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December 24-én (szombaton) 16 órakor Szentesti áhítatot tartunk
templomunkban. Végigvezetjük Jézus születéstörténetét bibliai idézetekkel és
mindannyiunk által ismert karácsonyi dalokkal – a sötétben világító karácsonyi
fények áhítatában.

KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2016. DECEMBER 25. ÉS DECEMBER 26.
December 25-én (vasárnap) reggel 9 és délelőtt 11 órakor, valamint december
26-án (hétfőn) 11 órakor úrvacsoraosztással egybekötött karácsonyi ünnepi
istentiszteleteket tartunk. Szeretettel várjuk az úrvacsora felvételére minden
konfirmált unitárius testvérünket.
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•
A videó játékok tönkremennek, a
gyöngysorok elgurulnak, a számítógépek
elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad
örökre.
Minél többet olvasom a Szentírást, ezen belül
meg
az
Újszövetségben
található
evangéliumokat, annál inkább meg vagyok
győződve arról, hogy az ajándékozás ötlete
magától Istentől származik. Más szóval azt is,
hogy az ajándékozás aranyszabálya Tőle
érkezik. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
az ő egyszülött fiát gyermekét adta, értsd
ajándékozta nekünk, hogy aki hisz benne annak
örökélete legyen.” (Jn 3, 16.) Teológiailag sok
mindenben nem értek egyet ezzel a bibliai
verssel, de emocionálisan nagyon közel van
hozzám. Egyrészt, mert kiolvashatom belőle
egyértelműen azt, hogy itt is a szeretetről van
szó, Isten, gyermeke, legjobb fia iránti
szeretetéről,
a
legjobb,
a
legdrágább
teremtményéről, akit annak ellenére, hogy
nagyon-nagyon
szeret,
nekünk
adja,
embereknek,
teremtényeinek,
a
többi
teremtménytársnak, hogy mi is a legtöbbet, a
legdrágábbat, legértékesebbet ajándékozzuk
egymásnak. Másfelől: kiolvasom belőle azt is,
hogy nem igaz az, hogy az ajándékozás
gesztusa a fontos, az ajándék maga nem.
Vigyázzunk tehát az ajándékozás részleteire is,
ne bóvlit és ne kacatot ajándékozzunk
egymásnak, hanem annál sokkal többet, sokkal
drágábbat, értékesebbet.

Karácsony a szeretet himnuszának
kontextusában
Olvasandó: I Kor 13
Karácsonykor, ha majd megérkezik, adekvát
kérdésekre, adekvát válaszokat kell adni. Ezért
gondoltam arra, ha karácsony – többek között –
a szeretet ünnepe is, akkor hallgassuk meg Pál
apostol által megfogalmazatott gyönyörű szép
szeretet himnuszát. Az apostol gyönyörű
himnuszt írt a korintuszi gyülekezetnek, amelyet
minden keresztény ismer.
Nos, hallgassátok meg ez alkalomból ennek
karácsonyi változatát:
•
Ha
a
házamat
fenyőágakkal,
gyertyákkal,
különböző
égőkkel,
harangocskákkal díszítem is fel, de családomra
nincs
időm,
nem
vagyok
más
csak
díszlettervező.
•
Ha a konyhában fáradozom, különböző
süteményeket sütök kilószámra, vagy ízletes
ételeket főzök, és a karácsonyi vacsorához
csodálatosan megterített asztalt készítek is elő,
de családomra nincs semmi időm, nem vagyok
más és több, mint egy jó szakácsnő.
•
Ha szegénykonyhában segédkezem,
vagy az öregek otthonában karácsonyi műsort
szervezek, miközben minden vagyonomat
segélyként elajándékozom, de a családom felé
nincs bennem szeretet, mindez mit sem használ
nekem.
•
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, miközben
ezernyi ünnepen veszek részt, vagy az
egyházközség kórusában éneklek, de Jézusnak
nincs helye a szívemben, akkor nem értettem
meg azt, hogy miről is szól karácsony.
•
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a
szülő a gyermekét megölelje.
•
A szeretet hagyja a takarítást, a
lakásdíszítést és megcsókolja a házastársát.
•
A szeretet nem irigyli másokat a
házukért, amelyben jól kiválasztott porcelán és
ahhoz illő damaszt abrosz van.
•
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,
hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte,
hogy vannak, és folyamatosan útban tudnak
lenni.
•
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől
tudja, hogy kap is valamit, hanem örömmel
ajándékozza meg azokat, akik nem tudják azt
semmivel viszonozni.
•
A szeretet minden eltűr, mindent elvisel,
mindent remél, mindent elhisz.
•
A szeretet soha el nem múlik.

Kászoni-Kövendi József lelkész

Nekrológ
Schmidt
presbiterünk emlékére

Gábor

2016. november 23-án, életének 70. évében
elhunyt Schmidt Gábor, egyházközségünk
Presbitériumának tagja, korábbi gondnoka.
Kedves Gabó!
Értetlenül, hitetlenkedve fogadtuk a hírt, hogy
nem vagy már velünk. Tudtunk a betegségedről,
a számos operációdról, de eddig valamennyi
után visszatértél és újra töretlen hittel, jókedvvel,
tenni akarással vettél részt egyházunk életében.
Befolyásoló személyiség voltál az elmúlt
évtizedekben mind az Unitárius Egyháznál, mind
szűkebben a Budapesti Egyházközségnél.
Hatalmas tudásod, ismeretanyagod volt az
egyházról,
annak
személyiségeiről.
Gondolkodtál és véleményed volt életünk
2

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

XVI. ÉVF. 4. SZÁM

2016. OKTÓBER –DECEMBER

_____________________________________________________________________________________________________________________

minden eseményéről. Véleményedet mindig
kimondtad, kűzdöttél vélt igazadért, de
elfogadtad, ha érvekkel meggyőztek. De nem
csak a szavak mezején voltál aktív, ott voltál
szinte minden egyházi eseményen, ha kellett
szerveztél, ha kellett a végrehajtásból vetted ki a
részed. Fényképezőgéped számos eseményt
örökített meg az utókornak, tette boldoggá a
képeken szereplőket.

Köszönet Kaveczkiné Dr.
Katalin gondnokasszonynak

Farkas

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin 2016. október 27én lemondott gondnoki tisztségéről, melyet
2014. március 23-ától töltött be.
Kati
közgazdász,
jelenleg
szakmai
főtanácsadóként dolgozik a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban.
1988 és 2000 között presbiterként, 2001-től
2014-ig
pedig
jegyzőként
szolgálta
egyházközségünket. 2012 és 2016 között
egyházkerületi közgyűlési képviselő volt,
valamint jelenleg is tagja az egyetemes egyházi
főtanácsnak és a zsinatnak.
Mindig szorosan kötődött a Nagy Ignác utcai
gyülekezethez, a templomhoz, ahol őt és
gyermekeit megkeresztelték, ahol konfirmált és
ahol eskették. Az egyházközségi életbe már
fiatalon bekapcsolódott, kezdetben ifjúsági
programokban, konferencia szervezésben vett
részt.

Schmidt Gábor (1946-2016)
A felelősség vállalástól sem riadtál vissza:
Éveken át tagja voltál a Magyarországi Unitárius
Egyház főtanácsának és zsinatának, évtizedekig
presbiter voltál Egyházközségünknél, amelynek
2003 és 2007 között gondnoka is voltál.
Rendszeres
résztvevője
voltál
az
istentiszteleteknek, rendszeresen besegítettél a
lelkészi hivatalnak. Nyomdaipari tudásodat és
vállalkozásodat is az Egyház szolgálatába
állítottad.
Megszámlálhatatlan
meghívó,
program, kiadvány, naptár került ki a kezeid
közül, amelyekért vagy semmit, vagy igen
kedvezményes árat kértél. Éveken át - még
2016-ban is - valamennyien azt a zsebnaptárt
használtuk, amit Te nyomtattál.
Az Egyház mellett szeretettel ápoltad családi
hagyományaidat, kapcsolataidat is. Tisztelettel
őrizted az I. világháborúban hősi halált halt
nagyapád emlékét és boldogan hoztad az
egyházi
rendezvényedre,
ünnepségekre
gyermekeidet és unokáidat is.
Emlékedet megőrizzük, az unitárius egyházba
vetett hitedet, tiszteletedet tovább visszük.
Nyugodjál békében!

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin
Az elmúlt két és fél évben gondnokként, mint
minden
korábbi
egyházi
tisztségében,
tehetsége, szorgalma, kitartása legjavát adva,
felelősen és magas színvonalon végezte
egyházi megbízatását. Ígéreteit, vállalásait
mindig pontosan teljesítette,
rá bátran
számíthattunk, ha munkáról volt szó, ha tenni
kellett az egyházközségért. Sűrű munkahelyi és

A Budapesti Unitárius Egyházközség nevében:
Kászoni-Kövendi József, lelkész és Dr. Vajda
László, gondnok
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templomba
járók
és
a
rendezvényeken,
más
összejöveteleken
résztvevők
csökkenésében is.

családi elfoglaltságai ellenére is bármikor
rendelkezésre
állt,
ha
szükség
volt
szakértelmére,
tanácsára,
szervezőképességére, rátermettségére vagy
egyszerűen csak két kezére.

A
Presbitérium
ülésein
szinte
minden
alkalommal szóba került, hogy ezt a kedvezőtlen
folyamatot mielőbb meg kell állítani és a
közösségi életet ismét egy aktív időszakába kell
eljuttatni. Elhangzottak javaslatok, ötletek,
amelyek azt célozták, hogy kedvező változások
induljanak el az egyházközségben, de a
presbitériumi üléseken nem volt kellő idő arra,
hogy átbeszéljük és megfogalmazzuk a
Presbitérium ezzel kapcsolatos stratégiáját és
feladatait. A lelkész után elsősorban a
Presbitérium feladata, felelőssége, hogy az
egyházközség élő, összetartó szeretetközösség
legyen.

Ha az egyházközség érdeke úgy kívánta,
felvállalta a konfliktusokat is, ugyanakkor, mint
mindig, a konfliktusos helyzetekben is a
megoldást
kereste,
a
megállapodásra
törekedett.
Gondnoksága idején, aktív közreműködésének
is köszönhetően, olyan felejthetetlen közösségi
élményben volt részünk, mint a templomunk
felszentelése 125. évfordulójára rendezett
ünnepségsorozat.
Gondnoksága
alatt
egyházközségünk anyagiakban is gyarapodott,
a 10 millió forintot is meghaladták azok a
pályázaton elnyert támogatások, melyeket az
elmúlt két és fél évben egyházközségünknek
minisztériumoktól,
Belváros-Lipótváros
Polgármesteri Hivatalától és más forrásokból
sikerült megszereznie.

A Presbitérium, annak érdekében, hogy pozitív
változásokat indítson el az egyházközség
életében, 2017. november 12-én, szombaton,
egész napos műhelymunka ülést tartott a Nagy
Ignác utcai gyülekezeti teremben, melyen a
Presbitérium tagjain kívül a gyülekezet vezető
lelkésze, segédlelkésze és kántora is részt vett.

Kaveczki Katinak, ahogy egymás között hívjuk
őt,
hálás
köszönetünket
fejezzük
ki
közösségünkért végzett áldozatos gondnoki
munkájáért, azért a sok erőfeszítésért, amit
egyházközségünk szolgálatába állított.
Kati gondnoki tisztségről történt lemondásával
egyidejűleg azt is bejelentette, hogy továbbra is
segíteni fogja gyülekezetét, akár egyszerű
egyházközségi
tagként,
akár
annak
tisztségviselőjeként. Reméljük, hogy a jövő
tavaszi tisztújító közgyűlésen megválasztandó
tisztségek valamelyikére Kati is jelöltetni fogja
magát.
Katalin lemondásával Egyházközségünk nem
maradt gondnok nélkül, hiszen a legutóbbi
választások
alkalmával
két
godnokot
választottunk, Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin
mellett Dr. Vajda Lászlót is, aki a továbbiakban
egy személyben látja el a gondnoki teendőket.

Munkában a Presbitérium – ilyen sok
javaslatunk volt

Zoltán Csaba, jegyző

Egész napos műhelymunka
tartott a Presbitérium

kulturális
közösségi
számának

Az
ülés
levezetését
és
moderálását
egyházközségünk tagja, Nagy István Ottó
végezte. István több évtizedes vezetési
tanácsadói tapasztalatának és az általa
alkalmazott munkamódszernek köszönhetően a
Presbitériumnak a nap végére sikerült elérnie
kitűzött célját. A délelőtt folyamán áttekintettük
és értékeltük az egyházközségi élet különböző
területeit, majd a délután folyamán kis csoportos
munka keretében javaslatokat tettünk az
egyházközségi élet fejlesztésére vonatkozóan. A
javaslatok csoportokba szedtük és fontossági

ülést

A Presbitérium tagjai személyes tapasztalataik
és az egyházközségi tagok véleménye alapján
is úgy látják, hogy a hívek érdeklődése és
részvétele a hitéleti és közösségi eseményeken
az utóbbi egy évben csökkent. Ez érzékelhető a
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sorrendbe
állítottuk.
Végül
az
egyes
részterületekkel kapcsolatos feladatokat a
Presbitérium tagjai között szétosztottuk, hogy
minden fontos területnek legyen gazdája, aki a
megfogalmazott
feladatok
végrehajtásáért
felelős.

eszközölni, hogy megfeleljenek az unitárius
vallásnak, megtartva a dallamot és a rímeket.
Erre a nem könnyű feladatra több példát is
kaptunk az egyik előadásban. A prédikációkról
és a hitvitákról szóló előadások megvilágították
számunkra
a
korabeli
nép
általános
gondolkodását, a prédikátorok egyéniségét, a
más vallásokkal szembeni különbségek korabeli
jelentőségét.

Már karácsonyi hírlevelünkben találkozhatnak
olvasóink olyan kezdeményezésekkel, amelyek
a Presbitérium műhelymunkájának eredménye,
mint például a bibliaórák és vasárnapi
közebédek újraindítása vagy az adategyeztető,
igényfelmérő kérdőív elkészítése.

Míg
a
mintegy
két
órásra
tervezett
ebédszünetben
néhány
távolabbról
jött
résztvevő
a
környékbeli
Budapesttel
ismerkedett, a gyülekezeti teremben Kászoni
József
vezetésével
tartalmas
spontán
beszélgetés bontakozott ki a résztvevő
érdeklődők
és
az előadók
között.
A
beszélgetésbe
értékes
gondolatokkal
kapcsolódott be Dr. Keserű Gizella, a szegedi
egyetem oktatója. A kérdések és a vélemények
ugyancsak nagyban segítettek abban, hogy
önmagunk és egymás számára is tisztázzuk az
unitárius vallás néhány alapvető felfogását,
másrészt a más országokban (pl. Anglia, USA,
Lengyelország) fellelhető unitárius gyökereket.

Zoltán Csaba, jegyző

Egyházközségünk János Zsigmond
emlékkonferenciát szervezett
2016. november 19-én nagy sikerű János
Zsigmond Emlékkonferenciát szervezett a
Budapesti Unitárius Egyházközség, Nagy Ignác
utcai gyülekezeti termében. A konferencia
megrendezését a Reformáció Emlékbizottság
támogatta.

A
konferencia
résztvevői
ismeretekben
gazdagodva és unitárius hitükben megerősödve
távoztak az értékes konferenciáról. A még
mindig kitartó hívek és előadók egy közös
vacsora keretében értékelték az elhangzottakat
és kapcsolódtak ki az egész napi koncentráció
után. A presbitérium keresi a módját az
előadások szélesebb körű ismertetésének, a bő
egyórás közvetlen beszélgetés folytatásának.

A rendezvény fő szervezője Kászoni József
lelkész volt, a Szegedi Tudományegyetem
Magyar Irodalmi Tanszéke professzorával, Dr
Balázs Mihállyal együttműködve. Az előadók
nagyrészt a tanszék hallgatói és doktoranduszai
közül kerültek ki, de az egyik előadást Kovács
Sándor, a Kolozsvári Teológiai Intézet tanára
tartotta.
Az előadások az unitarizmus történetének egyes
momentumait dolgozták fel, igen tartalmas és
érdekes formában. Részletes információkat
kaptunk a 17. század unitárius prédikációiról,
énekes könyveiről, a hitvitákról. Kovács Sándor
előadásában megismerhettük, milyen gazdag
Dávid Ferenc bemutatása az ábrázoló
művészetekben, annak ellenére, hogy hiteles
rajz vagy festmény nem készült róla életében.
Körösfői-Kriesch Aladár képe jelentette a
"modellt" a többi művész számára is. A képeken
szereplő alakok többnyire a megrendelő
püspököt és a környezetében élő személyeket
ábrázolták.

Akonferencia közönsége

Az előadások révén más szemmel nézünk
énekeskönyvünkre is, melynek szövegei tulajdonképpen természetes módon - az
unitárius hitvallást tükrözik. Más egyházaktól pl. a reformátusoktól -átvett énekeknél a
szövegeken több helyen változtatást kellett

A rendezvény teljes programja a következő volt:
10.00: Megnyitó: Dr. Balázs Mihály, az SzTE
BTK Magyar Irodalmi Tanszékének professzora,
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10.15: Varga Réka: Néhány bibliai hely a Pécsi
Disputában

gyülekezeti termünkben. Kulturális Napunkat
táncház zárta.

10.45: Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az
ábrázoló művészetekben
11.15:
Lovas
Borbála:
prédikációi és a 16-17.
prédikáció irodalom

Enyedi
György
századi unitárius

12.15: Hevesi Andrea: A 17. századi unitárius
gyülekezeti énekes könyvek
12.45: Túri Tamás: Hagyományok találkozása:
Egy
17.
századi
prédikáció
ciklus
(CocionesvetustaeexApocalypsi)
dogmatikai
nyitottsága
15.00: Molnár Dávid: Az unitárius nyomdászat a
17. században

Ridovics Péter festőművész tárlatának
megnyitója

15.30: Balogh Judit: Unitáriusok a Székelyföldön
a 17. század második felében
16.00: Hoffmann Gizella: Az Erdélyi Unitárius
Egyház történetének keletkezéstörténete új
megvilágításban (A 3. és 4. Continuator, Kozma
Mihály és Kozma János Históriája alapján)
16.30: Újlaki Réka: Identitás
szombatosok korai szövegeiben

a

A
rendezvényeken
készült
felvételeket
magazinműsort
több
alkalommal
is
megtekinthették
a
Duna
Televízió
magazinműsorában, mely – más műsorokkal
együtt - az interneten is elérhetőek.
Szeptember
25-én
Hálaadó
Istentiszteletünkön
megterítettük
az
Úr
asztalát, ahol elhelyeztük a rá emlékeztető
jegyeket.

székely

Dr. Vajda László, gondnok

Október 9-én Ünnepi Istentiszteletet tartottunk,
melyet 12 órától Domonkos Béla Magyar
Örökség díjas szobrászművész „Az aradi
tizenhárom”
–
című
bronzplakett
kiállításának megnyitója követett.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Belvárosi Unitárius Kulturális Napot tartottunk
2016. szeptember 24-én, szombaton kora
délutántól késő estig. Az Ars Sacra Fesztiválhoz
és a Belváros-Lipótvárosi Kulturális Napokhoz is
szorosan kapcsolódó rendezvényünkön a tavalyi
évhez hasonlóan színes programokkal vártuk a
hozzánk betérőket: Dr. Barabássy Sándor által
vezetett ismeretterjesztő körsétánkon ismét soksok érdekességet hallhattunk templomos
ingatlanunk
történetéről,
udvarunkon
a
gyermekek kézműves foglalkozásokon vehettek
részt Szabó Csengele vezetésével.

Október 23-án Ünnepi Istentiszteletre került sor
az 1956-os forradalom 60. évfordulóján. Az
Istentiszteleten
többek
között
felvételről
elhangzott Illyés Gyula: Egy gondolat a
zsarnokságról
című
műve
az
író
tolmácsolásában, illetve Beethoven Egmont
nyitánya orgonán.
Október
30-án,
a
Reformáció
499.
évfordulójára
emlékeztünk
Ünnepi
Istentiszteletünkön.

Délután Ridovics Péter festőművész tárlatának
megnyitójára került sor, melyet Bartók-koncert
követett, ahol Mészáros Nóra és Egly Tibor
zongoraművész Bartók Gyermekeknek című
zongoraciklusát adták elő. Este Páskándi Géza
Vendégségben című drámáját Szalóczi Pál és
Papp János előadásában láthattuk-hallhattuk

November 1-jén, halottak napján délután 6
órától emlék istentiszteletre került sor első
emeleti gyülekezeti termünkben.
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November 5-én a Budapesti Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet megkoszorúzta a Dávid Ferenc
utcában elhelyezett Dávid Ferenc emléktáblát.
November 13-án a Dávid Ferenc emlékére
megtartott ünnepi istentiszteletünk után
megkoszorúztuk a templomos ingatlanunk
földszintjén található Dávid Ferenc emléktáblát.
November 19-én János Zsigmond emlékkonferenciát szerveztünk „Legújabb tendenciák
az unitarizmus kutatásában” címmel. A
konferencia a Reformáció Emlékbizottság
támogatásával valósult meg.
November 20-án 10 órától adventváró családi
napra vártuk a gyermekeket, szüleiket. Ismét
mézeskalács-illattal
telt
meg
templomos
ingatlanunk, s adventi koszorúkat is készíthettek
a gyerekek, melyeket haza is vihettek.

Egyházközségünk kórusa
December 18-án, advent 4. vasárnapján 11
órától a szószéki szolgálatot Kászoni-Kövendi
József végezte.

November 27-én, advent első vasárnapján
Kászoni-Kövendi József lelkész meggyújtotta
adventi koszorúnk első gyertyáját. Immár talán
hagyományosan,
adventi
időszakban
a
zeneirodalom gyöngyszemei hangzanak el
istentiszteleteinken
meghívott
vendégeink
tolmácsolásában. Ezen a vasárnapon Cesar
Franc Panis Angelicus című műve Mazug Laura,
illetve Bach h-moll szvitjének közismert Menüett
és Badinerie tétele volt hallható Csucsi Ildikó
előadásában.

December 18-án, advent 4. vasárnapján 16
órától tartottuk meg szokásos karácsonyfaünnepünket.
2017. januári előzetes:
Január 1-jén (vasárnap) 11 órától kerül sor
hagyományos újévi ünnepi istentiszteletünkre.
Január 15-én, vasárnap Istentiszteletünk után
Magyari Hunor fotókiállításának megnyitójára
kerül sor.

December 4-én, advent 2. vasárnapján 11
órától a szószéki szolgálatot Szabó Csengele
végezte.
Istentiszteletünkön közreműködött
Tokos Zoltán gitárművész és az Ádám Jenő
Kamarazenekar, akiknek előadásában Vivaldi
két gitárversenyét (D-dúr, A-dúr) hallhattuk. Az
istentisztelet keretén belül került sor KatonaZsombori Mária festőművész kiállításának
megnyitójára, mely gyülekezeti termünkben
megtekinthető.

Budapesti unitárius fiatalok portlandi
meghívása
Az amerikai Oregon állambeli Portlandi Unitárius
Egyházközséggel fennálló testvéregyházközségi
kapcsolat keretében legutóbb 2012-ben jártak
fiataljaink az Egyesült Államokban, 2014-ben
pedig mi láttuk vendégül a portlandi fiatalokat
Budapesten.

December 11-én, advent 3. vasárnapján 11
órától a szószéki szolgálatot Kászoni-Kövendi
József
végezte.
Az
istentiszteletünkön
egyházközségünk
kórusa
énekelt.
Az
istentiszteletet
követően
Nőszövetségünk
szeretetvendégséggel várta egyházközségünk
tagjait.

Portlandi testvéregyházközségünk jelezte, hogy
2017 nyarán, június-júliusban két hétre ismét
szívesen fogadnának magyarországi unitárius
fiatalokat.
Annak érdekében, hogy a csoport utazásának
szervezését mielőbb meg tudjuk kezdeni és a
szükséges repülőjegyeket minél korábban, minél
kedvezőbb áron meg tudjuk vásárolni, kérjük az
érdeklődő fiatalokat, szülőket, hogy mielőbb
juttassák el részvételi szándékukat, amennyiben
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szeretnének csatlakozni a Portlandba utazó
csoporthoz.
Ami a részvételi feltételeket illeti: akárcsak
korábban, a repülőjegyek árát és a fiatalok
zsebpénzét kell a magyarországi családoknak
állniuk, mivel a portlandi tartózkodás minden
költségét (helyi utazás, étkezés, szállás,
programok) a vendéglátók állják. Az oda-vissza
repülőjegyek ára jelenleg, légitársaságoktól
függően körülbelül 400 ezer forint.
A kiutazó fiatalok amerikai unitárius családoknál
fognak lakni, ezért főként azok jelentkezését
várjuk, akik angol nyelven legalább alapszinten
tudnak kommunikálni. A tervek szerint az
utazásra 2017. június végén kerül sor és a
budapesti csoport két hetet fog Portlandban
tölteni. A részvételi szándékot Pál Ágotánál
lehet bejelenteni az Egyházközség hivatalában
(telefon:
311-3094,
e-mail:
bueiroda@tonline.hu).
Az
utazással
kapcsolatos
kérdésekben pedig Kászoni József tiszteletes úr
ad további felvilágosítást.

Adományokat
Gondviselés
önkéntesei

Az
adományokból
összeállított
ajándékcsomagok még karácsony előtt 45
rászoruló családhoz (összesen közel 200
személyhez)
jutottak
el
a
következő
településeken:
Budapest,
Vásárosnamény,
Kocsord, Füzesgyarmat, Pécs.
A csomagokat ezúttal is személyesen a helyi
unitárius lelkészek adták át a címzetteknek.
Az adománygyűjtési akcióban főként a
Budapesti Unitárius Egyházközség tagjai, négy
konfirmandus fiatal, továbbá Kisgyörgy Rozália,
Dr. Hatfaludy Zsófia, Dr. Fori Hajnal és
gyermekei Lili, valamint Máté, Sigmund
Julianna, Bencze Margit és Zoltán Csaba vettek
részt. Rajtuk kívül Balázsi Zita, Balázsi László
füzesgyarmati lelkész Budapesten élő leánya,
Abonyi György, a Segélyszervezet elnökségi
tagja és Gartai Ádám középiskolai tanuló,
valamint Lehoczky Csilla, a Start Zrt.
munkatársa is ott volt az önkéntesek között.
Megköszönve az önkéntesek munkáját, bízunk
benne, hogy 2017-ben az ideinél nagyobb
számban tudunk adományokat gyűjteni.

gyűjtöttek
a
Segélyszervezet

A Gondviselés Segélyszervezetet karitatív
céljainak megvalósításában önkéntes munka és
tárgyi adományok mellett pénzadományokkal is
segíthetik a szervezet támogatói, melyet az
alábbi bankszámlára tudnak átutalni:

A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi
tagozata idén adventben két fővárosi CBAáruházban szervezett sikeres adománygyűjtést.
A Flórián téri és a hegyvidéki bevásárlóközpontokban december 6. és 8. között került
sor tartós élelmiszerek, tisztítószerek és más
természetbeni felajánlások gyűjtésére. A lelkes
önkéntesek meggyőző munkája sok vásárlót
adakozásra késztetett, így a két helyszínen
mintegy 700.000 forint összértékű adomány
gyűlt össze. Az adománygyűjtésben ezúttal
négy konfirmandus fiatal is részt vett, akik nagy
lelkesedéssel
végezték
munkájukat.
Köszönetünk jeleként név szerint is megemlítjük
a fiatalok nevét: Bodor Réka, Molnár Aliz, Fridél
Csenge és Fridél Zselyke.

Gondviselés Segélyszervezet
10102103-06876400-01003001
Különféle karitatív feladatokra örömmel fogadjuk
önkéntesek
jelentkezését
a
Gondviselés
Segélyszervezet elnökénél, Zoltán Csabánál
(csaba.zoltan@startgarancia.hu, 30-680-4172).

Kászoni-Kövendi
József
lelkész
jelentése a 2016 szeptemberében,
októberében
és
novemberében
végzett szertartásairól
ESKETÉS
November 29. - Szmolka Gábor és Nyilasi
Aletta
KERESZTELÉS
Október 9. - Kerényi Miklós és Kerényi Mária
kisfia: ÁRON

Idén konfirmandusok is részt vettek az
adománygyűjtésben
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debreceni Nagytemplomban a Habsburg-ház
trónfosztását kimondta, gróf Batthyány Lajos
már nagyon régen nem volt miniszterelnök: ő
már régen lemondott, még a jóval korábbi
délvidéki szerb betörés idején.

Október 19. - Vadadi Zsolt és Bács Ildikó kisfia:
CSONGOR MARÓT
November 27. - Dr. Lőrincz Kende Kálmán és
Csákó Éva kisfia: BERTALAN KENDE

A táblára, amely az ő és a 13 kivégzett
honvédtábornok
portréit
tartja
öntött
bronzplakett
formájában,
elsőnek
gróf
Batthyány Lajos portréja lett felhelyezve.
Ezután a sorrend az aradi kivégzés sorrendjét
követi.

TEMETÉS
Szeptember 23. - Viski Judit (élt 91 évet)
Október 18. - Kutrovácz Séra Anna (élt 77 évet)
Október 21. - Czire Barnabás Zoltán (élt 16
évet)

Először a golyó által kivégzett 4 tábornok
plakettje követi gróf Batthyányi Lajost:
Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos, Schweidel
József és Kiss Ernő. Az első kettő azért kapta
a „kegyet”, a golyót, mert az osztrák hadsereg
előtt tették le a fegyvert. A második kettő pedig
azért, mert nem harcoló alakulatnál, hanem
adminisztratív
beosztásban
szolgálták
a
hazájukat. A többi kilencet kötél által végezték
ki. Sorrendben így következtek: Poeltenberg
Ernő, Török Ignác, Lachner György, Knezič
Károly, Nagysándor József, LeiningenWestenburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich
János és Vécsei Károly.

November 4. - Dr. Korondi Dezső (élt 92 évet)
December 8. - Benczédi Ferenc (élt 78 évet)

„Az aradi tizenhárom” – Domonkos
Béla
bronzplakett
kiállításának
megnyitóján 2016. október 9-én
elhangzott beszéd
(kiemelések Bóka György által)

Közülük Török Ignác hadmérnök volt, aki a
várak és erődítések felügyeletével volt
megbízva. Lachner György pedig a hadsereg
fegyver és lőszerellátásának felelőse volt.
Feladatát
nagy
szervezőkészségével,
leleményességével
és
fáradhatatlan
munkabírásával kitűnően megoldotta.

A
magyar
nép
történelmének
egyik
legszomorúbb, legfájdalmasabb eseményének
emlékére
rendezett
kiállítás
megnyitóján
vagyunk. Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc orosz cári fegyverek által való
leverésének 167. évfordulóján.
A kegyetlen megtorlás, amit a Habsburg-ház a
magyar nép ellen alkalmazott, megdöbbentette
az akkori Európa népeit.
Elég egy néhány sort felidézni Arany János:
Walesi bárdok című költeményéből:
„Levágva népünk ezrei
Halomba, mint kereszt,
És sírva tallóz aki él,
Király, ki tetted ezt.”

A legnagyobb hadvezéri képességeket a szerb
határőrcsaládban született Damjanich János
árulta el, a szabadságharc folyamán nem
vesztett csatát! Egy ártatlan balesetben eltörte
a bokáját, így őt alkalmi kocsin vitték a
vesztőhelyre. A legutolsónak kivégzett gróf
Vécsey Károly, aki riválisa volt Damjanichnak,
mielőtt végrehajtották rajta az ítéletet, odament
a már halott óriástermetű Damjanichhoz, és
megcsókolta a kezét.

Ennek
a
kegyetlen
megtorlásnak
a
legkegyetlenebb, a legigazságtalanabb és
legtörvénytelenebb csúcspontja volt 1849.
október 6-án a 13 honvédtábornok kivégzése
Aradon. Ezzel egy időben végezték ki az első
felelős magyar kormány miniszterelnökét,
gróf Batthyány Lajost is Pesten. Az ő halálos
ítélete még a tábornokok ítéleténél is
igazságtalanabb, törvénytelenebb volt! Amikor a
magyar parlament 1949 áprilisában a

Érdekes megemlíteni, hogy Knézič Károlynak,
aki horvát nemzetiségű volt, magyar volt a
felesége és két kislányuk született. Sajnos az
asszony
fájdalmában
beleőrült
férje
elvesztésébe, és a két kislányt az egri érsek,
Bartakovics Béla gondos bőkezűséggel nevelte
fel. Buda ostrománál kivételesen kivonta magát
a harcból, mert tudomására jutott, hogy
testvéröccse azon a falszakaszon védi a várat,
ahol neki támadnia kell.
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Gróf Leiningen-Westenburg Károly (német
grófi családból származott) magyar felesége
volt, és két apró gyermeke. Nagybátyja és
testvéröccse azonban a császári seregben
szolgált, s az a tény sokáig bizalmatlansággal
vette őt körül. A csatákban tanúsított bátorsága
és rátermettsége azonban eloszlatta ezt a
bizalmatlanságot. Mindössze 30 éves volt
kivégzésekor, ő volt a legfiatalabb, aki életét
adta a magyar szabadságért.

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK
Újból lesznek Bibliaórák
Hosszú évtizedek után 2015 tavaszától
egyházközségünkben nem tartottunk bibliaórát.
Korábban ez volt a közösségünket leghosszabb
időn át vezető lelki-szellemi tevékenység, amely
15-20
embert
kétheti
rendszerességgel
összekapcsolt. Tudtunk egymásról, érdekelt
bennünket mindenkinek a napi öröme és
bánata, miközben a Bibliából vett idézeteket
értelmeztük, azokról személyes érzéseinket,
gondolatainkat osztottuk meg egymással.
2015-re a bibliaórákon résztvevők közül többen
elhaláloztak vagy egészségi okokból már nem
tudtak eljönni az összejövetelekre, ezért
érezhetően megcsappant a bibliaórák iránti
érdeklődés.
Ugyanakkor örömmel tapasztaltuk, hogy az
utóbbi időben újból igény mutatkozik a bibliaórák
megtartására, ezért 2017 januárjától újra
lesznek bibliaórák hétfőn esténként, 18 órától a
lelkészi irodában, első alkalommal január 16-án.
A bibliaórákra továbbra is minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk.

Poeltenberg Ernő, aki osztrák születésű volt,
egy bécsi ügyvéd fiaként látta meg a napvilágot.
Galíciában szolgált az osztrák császári
hadseregben. Lengyel hölgyet vett el feleségül,
három gyermekük született. A búcsúlevelét az
apjához írta: „Jó apám, utolsó kérésem, legyen
vigaszom ebben a szomorú búcsúórában, hogy
nem hagyja el angyali jóságú szegény
feleségemet és gyermekeimet. Ha tudok, írok
még drága szeretteimnek. Isten vigasztalja meg
őket, és törölje ki szívükből emlékem
keserűségét.”
Aulich Lajos tábornok, amikor már csak az
oroszok előtti fegyverletétel volt hátra, azt
mondta tábornoktársainak, akik még néhányan
bíztak legalább az életük meghagyásában:
„Függni fogunk uraim, mindnyájan függni
fogunk, én ismerem Ausztriát!”
Aulich tábornok fogságáról, utolsó napjairól
keveset tudunk, búcsúleveleit – ha írt egyáltalán
– nem ismerjük. Magányosan élt, asszony,
gyermek nem sírt utána. Ahogy győzelmet
aratni, meghalni is ő tudott a legszerényebben.

Havi
rendszerességű
újraindítása

közebédek

A korábbi években, változó gyakorisággal, a
vasárnapi istentiszteletek után, a gyülekezeti
teremben közebéden láttuk vendégül a
templomba érkező híveket.
Ezeken az alkalmakon 30-40 fő vett részt
előzetes bejelentkezés alapján.
Több szempontból is fontosak voltak ezek a
találkozók, hiszen a hosszabb együttlét
lehetőséget adott egymás jobb megismerésére,
baráti beszélgetésekre.
A Presbitérium 2017-ben újraindítja és
rendszeressé teszi a vasárnapi közebédeket,
melyek időpontjáról szószéki hirdetésben és
elektronikus körlevélben fogjuk tájékoztatni
egyházközségünk tagjait.

Ezeket a csodálatosan szép és élethű
bronzportrékat a Magyar Örökség Díjas
Domonkos
Béla
készítette.
Csodálatos
szobrászi tehetsége hihetetlen szorgalommal
párosult, egész életében csak dolgozott, nem
pihent.
Számtalan köztéri szobor, és középületekben
elhelyezett szobor, plakett került elhelyezésre az
országban, amelyek az ő tehetségét és
szorgalmát hirdetik. Széchenyi István (Bábolna,
Zirc), Kossuth Lajos (Bicske), Teleki Pál (Érd),
Nagy Imre (Budapest), Petőfi Sándor
(Fertőszentmiklós), Antall József (Mány,
Pátyod)) szobrai tanúskodnak erről. Jelenleg 82
éves, sajnos látása nagyon megromlott.
Legutolsó munkája az egészalakos Puskás
Ferenc szobor, amely a felcsúti Puskás
Akadémián található.

Egyházközségünk 2017
tisztújító közgyűlést tart

tavaszán

A Budapesti Unitárius Egyházközség választott
világi vezetőinek mandátuma 2017-ben, a
márciusra tervezett egyházközségi közgyűlés

Bóka György
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nyugdíjasok és nappali tagozatos
számára pedig 6 ezer forint.

napján lejár. A jelenlegi tisztségviselőket a
közgyűlés 2011-ben hat évre választotta meg,
ezért 2017-ben tisztújításra kerül sor.

Kérjük egyházközségünk minden tagját, hogy
legalább az említett összeg erejéig járuljanak
hozzá
egyházközségünk
költségeinek
fedezéséhez, hogy a továbbiakban is biztosítani
tudjuk hitéleti és közösségépítő tevékenységünk
magas színvonalát. Kérjük, hogy akik anyagi
lehetőségei megengedik, a minimális összegnél
nagyobb
mértékben
támogassák
egyházközségünket, mint ahogyan azt tették a
korábbi években is.

A tisztújító közgyűlés feladata és hatásköre,
hogy hat évre megválassza az egyházközség
gondnokát, jegyzőjét, pénztárosát és 12
presbiterét, valamint a jelölőbizottság három
tagját és az egyházközség egyházkerületi
közgyűlési képviselőit. A választás titkos
szavazással
történik.
A
tisztségviselők
mandátumuk lejárta után újraválaszthatóak.
A tervek szerint a tisztújító közgyűlésre 2017
márciusában vagy áprilisában kerül sor, melynek
pontos
időpontjáról
egyházközségünk
hírlevelének 2017. évi I. számában tájékoztatjuk
egyházközségünk tagjait.

Kérjük egyházközségünk valamennyi tagját,
hogy
2016.
évi
egyházfenntartási
hozzájárulásukat
szíveskedjenek
az
egyházközség pénztárába befizetni vagy a
Budapesti Unitárius Egyházközség OTP Bank
Nyrt-nél
vezetett
11713005-2030400700000000 számú bankszámlájára átutalni.

Egyházunk belső jogszabályai szerint a
tisztségekre (gondnok, jegyző, pénztáros)
legalább egy és legfeljebb öt jelöltet kell állítani.
A testületi helyekre (presbiterek, jelölőbizottsági
tagok és egyházkerületi közgyűlési képviselők) a
megválasztandók számánál legalább 50%-kal,
de legfeljebb 100%-kal több jelöltet kell állítani. A
presbiterek esetében ez azt jelenti, hogy a 12
választható helyre legalább 18 jelöltet kell
állítani.
Egyházközségi
felnőtt
korú,
választhatóak.

diákok

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az
egyházfenntartást fizető személy(ek) nevét.
Amennyiben
a
család
több
tagjának
hozzájárulását egyszerre utalják át, kérjük, hogy
valamennyi családtag nevét szíveskedjenek
feltüntetni a közlemény rovatban.
Ezúton is köszönjük azok támogatását, akik már
eleget
tettek
egyházfenntartói
kötelezettségüknek.

tisztségre az egyházközség
konfirmált
egyházfenntartói

Beszámoló
közgyűlésről

Az egyházközség presbitériuma azt szeretné,
hogy minél több, a tisztségek betöltésére
alkalmas, felkészült és a tisztséggel járó
feladatokat felvállaló jelölt közül választhatna a
közgyűlés, ezért már most kérjük, hogy
mindazok, akik munkájukkal segíteni szeretnék
közösségünket,
vállaljanak
jelöltséget
a
fentiekben felsorolt tisztségekre.

az

egyházkerületi

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
Egyházkerülete 2016. október 22-én tartotta
meg rendkívüli tisztújító közgyűlését a Budapesti
Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai
gyülekezeti termében, melyen a közgyűlés
tisztségviselőket választott. A 28 közgyűlési
tagból 24 vett részt az ülésen.

Kérjük, hogy a tisztségviselés iránt érdeklődök
további tájékoztatás céljából keressék meg dr.
Fori Hajnalt, a jelölőbizottság tagját vagy rövid
életrajzukat, a tisztség megjelölésével, küldjék
meg részére (hajnal.fori@gmail.com).

A közgyűlés által megválasztott egyházkerületi
tisztségviselők a következők:
Felügyelő gondok: dr. Barabássy Sándor
Jegyző: dr. Szent-Iványi Ilona
Közügyigazgató: Máté Ernő
Főszámvevő: Szekeres Piroska

EGYHÁZFENNTARTÁSI
HOZZÁJÁRULÁS
Amint arról már több alkalommal tájékoztattuk
egyházközségünk tagjait, az egyházfenntartói
hozzájárulás minimális, kötelező összege felnőtt
aktív korú híveink számára évi 12 ezer forint,

Egyházkerületi Képviselőtanács világi tagjai:
Dr. Kiss Balázs, Elekes Huba, dr. Kiss Tibor
Egyházkerületi Képviselőtanács lelkészi tagjai:

11

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

XVI. ÉVF. 4. SZÁM

2016. OKTÓBER –DECEMBER

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kriza János, Bartha Mária Zsuzsa és Léta
Sándor

főszámvevői
vonatkozóan.

tisztség

megszüntetésére

Jelölő Bizottság világi tagjai:

2017. évi unitárius
Kossuth Rádióban

Dr. Kiss Balázs, Muszka Ibolya
Jelölő Bizottság lelkészi tagjai:
Kriza János, Bartha Mária Zsuzsa

műsorok

a

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2017-ben is
számos alkalommal lesznek hallhatóak unitárius
műsorok a Kossuth Rádióban.
Január 15-én, a vallásszabadság kihirdetésének
449.évfordulóján, valamint szeptember 24-én,
az őszi hálaadás ünnepén istentiszteletünket élő
adásban közvetíti a Kossuth Rádió. 2017-ben
nyolc
alkalommal
hallhatjuk
a
rádió
hullámhosszán az Unitárius félóra műsorát,
pénteki napokon, a következő időpontokban:
január 20., február 17., április 21., június 16.,
július 21., augusztus 18., november 17. és
december 15.

A Budapesti Unitárius Egyházközségnek több
jelöltje is volt a különböző tisztségekre, akik
közül Muszka Ibolyát és Dr.Barabássy Sándort
választották meg. Az egyházkerület vezetésének
tagja továbbá Kászoni Kövendi József püspöki
helynök, egyházközségünk lelkésze, valamint
Elekes Botond főgondnok, egyházközségünk
tagja. A közgyűlésen arról is határozat született,
hogy az egyházkerület kezdeményezi a Magyar
Unitárius Egyház Főtanácsánál a Szervezeti és
Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítását a

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 800 példányban
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.unitarious@gmail.com címre küldeni.
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