestvéremmel együtt 2007-ben megalapíaktuális egyházközségi ügyeket. Ez tehát az elsõ tottuk a Budapesti Unitárius Egyházközséget,
és mint látni fogjátok, egyben az utolsó levelem melyet a Fõvárosi Bíróság az egyházi szervezeis, amit egyházközségünk gondnokaként írok tek nyilvántartásba bejegyzett. Az alapítók szenektek.
mélyemet választották meg az egyház világi elnökének.
Miután két, bár azonos hitelveket valló, de szervezetileg elkülönült egyházban egyidejûleg nem
tölthettek be tisztséget, ezért szomorú szívvel
ugyan, de le kell mondanom a Budapesti Unitárius Egyházközségben betöltött gondnokpénztárosi tisztségemrõl, amelyet ezúton teszek meg.
Kedves Presbiter-társaim!

Zoltán Csaba a magyarkúti haranglábnál

Az elmúlt években több alkalommal vetõdött fel
bennem a gondolat, hogy gondnoki tisztségemrõl
lemondjak, de a közösség és presbiter-társaim
iránti felelõsségérzet, valamint a közösen elért
eredmények, továbbá az újabb és újabb célok,
feladatok mindig meggyõztek arról, hogy folytatnom kell, annak ellenére, hogy egyházközségünket, annak vezetését és személyemet folyamatos
támadások, rágalmazások érték.

Kérlek, fogadjátok megértéssel döntésemet. Ezúton kérek tõletek elnézést, hogy egyházalapítási
terveimbe nem avattalak be benneteket és valamennyien ebbõl a levélbõl szerezhettetek tudomást a Budapesti Unitárius Egyházközség, mint
egyház létrejöttérõl. A sokéves közös munka és a
hittestvériség is azt diktálta volna, hogy errõl korábban tájékoztassalak benneteket. Hogy miért
nem tettem, annak az volt az oka, hogy nem kívántam az egyházközség lelkészét, kántorát és
presbitereit belekeverni egy olyan ügybe, amely
nyilvánvalóan a Magyarországi Unitárius Egyház
vezetésének rosszallását fogja kiváltani.

Lemondásommal megszûntnek tekintem a MaA 2005. évi zsinaton a Magyarországi Unitárius gyarországi Unitárius Egyházzal és annak gyüleEgyház vezetésébe több egyházközség, köztük kezeteinél, szervezeteinél betöltött megbízatásoa budapesti kiváló jelöltjei közül egyetlen egy mat, tisztségemet.”
sem került megválasztásra, ami mélyen elszoAtyafiságos üdvözlettel
morított.
Zoltán Csaba
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Az egyházközség presbitériuma sajnálattal vette
tudomásul a lemondást és köszönetet mondott
Zoltán Csabának az elmúlt nyolc évben presbiterként, majd gondnokként végzett kiemelkedõ
és eredményes egyházközségi és közösségépító munkájáért.
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Egyházközségi tisztségviselõk jelölése

Zoltán Csaba gondok-pénztárosi tisztségrõl történt lemondása miatt kerül sor új tisztségviselõk
választására a 2008. március 9-ére összehívott
közgyûlésen. Az új tisztségviselõk mandátuma a
többi tisztségviselõhöz hasonlóan a 2012. évi
A Zoltán Csaba által bejegyzett egyház, bár neve rendes közgyûlés idõpontjáig szól.
megegyezik a Budapesti Unitárius Egyházközségével, azzal nem azonos. Aki Egyházközségünk- Az Egyházközség Presbitériuma jelöltként az
ket akarja támogatni az adója 1%-át a Magyaror- alábbi személyeket javasolja megválasztani:
szági Unitárius Egyháznak ajánlja fel. Ezt megteDr. Vajda László presbitert gondnoknak;
heti a Hírlevélhez mellékelt lapon .
A Magyarországi Unitárius Egyház
elnökségének álláspontja az új egyházzal
kapcsolatban
A Magyarországi Unitárius Egyház az elnökség
nevében, melynek tagjai Rázmány Csaba püspök, Elekes Botond fõgondnok, Balázsi László
fõjegyzõ és Dr. Pálfi László fõgondnok-helyettes,
az egyház hivatalos www.unitarius.hu honlapján
az alábbi állásfoglalást tette közzé. A felhívást
szó szerint, minden változtatás nélkül közöljük:
Figyelmeztetés!
Tisztelettel felhívjuk híveink és támogatóink figyelmét, hogy a Budapesti Unitárius Egyház
gondnoka Zoltán Csaba és egy a vonzáskörébe
tartozó kisebb csoport kivált az egyházközségbõl és egyházként jegyeztette be teljesen jogtalanul a Budapesti Unitárius Egyházközséget. Az
APEH-nél a technikai számot is megszerezték,
ami azt jelenti, hogy anyagiakban is megpróbálják megrövidíteni Egyházunkat.

•
• Tim Katalin presbitert pénztárosnak;
Hatfaludy Zsófia presbitert, zsinati és
• Dr.
fõtanácsi képviselõnek.

A fenti tisztségekre további jelöltek állíthatók. Kérjük, hogy a jelöléseket szíveskedjenek a lelkészi
irodának bejelenteni a 311-3094-es telefonszámon vagy személyesen. Jelölésre még a közgyûlés idején is lesz lehetõség.
Köszönjük egyházfenntatóink
2007. évi adományait
A 2007. év folyamán a Hírlevél címoldalán külön
is kértük híveinket, hogy lehetõségeik szerint
anyagilag is támogassák egyházközségünket
adományaikkal, egyházfenntartási befizetéseikkel, mert a korábbi évektõl eltérõen az egyházközség pénzügyi helyzete meggyengült.

A Presbiérium felhívása meghallgatásra talált és
különösen a karácsonyi idõszakban rekord mértékû adomány érkezett a gyülekezet számlájára
Az unitáriusok a történelmük során nem azért
hoztak rengeteg áldozatot, hogy jött-mentek el- és pénztárába, így lehetõvé vált a lelkész és munkatársai 13. havi fizetésének kifizetése.
bitorolják Egyházközségünk nevét és javait.
Tisztelettel kérjük híveinket, hogy határolódja- A karácsonyi adományoknak köszönhetõen
nak el és ítéljék el a 2007-ben bejegyzett Buda- pénzügyi helyzetünk stabilizálódott és bár a 2007.
pesti Unitárius Egyházközséget és annak alapí- évi záró vagyon mintegy 680.000,-Ft-tal maradt el
tóit és sem erkölcsiekben, sem anyagiakban ne a tervezettõl, az év végén mégis 800.000,-Ft szatámogassák azt.
bad felhasználású pénzeszközzel rendelkeztünk.
Tisztelettel
ELNÖKSÉG Hálásan köszönjük híveink adományait és kérjük,

hogy a 2008. év folyamán is segítsék adományaikkal egyházközségi céljaink elérését.
A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ
tisztelettel és szeretettel hívja fel hívei és támogatói
figyelmét arra, hogy adóbevallásuk során a rendelkezõ nyilatkozatban egyházunkat jelöljék meg kedvezményezettként!
Magyarországi Unitárius Egyház: 0 2 0 0
Unitárius Alapítvány: 18052459 - 1 - 41

Elkészült a 2007. évi Zárszámadás és a
2008. évi Költségvetési javaslat

Postásné Balázs Ildikó egyházközségi irodavezetõ gyors és pontos munkájának köszönhetõen elkészült az Egyházközség 2007. évi zárszámadáKöszönettel: sa, melynek alapján Zoltán Csaba gondnok
A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége összeállította a 2008. évi költségvetés tervezetét.
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A két pénzügyi jelentést a Presbitérium megvitat- Kászoni József és Kövendi Mária
30. házassági évfordulója
ta és jóváhagyásra a közgyûlés elé terjeszti.
A zárszámadás és a költségvetés fõbb számait
az alábbi táblázat tartalmazza. Részleteiben a
két anyag az egyházközségi irodában tekinthetõ
meg.

2007. évi zárszámadás
2007
Tény

2007
Terv

Tény/Terv
(%)

Nyitó
vagyon

7.425.040

7.425.040

Bevételek

9.269.874

8.593.965

107,9%

Kiadások

10.303.525

8.946.000

115,2%

6.391.389

7.073.005

90,4%

--

2007. december 8-án Nagy Ignác utcai templomunkban hálaadó istentisztelet keretében erõsítette meg házasságkötését Kászoni József tiszteletes és Kövendi Mária tiszteletesasszony, a házasságkötésük 30. évfordulóján. A templomban
szép számmal megjelentek a rokonok, ismerõsök, barátok és nem utolsó sorban egyházközségünk tagjai. A szolgálatot Kiss Mihály hódmezõvásárhelyi lelkész végezte, akit több évtizedes
barátság köt a házaspárhoz.
Egyházközségünk nevében Isten áldását kérjük
Mária és József házasságának további éveire,
valamint sok örömet, boldogságot a házaspárnak.
Karácsonyfa ünnepély

Záró
vagyon

2008. évi költségvetési javaslat
2008
Tervezett

2007
Tény

2008/2007
(%)

Nyitó
vagyon

6.391.389

7.425.040

86.1%

Bevételek

8.043.000

9.269.874

86,8%

Kiadások

8.395.000

10.303.525

81,5%

Záró
vagyon

6.039.389

6.391.389

94,5%

December 16-án, vasárnap délután került megrendezésre a 2007. évi gyermek karácsonyfa ünnepély. A mintegy 150 fõs közönség többsége ezúttal is a 15 év alatti korosztályból került ki.
Salamon Emõke hitoktatónk vezetésével a 6-12
éves korosztály képviselõi adtak elõ egy rövid karácsonyi zenés mûsort, majd a közönség soraiból
jelentkeztek a gyermekek, hogy elõadják karácsonyi verseiket, dalaikat, énekszóval, hangszerrel.
A rendezvény, mint mindig, a feldíszített karácsonyfa lámpáinak meggyújtásával, közös énekléssel és az ajándékcsomagok átadásával ért véget.
Jankovics Marcell az Érték + Õrzõ Estek
sorozat vendége volt

Héra Gábor költõ elõadóestje

Az Érték+Õrzõ Estek sorozat 2007. évi utolsó rendezvényére december 18-án kedden került sor. A
Kellemes együttlétnek, jó hangulatnak örvendrendkívül sokoldalú Jankovics Marcell volt vendéhettek azok, akik 2007. december 1-jén részt vetgünk, aki mûvészettörténész, rajzfilmrendezõ,
tek a Budapesti Unitárius Egyházközség rendezgrafikus, könyvillusztrátor, kultúrtörténész és író.
vényén. Meghívott vendégeink voltak: Héra Gábor költõ, aki az elõadóest címét a következõk- Jankovics Marcell az adventi ünnepkörre való teben fogalmazta meg: Szerelem, vers, zene… kintettel napról napra ismertette a keresztény miGábor beszélgetõ partnere Szentpéteri Eszter tológiában az egyes napokhoz kötõdõ ünnepeket,
volt, aki élõ beszélgetést folytatott „…Egy múlt szokásokat és rámutatott azokra az összefüggészázadi, életét a mûvészet igézetében élõ em- sekre, hogy ugyanezek a szokások módosult forberrel…” A Gábor által írt verseket nagy átéléssel mában más kultúrákban is megtalálhatóak, ami
adták elõ Dóczy Péter és Varga Kornél István fõként annak tudható be, hogy ezek a jeles eseszínmûvészek. Az elõadást szeretetvendégség mények a Hold és a Nap állásával hozhatóak
összefüggésbe.
követte.
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A rendkívül érdekes, színes elõadást követõen
Jankovics Marcellt eddigi pályájáról és további
terveirõl kérdezhettük, majd az esemény végén
az általa írt vagy illusztrált könyveket dedikálta.

Az esküvõn ott voltak a jelenlegi és korábbi presbiterek, a családtagok, egyházközségünk tagjai
és az ifjú pár barátai.

Az esketési szertartást három lelkész végezte:
Szent-Iványi Ilona, Szász Adrienne és Kászoni
Egyházközségünk az
József. Szent-Iványi Ilona az esketést megelõzõ
Egy az Isten címû rádiómûsorban
beszédében kiemelte Ibolya és Attila életének uniJanuár 25-én pénteken 13:30-tól sugározta az tárius vonatkozásait, erõs személyes és családi
MR1 Kossuth Rádió az egyházközségünkben ké- kötõdésüket az unitárius hithez és egyházközségünkhöz.
szített unitárius mûsort, az Egy az Istent.
A harmic perces adásban elsõként Kászoni Jó- A templomi esketést követõen a gyülekezet tagjai
zsef tiszteletes emlékezett az unitárius egyház a gyülekezeti teremben gratuláltak võlegénynek
alapításának 440. évfordulójára és felolvasta a és a menyasszonynak, illetve egy pohár pezsgõvallásszabadságról a tordai országgyûlésben ho- vel koccintottak Ibolya és Attila boldogságára. Az
ünnepelt pár és a hívek közötti beszélgetéshez a
zott törvény eredeti szövegét.
vendéglátók süteményt és üdítõket szolgáltak fel.
Zoltán Csaba gondnok-pénztáros Veres Emese
Gyöngyvér szerkesztõnek bemutatta az egyházközség mûemléki védettség alatt álló, 1890-ben Egyházközségünk nevében sok boldogságot kívánunk Ibolyának és Attilának.
felszentelt templomát és annak történetét.
Végül Dr. Hatfaludy Zsófia presbiter ismertette az
egyházközségben rendezett kulturális események hosszú sorát, a szombati kiállítás megnyitókat, valamint az Érték+Õrzõ Estek sorozat elõadásait.

Az év elsõ egyházközségi rendezvénye

2008. február 9-én tartottuk meg az új év elsõ rendezvényét az elsõ emeleti gyülekezeti teremben,
amely újból Unitárius Galériává változott délután
öt órától. „Képek a hazáról” címû kiállítását hozta
Horváth Ibolya és Vadady Attila
el Kalmár Pál festõ- és üvegmûvész. A kiállítást
énekvezér esküvõje
megnyitotta Bencsik András fõszerkesztõ, a jelen2008. febrár 2-án, szombaton 17 órára teljesen levõ vendégekeket Kászoni József köszöntötte,
megtelt a Nagy Ignác utcai templom. Horváth Ibo- közremûködtek Pitti Katalin opera énekesnõ és a
lya és Vadady Attila esketési szertartására gyûlt Horsa együttes.
össze az ünneplõ gyülekezet, határon innenrõl
és azon túlról is. Ibolya brassói származású unitárius, Attila pedig egyházközségünk kántora, aki
közel 30 éve szolgálja gyülekezetünket, vasárnapról vasárnapra és hétköznapokon is.

Pitti Katalin operaénekesnõ a rendezvényen

Horváth Ibolya és Vadady Attila
az esketési szertartáson
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A meghívottak és érdeklõdök zsúfolásig megtöltötték ez alkalommal is a galéria termeit és közvetlen résztvevõi, egyben haszonélvezõi is lehettek a
mûsornak, programnak, ami alatt azt kell értenünk, hogy Pitti Katalin nem csak kérte-énekelte a
jelenlévõk életére Isten áldását, hanem az elõadói
állványról leszállva, a közönség soraiban azt ténylegesen adta is. Az énekesnõ ezen kívül egy ma-
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gyar népdalt, egy dunántúli Mária éneket is éne- Az ülés napirendi pontjainak megtárgyalását kökelt. A színvonalas estet, mint minden alkalom- vetõen Zoltán Csaba gondnok-pénztáros bejelentette lemondását, melyet írásban is átadott a
mal most is szeretetvendégség zárta.
Presbitériumnak.
Kászoni József lelkész jelentése a
2007. december és 2008. február közötti
2008. február 13.
idõszakban végzett tevékenységérõl
A Presbiérium döntött arról, hogy 250.000,-Ft-tal
ESKETÉS
támogatja Kászoni József könyvének kiadását.
2008. február 2-án: Horváth Ibolya és Vadady Attila. A közgyûlésen megválasztandó tisztségviselõk
jelölésével kapcsolatban a Presbitérium egyhangúlag támogatta Dr. Vajda László presbiter gondKERESZTELÉS
nokká, Tim Katalin presbiter pénztárossá és Dr.
2007. december 1-jén: Hajnal Attila és Bíró Fru- Hatfaludy Zsófia presbiter fõtanácsi taggá történõ
megválasztását. A jelölést mindhárom presbiter
zsina kislánya DOROTTYA
elfogadta és vállalják a tisztséget megválasztá2007. december 2-án: Nagy Miklós és Szász Brisuk esetén.
gitta kislánya BERNADETT – MERCÉDESZ
2007-ben közel 6%-kal nõtt a templomlátoga2007. december 7-én: Dr. Novák Béla és Bárczi
tók száma egyházközségünkben
Katalin kisfia VALENTIN
2006. év óta folyamatosan vezetjük azt a kimuta2007. december 10-én: Torday-Nagy Szabolcs
tást, amely rögzíti az egyes istentiszteleteken
és Crespo Zsuzsanna kislánya BORBÁLA –
résztvevõ hívek számát és a perselypénz összeRÓZA
gét. Immár két teljes éves adatsor áll rendelkezé2008. február 4-én: Sebestyén Sándor és Csurgó sünkre, melyek elemzésre és összehasonlításra
Kirsztina kisfia SZABOLCS.
adnak lehetõséget.
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2006. és 2007.
évi istentiszteletek és templomlátogatók számát,
a perselypénz összegét és azok átlagát.

TEMETÉS
2007. december 2-án: Istók Vilmos, élt 87 évet

2007

2007. december 4-én: Keszler Péter, élt 56 évet
2007. december 17-én: Lõrincz Sándorné sz.
Kiserdei Juliánna, élt 88 évet

Istentiszteletek
száma

2008. január 11-én: Gál László, élt 69 évet

Templomlátogatók
száma összesen
(fõ)

2008. január 22-én: Dr. Dutka Ferenc, élt 80 évet
2008. február 11-én: Baksai Sándor, élt 90 évet.

Presbitériumunk 2008. januári-februári
munkájáról
2008. január 30.

2006

2007/2006

58

57

101,8%

3.182

3.006

105,9%

Összes perselypénz bevétel (Ft)

838.809

1.029.104

81,5%

Templolátogatók
átlagos száma
(fõ/ istentisztelet)

58

53

109,4%

264

342

77,2%

Egy templomlátogatóra jutó
perselypénz (Ft/fõ)

A Presbitérium tanulmányozta, megvitatta, végül
a közgyûlésnek elfogadásra javasolta a 2007. évi
Örömteli, hogy a templomlátogatók száma közel
zárszámadást és a 2008. évi költségvetési javas6%-kal növekedett 2006-hoz viszonyítva, ugyanlatot, melyeket Zoltán Csaba gondnok terjesztett
akkor jól látható, hogy a múlt évben már érezteta testület elé.
ték hatásukat a megszorító gazdasági intézkedéA Presbitérium továbbá döntött a közgyûlés sek és az egy templomlátogatóra jutó perelypénz
összehívásáról és az egyházközség 2008. I. fél- bevétel majdnem 23%-kal, 342,-Ft-ról, 264,-Ft-ra
évi eseménynaptárát véglegesítette.
csökkent.
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EGYHÁZUNK ÉS
TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK
ÉLETÉBÕL
Új lelkészt nevezett ki Rázmány Csaba a
debreceni gyülekezethez
Mint arról korábban beszámoltunk, 2007. augusztusában Miklósi Vári Katinka debreceni lelkésznõ családjával Svájcba települt, így új lelkész választása vált esedékessé Debrecenben.
A debreceni presbitérium és gyülekezet egy fiatal
erdélyi unitárius lelkésznõt hívott meg az egyházközségbe, melyhez a kolozsvári és budapesti
egyházi központok hozzájárulását kérték. Végül
egyik püspökség sem adta meg a hozzájárulást
ahhoz, hogy a lelkésznõ Debrecenben végezhessen lelkészi szolgálatot.
A debreceni egyházközség vezetése újból kérte
a két egyházi vezetõt, hogy döntésüket vizsgálják
felül és tegyék lehetõvé a gyülekezet által legjobbnak tartott megoldás megvalósítását. Ez a
kérés nem talált meghallgatásra.
2008. január 8-án kelt levelében február 1-jei hatállyal Rázmány Csaba püspök kinevezte Papp
Gy. Lászlót, korábbi nagyváradi lelkészt, hogy a
Debreceni Unitárius Egyházközség lelkészeként
szolgáljon.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
2008. I. félévi egyházközségi események
naptára
Immár hagyománnyá vált, hogy a Presbitérium
minden félév elején elfogadja az adott idõszak
tervezett programját, az úgynevezett eseménynaptárat. Így történt ez idén januárban is, az
eseménynaptárat az alábbiakban adjuk közre.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár e
pillanatban tervezet, bár a Presbitérium azon dolgozik, hogy minden a tervek szerint megvalósuljon, de nem zárható ki, hogy az idõ haladtával a
programok idõpontja módosul. Ezért kérjük, hogy
figyelje egyházközségünk további hirdetményeit,
illetve az Ön által felkeresni kívánt esemény elõtt
telefonon érdeklõdjön az egyházközségi irodában, hogy valóban a terv szerint kerül-e megrendezésre a rendezvény.

IDÕPONT

Február 21.
(csütörtökök)
18 óra

ESEMÉNY
Érték+Õrzõ Estek sorozat
rendezvénye
Vendég: Simó József, a Czegei
Wass Albert Alapítvány
magyarországi elnöke

Február 25.
(hétfõ)

Hírlevél 2008/1. számának
kiküldése (közgyûlési és húsvéti
meghívóval)

Március 1.
(szombat) 17 óra

Zsedényi Lilla ikonfestõ
kiállításának megnyitója

Március 9.
(vasárnap) 11 óra

Egyházközségi közgyûlés

Március 13.
(csütörtök) 18 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat
rendezvénye

Március 22.
(péntek) 18 óra

Nagypénteki istentisztelet és
passió játék

Március 23-24.
(vasárnap, hétfõ)
11 óra
(vasárnap 9 órakor
is)

Vasárnapi és hétfõi húsvéti ünnepi
istentiszteletek úrvacsora
osztással

Április 10.
(csütörtök) 18 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat
rendezvénye

Április 19.
(szombat) 17 óra

Kultúrális rendezvény és
szeretetvendégség

Április 30.
(szerda)

Hírlevél 2008/2. számának
kiküldése (pünkösdi és magyarkúti
meghívóval)

Május 11-12.
(vasárnap-hétfõ)
11 óra
(vasárnap 9 órakor
is)

Vasárnapi és hétfõi pünkösdi
ünnepi istentiszteletek úrvacsora
osztással

Május 18.
(vasárnap) 11 óra

Fiatalok konfirmációja

Május 22.
(csütörtök) 18 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat
rendezvénye

Május 24.
(szombat) 11 óra

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet
és szeretetvendégség

Június 26. –
Július 10.

Portlandi fiatalok magyarországi és
erdélyi látogatása

Július 21 – 27.
(hétfõ-vasárnap)

Magyarkúti Gyermektábor

Kérjük a 7-15 év közötti gyermekek szüleit, hogy
már most jelezzék gyermekeik részvételi szándékát a júliusi magyarkúti gyermektáborban,
Postásné Balázs Ildikónál (311-3094).
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A PORTLANDI
TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI
Júniusban portlandi fiatalok látogatnak
egyházközségünkbe
A Budapesti Unitárius Egyházközség meghívására a 2008. június 27-én (pénteken) délután
2:20-kor érkezik Ferihegyre a portlandi testvéregyházközség 17 fõs csoportja. A csoport 13 tagja 15 és 18 év közötti portlandi unitárius fiatal, akiket négy felnõtt kísér.
A fiatalok a budapesti unitáriusok 2007. nyári látogatását viszonozzák. Most már bizonyossá vált
teljes programjuk, amit az alábbiakban ismertetünk:
Június 27. – Érkezés Budapestre
Június 28. – Program a vendéglátó családokkal
Június 29. – Közös istentisztelet a templomban
Június 30. – Látogatás Magyarkútra
Július 1. – Kirándulás a Dunakanyarban
Július 2. – Utazás Erdélybe
Az erdélyi túra után július 9-én érkezik vissza a
csoport Budapestre, ahol egy éjszakát töltenek
és másnap reggel indulnak vissza repülõvel
Portland-be.
A csoport vezetõje az a Dana Regan hitoktató
lesz, aki a mi fiataljaink programjának fõ szervezõje volt Portland-ben.
Kérjük azon családok jelentkezését, akik szívesen vendégül látnának a fenti június 27. és július
2. közötti idõszakban, öt éjszakára, egy vagy kettõ amerikai unitárius fiatalt, vagy kísérõt gondoskodva szállásukról és reggeli, illetve esetenként
esti étkeztetésükrõl. Mint látható a programot közösen szervezzük, csak egy napot töltenének a
fiatalok a vendéglátó családokkal.
Fõként azok jelentkezését várjuk, akiknél hasonló korú fiatal is van a családban és akik angolul is
beszélnek, illetve azokat a családokat, akiknek fiataljai tavaly Portland-ben jártak.

A jelentkezéseket Postásné Balázs Ildikó és
Kászoni József tiszteletes várja a 311-3094-es
telefonszámon.
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Levelezõ lista
Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egyházközség tagjai közötti kommunikáció elõsegítésére Gazdag Árpád segítségével egy levelezõ lista jött létre, amelyen angol nyelven folyik a párbeszéd. Az egyházközségi eseményekrõl készült
fényképeket is rendszeresen feltesszük a listára,
hogy a tenger másik oldalán is láthatóvá váljanak
közösségi életünk pillanatai. Kérjük, hogy azok az
angolul tudó unitáriusok, akik szeretnének a listához csatlakozni, Gazdag Árpádnál jelentkezzenek (gazdag.arpad@t-online.hu).
Vadady Attila: Tavaszérzet
Érett földszag üzen érzékeimnek tavaszt,
Rongyos hóleplét ledobta már a tél,
Minden mi él hanggal magasztal
Életet, megújulást remél.
Virágok hoznak elénk apró kelyheket,
Melyben reggelente harmatcsepp lapul,
Színnel foltoznak álmos kerteket,
Hol barna rigócska túr avart vadul.
S ha mégis ritkán hópihe szállna légben,
Napheve létét rövidre szabja már,
S a lanyha szellõ arculsímogat,
Mint selyemszárnyú, rebbenõ madár.
S majd a vadgesztenye, élénk lombja földjén,
Mint apró havas fenyõk, az ágak végein,
Fehér virágai virítanak, zöldjén,
Leveleinek csokra csúcsain.
Élednék én is, s a tavasszal együtt,
Megbújnék a fák közt hangtalan,
Lesném a zöldet, mi újra zsendül,
S vesszõt, melyen bolyhos barka van.
De magányom jégvermébe zárva,
Hiába küzdök, fel, a napra fel,
S csak elmélkedek minek mi az ára,
S éltem igaztalan büntetést nyer el.
S csak ülök türelmemben a nyárra várva,
Képzelgek jókat hasztalan,
S nem is merek nézni már, a mára,
Létem üres, fáj és parttalan.
Inkább lennék a tavasz én magam,
Ûzném messzi a gyötrõ tél szelét,
Olvasztanám jegét, s mi abba’ van,
S hoznám helyette a fényes nyár hevét.
Ébresztenék, virágot, halat, vadat,
Terítenék asztalnak tarka pázsitot,
Hol fûszálon fürge hangya halad,
S még mennyi mindent látni ott.
De valós létem embernyi csak,
Idõm mindössze néhány röpke év,
S nem maradhat én utánam más,
Csak egy igen hamar elfelejtett név.
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IWIW-en a Budapesti Unitárius
Egyházközség

Önkéntesek jelentkezését várjuk
szeretetszolgálati munkához

A közismert és közkedvelt közösségi internetes
portálon, az IWIW-en szeptember eleje óta a BuVárjuk az egyházközségi hivatalban azon unitári- dapesti Unitárius Egyházközség is megtalálható.
usok jelentkezését, akik egy közeljövõben alapí- Az Egyházközség ismerõseinek száma már megtandó unitárius szeretetszolgálat létrehozásában haladja az 520 fõt.
és munkájában önkéntes munkát vállalnának.
Kérjük Egyházközségünk internetezõ tagjait, hogy
Elsõsorban azok jelentkezését várjuk, akik szociális munkásként, segélyszervezeti munkatársként vagy ápolóként már végeztek ilyen jellegû
munkát, de természetesen olyanok jelentkezését
is várjuk, akik most elõször végeznének szeretetszolgálati munkát.

ha fent vannak az IWIW-en, akkor jelöljék be ismerõsükként a Budapesti Unitárius Egyházközséget. Ez egy újabb, a modern technika által biztosított lehetõség a hívek közötti kapcsolattartásra és
gyors információcserére.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a fórumon keAz újonnan jelentkezõk számára képzést is tud- resztül olyan unitáriusok szereznek tudomást létenánk biztosítani.
zésünkrõl és veszik fel velünk a kapcsolatot, akik
A szeretetszolgálat keretében kezdetben a kö- korábban semmilyen magyarországi unitárius
vetkezõ munkát szeretnénk végezni, önkéntesek gyülekezettel nem álltak kapcsolatban, mert nem
tudták, hogy Magyaroszágon is vannak unitárius
bevonásával:
egyházközségek és templomok.
(ruha, élelmiszer, könyv) gyûj• Adományok
tése és eljutatása a rászorulókhoz (nagy-

Kérjük adják meg e-mail címeiket is

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail cícsaládosok, munkanélküliek, idõsek, gyer- meiket is szíveskedjenek megküldeni a
mekek, hátrányos helyzetû kisközösségek); gschmidt@cerbi.hu címre, hogy olyan programok
esetén, amikor nem küldünk ki meghívót postai
Idõs emberek segítése, látogatása (bevá- úton, gyorsan és kis költséggel tudjuk Önöket érsárlás, takarítás, ügyintézés).
tesíteni. Együttmûködésüket elõre is köszönjük.
A fenti tevékenységet az állam anyagilag is támogatja, továbbá számítunk amerikai testvéregyházközségünk támogatására is, valamint pályázaton elnyerhetõ támogatásokat is kívánunk szeOLVASÓI LEVELEK
rezni.

•

A jelentkezéseket a 311-3094-es telefonszámon Ebben az idõszakban közérdeklõdésre számot
vagy a gschmidt@cerbi.hu drótposta címre vár- tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is
várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.
juk.

Lapzárta után értesültünk, hogy
2008. február 15-én, pénteken
életének 100. évében elhunyt

Ütõ Lajosné szül. Gyarmathy Piroska.
Temetési szertartásáról hozzátartozói késõbb gondoskodnak.
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A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 800 példányban.
A HÍRLEVÉL Felelõs Szerkesztõje: Schmidt Gábor – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
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 küldhetõ a gschmidt@cerbi.hu is.

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala

DÍJ HITELEZVE

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.
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