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KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
Karácsony alkalmából december 25-én (szerdán) és 26-án (csütörtökön) úrva-
csoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket tart egyházközségünk.
Az ünnep első napján, december 25-én (szerdán) 9 és 11 órától is tartunk is-
tentiszteletet, december 26-án (csütörtökön) pedig 11 órától várjuk híveinket 
templomunkba és az Úr asztalához.

GYERMEK KARÁCSONY 
(2013. DECEMBER 22. (VASÁRNAP) – 15 ÓRA)

Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezésre kerül a gyerme-
kek karácsonyfa ünnepélye Nagy Ignác utcai templomunkban. A program 
15 órakor a gyermekek előadásával kezdődik a II. emeleti templomban, 
ahol a résztvevő gyermekek külön is szerephez jutnak, elmondhatják ka-
rácsonyi verseiket, elénekelhetik énekeiket és előadhatják hangszeres zenei 
produkcióikat. Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket.

Évzáró istentisztelet december 29-én, vasárnap 11 órakor

ÚJÉVI ISTENTISZTELET
Az újévi istentiszteletet 2014. január 1-jén (szerdán) 11 órakor tartjuk. A 
szolgálatot Kászoni-Kövendi József végzi. Utána állófogadás a gyülekezeti 
teremben.

• ••

Áldott Karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kívánunk!



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL  XIII . ÉVF. 4. SZÁM – 2013. OKTÓBER – DECEMBER

2

Kászoni-Kövendi 
József: 
Karácsonyi 
Körlevél
Kedves Testvéreim, kará-
csonyt ünneplő unitáriusok!
Egy pár évvel ezelőtt kará-
csonyra többek között úgy 
is készültem stílszerűen –  
no meg Jézus tanításának a 
szellemében, aki azt is tanította, hogy „adjátok meg a 
császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené…” 
– , hogy megnéztem egy nagykoncertjét az egyik élvo-
nalbeli, közismert énekesnek a főváros egyik előadó-
csarnokában. A műsor látványos, színvonalas, hangos 
és szórakoztató is volt egyben. Menő karácsonyi aján-
dék – mondtam magamnak, ezt meg kell nézni.
Itt a hangsúly a látványos szón van. És ez még nem 
volt minden, mert ahogy visszaemlékszem arra a téli, 
advent végi előadásra, volt abban szertelenség is bő-
ven. Minden, ami abban történt, látványos volt. Min-
den hatalmas. HATALMAS! Azóta eltelt egy pár év, 
és most már tudom azt, hogy nem erre a túlstimulált-
ságra vágyom. Inkább valami szimpla kis öröm után 
ácsingózom. Azt is mondhatnám: jó és elég nekem az 
amatőrök öröme. 
Emlékszem arra, hogy huszonhárom évvel ezelőtt 
megismerkedtem és jó barátságot kötöttem egy görög 
tanulóval; mindketten több ezer kilométeres távolság-
ban voltunk hazánktól. Arról nosztalgiáztunk, hogy 
milyen szokások és hagyományok között ünneplik 
otthon maradt népeink karácsony ünnepét. Ő a kö-
vetkezőket mondta el akkor számomra: a görögök a 
karácsony ünneplését  kicsiben valósítják meg, míg 
azzal ellentétben húsvétkor mindent beleadnak. El-
magyarázta nekem, hogy december huszonötödike 
csupán egy születésnap. Hozzátéve, hogy mindenki-
nek van születésnapja. Húsvét viszont a halálból való 
feltámadást ünnepeli. Ami látványos, ami nagyszerű, 
ami HATALMAS!
Ráadásul december végére a görögök túlvannak a 
szezon feszültségein; az olajbogyó, a narancsszüret fá-
radalmain és az első téli viharokon. Senkit nem hoz 
ilyenkor lázba a szabadtéri báránysütés vagy a körtánc 
a faluk főterén szélben és esőben. Ilyenkor elmennek 
egy csendes templomi szertartásra, aztán gyalog haza. 
Otthon szerény körülmények között, leves és kenyér 
elköltése után, néhány régi ének eléneklése családi 
körben a tűz mellett, aztán meg lefekvés. Ennyi fér 
bele. 
Amatőr dolog – gondoltam én akkor, amikor ezt ő 
előadta számomra. Amit az idén, 2013 karácsonyában 
már másképp gondolok. És ez talán elegendő magya-
rázattal szolgál arra, hogy egy karácsonyváró szombat 

estén, amikor az idén megnézhettem volna egy híres 
show-műsort és/vagy elmehettem volna egy nagyon 
nagy ünnepi külsőségek között megrendezendő kon-
certre, én inkább másutt voltam megtalálható.
Elmentem egy Pest megyei, vidéki lutheránus temp-
lomba, ahol elszánt amatőrök kórusát hallgattam, akik 
a lelküket is kitették, hogy szép legyen a műsor. Ezt 
követően a szünetben a vallásos közösség asszonyai 
sütötte süteményeket szolgáltak fel. Majd egy szép 
karácsonyi történetet olvastak fel Móricz Zsigmond 
Karácsony könyvéből, végül a kórus együtt énekelt 
néhány karácsonyi dalt a közösséggel, legutolsónak 
a Csendes éjt. Itt semmi nem volt látványos. Semmi 
pompa, ragyogás vagy csillámpor. Nem nagy ügy az 
egész. Csupa kisbetűvel.
Majd hazafelé menet az esőben és szélben arra gon-
doltam, hogy ebben az egészben nem volt semmi-
lyen mesterkéltség, nem volt semmilyen hatalmasság, 
pompa. A fenti beszámolóba behelyettesíthető lenne 
bármely hit vagy kultúra, vagy az univerzalista amatőr 
társulatnak bármely rendezvénye, ha van egyáltalán 
ilyen. Ezek az emberek – hozzám hasonlóan – kemé-
nyen megküzdöttek azért, hogy otthon tudják érezni 
magukat a tél sötétjében, és hozzám hasonlóan meg-
illetődve fogadták, hogy a Nagy Misztérium részesei 
lehetnek, lehetünk.
Nem voltam izgatott, amikor lefeküdtem. Egyszerűen 
csak elégedett, hogy már karácsony legelején meg-
kaptam azt, amire a legjobban vágytam. Hasonszőrű 
emberek társaságát, akik a tél közepén is megtalálják 
magukban azt a képességet, hogy örömet érezzenek, 
örömöt szerezzenek. Kicsiny, de mély, egyszerű és iga-
zi örömöt.
Én az utóbbi tizenegynéhány évben már tudom, hogy 
igazán mit szeretnék karácsonyra ajándékképpen. 
	 •	Szeretnék	egy	órára	újra	ötéves	lenni. 
	 •	Szeretnék	sokat	sírni	és	sokat	nevetni. 
	 •	Szeretném,	ha	még	egyszer	valaki	felvenne, 
 karjában álomba ringatna és ágyamba vinne. 
	 •	Szeretném	visszakapni	gyermekkoromat. 
	 •	Azt	is	tudom,	hogy	ezt	a	kérésemet	senki	nem 
 fogja teljesíteni, de ha nagyon igyekszem, legalább 
 az emlékével meg tudom ajándékozni magamat. 
	 •	Tudom,	hogy	ennek	nincs	sok	értelme.	De	kérdem 
 én: mióta szól karácsony értelmes dolgokról? 
	 •	Egy	régi,	távoli	világ	gyermekéről	szól,	és	a	ma 
 élő gyermekekről egyaránt. 
	 •	A	benned	és	bennem	lakozó	gyerekről,	aki	ott	áll 
 szívünk kapujában, és várja, hogy csoda történjék. 
	 •	Kisgyerek,	akinek	gondolkodásmódja	egyszerű, 
 nem gyakorlatias és nem józan, és mindenekfelett 
 lételeme az öröm. 
Én ezt az egyszerű örömöt, mondhatnám úgy is a fent 
megfogalmazottak értelmében, hogy az amatőrök 
örömét kívánom Nektek és magamnak egyaránt, 2013 
szép karácsonyában.
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Egyházközségünk élEtéből

Egyházközségünk hagyományos őszi szabadtéri isten-
tiszteletét és szeretetvendégségét szeptember 14-én, 
szombaton, délelőtt 11 órai kezdettel tartotta meg a 
Verőcéhez tartozó Magyarkúton, az unitárius tulaj-
donban és egyházközségünk kezelésében lévő, tavaly 
felszentelt kertben és vendégházban. Már délelőtt fél 
tíztől vártuk vendégeinket, majd az istentiszteletet 
követően, 13 órától szeretetvendégséget tartottunk. A 
rossz idő, a hideg és az eső miatt ezúttal viszonylag ke-
vesen látogattak el Magyarkútra; az istentisztelet és a 
szeretetvendégség családias, bensőséges hangulatban 
zajlott.

•

Szeptember 29-én, az Őszi hálaadás ünnepén az Úr-
asztalát megterítettük, s azon a Jézusra emlékeztető je-
gyeket, a kenyeret és a bort elhelyeztük. Ünnepi isten-
tiszteletünkön csaknem 150 fő vett úrvacsorát. Az ün-
nepi alkalomra a templomba érkezők kézbe vehették a 
Budapesti Unitárius Hírlevél 2013/3. számát, amelyet 
a levelezőlistánkon szereplő híveknek és érdeklődők-
nek elektronikus úton is kiküldtünk. A hírlevél teljes 
terjedelmében elolvasható egyházközségi honlapun-
kon: www.unitariusbudapest.hu.

•

2013 őszén és telén a Budapesti Unitárius Egyház-
község együttműködő partnere a Katkó Tamás vezette 
Kolta Galéria, amelynek köszönhetően érdekes, izgal-
mas fotókiállítások valósulnak meg I. emeleti gyüleke-
zeti termünkben. Az első tárlat október 3-án, csütör-
tökön este nyílt meg és október 31-ig volt látogatható. 
A Focus Csoport keretében bemutatkozó fotómű-
vészek: Borbély Tamás, Cseri László, Harnóczy Örs, 
Kálmándy Pap Ferenc, Lajos László és Marsalkó Péter.

•

Október 27-én, a vasárnapi istentisztelet keretében – 
történelmi és irodalmi összeállítás segítségével – meg-
emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójáról. A szószéki szolgálatot Lakatos Csilla 
miskolci unitárius lelkésznő végezte. Az istentisztelet 
keretében – Mustármag címmel – Wass Albert műve-
iből szerkesztett előadást hallhattunk, Kulcsár-Székely 
Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
művészének tolmácsolásában, Csurulya Csongor ren-
dezésében. A lélekemelő tartalmú előadás meghatóan 
szép volt.

•

Ugyancsak október 27-én, vasárnap a BUE Nőszövetsége 
tartott jótékonysági ajándékvásárt a gyülekezeti teremben 
– ezt a rendezvénysorozatot november 24-én is folytatták.

November 1-jén, pénteken este hat órakor Kászoni-
Kövendi József lelkész, püspöki helynök tartott isten-
tiszteletet, Halottak Napja alkalmából. Imát mondott 
Szabó Csengele teológus hallgató.

•

November 17-én,	 vasárnap	 Dávid	 Ferenc	
emlékistentiszteletet tartottunk, amelyen szép műsor-
ral közreműködtek a legifjabbak, a vasárnapi iskola 
óvodás és kisiskolás tanulói. A program betanítása 
Mészáros	Nóra	Zita	énekvezér	és	Jancsik	Dóra	hitok-
tató munkáját dicséri.

•

November, december és január hónapban, kéthetente 
vasárnap az istentiszteleteket Szabó Csengele, a Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet unitárius kará-
nak mesterképzős hallgatója tartja. Bálint Benczédi 
Ferenc unitárius püspök ugyanis Szabó Csengelét erre 
a tanulmányi félévre a Budapesti Unitárius Egyház-

községhez helyezte ki szakmai gyakorlatra. A szószé-
ki szolgálat mellett feladatai közé tartozik az ifjúság 
lelkigondozása, a fiatal unitáriusok bevonása közös-
ségünk életébe. Ezúton is szeretettel köszöntjük Bu-
dapesten Szabó Csengelét, és munkájára, eljövendő 
lelkészi szolgálatára Isten áldását kérjük.

•

December 1-jén, Advent első vasárnapján, az isten-
tisztelet keretében – egyházzenei tételek előadásával 
– közreműködött Karácsonyi Linda énekművész.



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL  XIII . ÉVF. 4. SZÁM – 2013. OKTÓBER – DECEMBER

4

Elindult az unitárius iskolai hitoktatás
Nagy örömünkre szolgál, hogy szeptembertől be-
indult az iskolai unitárius hitoktatás Budapesten és 
egyes Pest megyei településeken. Az általános iskolás 
gyermekek oktatását Kászoni-Kövendi József lelkész, 
Béres-Muszka Ibolya könyvtáros-levéltáros és Mészá-
ros Nóra Zita énekvezér végzi. Munkájukat ezúton is 
hálásan köszönjük. Kérjük kedves híveinket, hogy aki-
nek a jövő tanévben 1. vagy 5. osztályos gyermek lesz a 
családjában vagy ismeretségi körében, jelezze igényét 
a hitoktatás megszervezésére az általános iskolában, 
illetve a lelkészi hivatalban.

•

Befejeződött a második lépcsőház felújítása is
A korábbi évekhez hasonlóan idén is pályázatot nyúj-
tott be egyházközségünk a Belváros-Lipótváros Egy-
házi Épületekért Alapítványhoz; ezúttal a templom-
épület baloldali lépcsőházának felújítására. Az alapít-
vány Kuratóriuma 2,5 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást ítélt meg egyházközségünk számára, 
így októberben megvalósult a lépcsőház rendbetétele 
is. A másik, a templomba járó hívek által használt lép-
csőházat – szintén az Alapítvány anyagi támogatásá-
val – néhány évvel korábban már felújítottuk. Aki járt 
a lépcsőházban a felújítás előtt, láthatta, hogy annak 
állapota rendkívül leromlott volt, méltatlan épületünk 
műemléki jellegéhez. Valószínűleg 40-50 éve nem tör-
tént felújítás a lépcsőházban. A mostani felújítás részét 
képezte a korábbi, málladozó festékréteg eltávolítása, 
a falfelületek javítása, pótlása, kiegyenlítése és a fes-
tés. A díszítőelemek kiegészítése, javítása, valamint az 
ablakok javítása, festése is megtörtént. Most, hogy a 
lépcsőház visszanyerte korábbi fényét, azt tervezzük, 
hogy nagyobb egyházi ünnepeink alkalmával a temp-
lom másik, a felújított  lépcsőházba vezető bejáratát is 
megnyitjuk, hogy a hívek gyorsabb és könnyebb beju-
tását segítsük.

•

Decemberi programjaink
•	December	5.	(csütörtök)	18	óra:	Érték+Őrző	Estek.	
Vendégünk:	Dévény	Anna,	a	DSGM	rendszer	kidol-
gozója (egyházközségünk tagja), valamint Simon Iza-
bella	és	Várjon	Dénes	zongoraművészek	
•	December	6.	(péntek)	18	óra:	kiállítás	megnyitó.	„Is-
ten sohasem téved” – Bege Nóra fotóművész kiállítása. 
•	December	8.	(Advent	2.	vasárnapja)	11	óra:	istentisz-
telet. Közreműködik: Kozma István gitárművész. 
•	December	 14.	 (szombat)	 15	 óra:	Családi	 nap.	Mé-
zeskalácssütés, kézműves játékok – ünnepi együttlét 
kicsiknek, nagyoknak, szülőknek, nagyszülőknek. 
•	December	15.	(Advent	3.	vasárnapja)	11	óra:	isten-

tisztelet. Közreműködik gyülekezetünk Bartók Kama-
rakórusa és gyermekkara. 12 óra: agapé. 
•	December	22.		(Advent	4.	vasárnapja)	11	óra:	isten-
tisztelet. Közreműködik: Mészáros Zsolt Máté orgona-
művész. 15 óra: gyermekek karácsonya. 
•	December	25.	(karácsony	1.	napja)	9	és	11	óra:	ünne-
pi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
•	December	26.	 (karácsony	2.	napja)	 11	óra:	ünnepi	
istentisztelet úrvacsoraosztással.
•	December	29.	(vasárnap)	11	óra:	évzáró	istentiszte-
let. 

• ••• •

KazuáliáK

Konfirmáció 2013

Bodor Brigitta
Czire Barnabás Zoltán
Fábry Kristóf
Darkó	Botond	
Hegíbányai Adrien
Kenyeres Norbert
Pap Barbara
Varga Fruzsina Sára
Zoltán Csenge 
Zoltán Kincső

Keresztelési szertartások

Szeptember 1. Práth Gyula Béla és Szász Ágnes fia 
(felnőtt keresztelés): Péter
Szeptember 1. Práth Péter és Farkas Judit Ildikó Lánya: 
Panni Sofia
Szeptember	 8.	 Szántó	 János	 és	 Daniel	 Katalin	
gyermekei: Eszter és Zsolt
Szeptember 21. Metz Kornél Nándor és Csécs Mónika 
lánya: Janka Natasa
Szeptember 21. Csécs Viktor Imre és Nagy Emese 
gyermekei: Zselyke és Zsombor
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Szeptember 21. Szabó István és Nagy Rozalinda fia 
Alexander
Szeptember 22. Borbély Tamás és Lipcsei Csilla lányai: 
Lili Bíborka és Sára Borbála
Szeptember 22. Székely Zsolt és Bartha Emília lánya: 
Kata
Október 19. Székely István és Porcellán Mariann fia: 
Krisztián
November 2. Vaszkán Gyula és Szíjjártó Erika Tünde 
fia: Gergő
November	2.	Orbán	Farkas	Dónat	és	Köteles	Anna	fia:	
Lehel Csanád
November 30. Kubát Károly és Brock Enikő fia: 
Barnabás
Esketési szertartások
Augusztus	18.	Bíró Attila és Varga Veronika. 
Augusztus 31. Popa István Lucián és Fülöp Magdolna 
Augusztus 31. Kiss Nimród Gergő Botond és Maria 
Vasilieva
Szeptember 21. Bonczók Gábor és József Janka

Temetési szertartások
Október 12. Muszka Elekné sz. Nagy Ilona (†90)
November	28.	Dr.	Horváth	Csaba		(†81)

a Budapesti unitárius egyházKözség 
nőszövEtségénEk bEszámolója 

Történeti áttekintés  
1922 tavaszán Józan Miklós – a Budapesti Unitárius 
Egyházközség akkori lelkésze, későbbi erdélyi 
és magyarországi püspök – kezdeményezésére 
megalakult	a	Dávid	Ferenc	Egylet	és	annak	nőtagozata,	
amely később felvette az Unitárius Nőszövetség nevet. 
Tevékenységeik között szerepelt az Unitárius Egyház  
által működtetett intézményekben végzett önkéntes 
munka, ifjúsági rendezvények támogatása, szegény 
családok megsegítése, jótékonysági rendezvények 
szervezése, a II. világháború alatt és után ruha- és 
élelmiszersegélyek kiosztása, gyermekek táboroztatása 
az egyház tulajdonában lévő magyarkúti ingatlan 
házaiban. Az Unitárius Nőszövetséget Magyarországon 
1950-ben a Belügyminisztérium feloszlatta.
Az újjáéledt Nőszövetség
2011 novemberében, a BUE presbiteri ülésén 
tárgyaltuk, hogy mi, budapesti asszonyok és 
lányok, a Nagy Ignác utcai gyülekezet tagjai meg 
kívánjuk alakítani, új életre hívni az Egyházközség 
Nőszövetségét. A presbitérium örömmel fogadta a 
bejelentést, és javasolta, hogy a megalakulásunkat 

terjesszük a 2012. februári közgyűlés elé. A közgyűlés 
egyhangúlag támogatta az elhatározást, és 2012. 
február	 28-án	 hivatalosan	 is	 működni	 kezdett	 a	
Budapesti Unitárius Egyházközség Nőszövetsége, 
amelyhez a későbbiek során többen csatlakoztak; a 
szövetség elnöke Sigmund Julianna.
Tevékenységi körünk a már korábban is működő 
egyházi rendezvények támogatása: bibliaóra, 
szeretetvendégség, kórusszervezés, zenei programok, 
író-olvasó találkozók, érdekes előadások, 
képzőművészeti kiállítások szervezése. Az Unitárius 
Egyházunió (2012) után a BUE Nőszövetsége is szoros 
kapcsolatot ápol az erdélyi Unitárius Nők Országos 
Szövetsége (UNOSZ ) tagjaival, akiktől  igen sok 
támogatást kapunk.
Működésünk a közel két éve újjászervezett BUE 
Nőszövetségben
Szabadtéri istentisztelet résztvevői részére 100 
fős ebédet készítettünk a magyarkúti felújított 
ingatlan felszentelése alkalmából 2012 májusában, 
és a 2012 szeptemberi magyarkúti istentisztelet 
vendégvárásának előkészületeit is mi végeztük. Közös 
kiránduláson	vettünk	 részt:	 a	Dohnányi	 villa	 és	 kert	
látogatása volt a célunk.
A vasárnapi templomi istentiszteletek után jó 
program a tornaórák megtartása az asszonyok részére. 
Gyermekfarsang, anyák napi ünnepély, gyermekek és 
idősek karácsonyának támogatása is feladataink közé 
tartozik. Az elmúlt két év során 20 fölötti volt a száma 
az	 „Érték+Őrző”	 kulturális	 rendezvényeknek,	 ahol	 a	
BUE nőszövetség tagjai vállalták a házigazda szerepét.
Az UNOSZ elnökségének meghívására és 
finanszírozása által részt vehettünk a Marosvásárhelyen 
megrendezett II. Nőszövetségi Világtalálkozón. 2013 
februárjában találkozót tartottunk a Hőgyes Endre 
utcai Kozma Flóra Nőszövetség és a Pestszentlőrinci 
Egyházközség küldötteinek részvételével.  A  három 
budapesti unitárius egyházközség asszonyai 
elhatározták, hogy összegyűjtik a magyarországi 
unitárius nőket. 2013. áprilisában a Kozma Flóra 
Nőszövetség volt a szervezője és vendéglátója az I. 
országos nőszövetségi találkozónak, a Hőgyes Endre 
utcai gyülekezeti teremben. 2013. augusztusában 
a BUE nőszövetség szervezésében, a II. országos 
találkozón hat magyarországi unitárius nőszövetség 
képviselői egyhangúlag megszavazták szándékukat  az 
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének 
Országos Nőszövetségének megalakítására. A kitűzött 
dátum a megalakulásra 2014. május.
 
Célkitűzéseink
Küldetésünk a múlt századi, nagyon aktív és szép 
példát adó unitárius asszony elődeink munkájának 
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folytatása, színvonalának megközelítése a 21. századi 
budapesti unitárius közösségünkben. Igen komoly 
feladat elé nézünk, hiszen elődeink idejében, a 
két világháború közötti időszakban más volt az 
egyház szerepe a társadalomban. A vasárnapi 
istentiszteleteken „kötelességszerűen” vettek részt a 
családok; vasárnapi iskolai oktatás, iskolai kötelező 
hitoktatás, egyházi intézmények fenntartása, betegek, 
rászorulók gondozása, szegényebb rétegek támogatása, 
kulturális rendezvények szervezése nagyon széleskörű 
munkát igényelt, amelyben aktív részt vállaltak a 
nőszövetség aktivistái. Megvolt ehhez az akarat, az 
elkötelezettség a vallás és az egyház iránt. Az egymást 
követő generációk folytatták a jó példa alapján elődeik 
tevékenységét.  
További célunk, hogy a két éve új életre kelt BUE 
Nőszövetség elinduljon a kiteljesedés útján. Az értékek 
válsága tetten érhető a mi egyházközségünkben is – 
csakúgy, mint más keresztény egyházakban, mind 
országos, mind világviszonylatban. Templomainkat 
kevesen látogatják, egyre nagyobb problémát jelent 
a templomba járó híveink alapját képező csoport 
elöregedése, a fiatalabbak csökkent aktivitása, amelyet 
sok esetben a munkahelyi leterheltség és a családi 
megfelelés indokol. Jövőbeli terveink között szerepel 
majd a fiatal és középkorú nőtestvéreink  bevonása. 
Ki kell alakítanunk a jelenleg idősebb korosztályhoz 
tartozó aktív asszonyközösség utánpótlását.  Célunk  
az értékek válságának és az utánpótlás kérdésének 
megoldása; a konfirmált fiatalok, az ifjú házasok, a 
pici babákat és kisgyermekeket nevelő édesanyák és a 
harmincasok-negyvenesek megtalálása. A különböző 
célcsoportokat különböző programokkal kell 
megszólítani, ami a két éve működő BUE Nőszövetség 
kereteit meghaladja, de a főbb tevékenységi körök 
megfogalmazásában már szerepel.
A Nőszövetség a lelkész és az egyház támogatására 
jött létre. Találkozásainkon a tagok megbeszélik a 
soron következő egyházi esemény tevékenységének 
lebonyolítását. A nőtagok egyéni ötleteiket közösen 
megbeszélik, és az egyház érdekében a legjobbat 
fogadják el. Tevékenységeink közösek, mert ezáltal  
jobban megismerhetjük egymást és egymástól új 
dolgokat  tanulhatunk. Az idősebb generáció a régi 
hagyományokat ismerteti meg a fiatalokkal. Így 
közelíthetnénk egymáshoz a generációkat, illetve új 
ismeretekkel is gazdagíthatnánk egymást.
Nagy szeretettel várjuk gyülekezetünk asszonyait és 
lányait. Kérjük, jelentkezzenek Sigmund Julianna 
nőszövetségi elnök asszonyunknál, az alábbi 
elérhetőségen: sigmund.julianna@gmail.com 
Dr. Hatfaludy Zsófia
BUE gondnoka

magyarkúti hírEk

Ez év nyarán számos egyházközségi program valósult 
meg Magyarkúton, így a nyári gyermektábor, rekord-
nak számító 35 fő részvételével, a füzesgyarmati hit-
tanos gyerekek nyaralása, nőszövetségi konferencia és 
az őszi szabadtéri istentisztelet. Bálint Benczédi Frenc 
püspök úr pedig személyesen vett részt autista gyer-
mekek magyarkúti nyaraltatásában.
Miközben az egyházi, egyházközségi rendezvények a 
résztvevők számára ingyenesek egyre nő a fizetős ven-
dégek száma és a bevétel is. A tavalyi 100 ezer forinttal 
szemben idén megnégyszereződtek a bevételek. Szük-
ség is van a bevételekre, mert a Fenyőliget Vendégház 
fenntartási költségei, főként a közműköltségek évi 400 
ezer forintot tesznek ki. Az év vége felé közeledve biz-
tosnak látszik, hogy idén a bevételek el fogják érni a 
kiadásokat. Jövőre több rezsicsökkentő lépés fogunk 
tenni, hogy eredményesebben zárjuk a 2014-es évet.
2013-ban 36 napon volt foglalt a Vendégház, ami 
10%-os kihasználtságnak felel meg. A 36 nap során 15 
csoportban több mint 150 vendég, összesen 400 ven-
dégéjszakát töltött a Vendégházban. A Vendégházban 
töltött éjszakák átlagos száma 2,4-et tett ki. Célunk, 
hogy a vendégeket árkedvezménnyel arra ösztönöz-
zük, hogy hosszabb időt töltsenek Magyarkúton.  
Egyre több a visszatérő vendég. Mint ismert unitárius 
vendégek 20%-os kedvezményben részesülnek. Több 
baráti, családi összejövetelre, nyaralásra, sőt esküvőre 
is igénybe vették a házat. Már szilveszterre is foglalt 
a Vendégház, de decemberre és a jövő év elejére még 
van szabad hely. Reméljük, hogy sok hó fog esni, mert 
páratlan látvány a havas börzsönyi táj és felejthetetlen 
élmény maga a ház is.
Fényképek a Vendégház facebook oldalán találhatóak: 
https://www.facebook.com/FenyoligetVendeghaz
További információ és foglalás:
Zoltán Csaba, vendégház gondnoka
Telefon:	30-680-4172
E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu

mEgjElEnt a hangos UnitáriUs 
éneKesKönyv cd-n

A Magyar Unitárius Egyház gondozásában és Czire 
Szabolcs teológiai tanár szerkesztésében megjelent az 
Unitárius	Énekeskönyv	énekei	című	CD,	amelyen	éne-
keskönyvünk	valamennyi	éneke	hallható.	A	CD	Kiss	
Erika orgonajátékát is dicséri. 
A	hiánypótló,	több	mint	10	órás,	két	CD	lemezből	álló	
digitális énekeskönyv a Budapesti Unitárius Egyház-
község lelkészi hivatalában 2.500 Ft-os áron, korláto-
zott számban megvásárolható. Igény esetén további 
példányokat fogunk rendelni Kolozsvárról.
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a gondvisElés sEgélyszErvEzEt adománygyűjtést szErvEz 
a rászorUló családok mEgsEgítésér

A Gondviselés Segélyszervezet a korábbi három évhez hasonlóan az idei adventi időszakban is tartós élelmi-
szeradomány gyűjtést szervez a rászoruló, nehéz anyagi helyzetben lévő családok, idős, egyedülálló emberek 
megsegítésére. Napjainkban sokan és egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, akik számára minden 
apró segítség és emberbaráti szeretet a reményt jelenti. Szeretnénk tartós élelmiszer csomaggal megajándékozni 
nélkülözésben élő unitárius és más felekezetű testvéreinket, hogy érezzék annak a lelki közösségnek a szeretetét, 
amelyhez tartoznak.

Ezért a Segélyszervezet elnöksége gyűjtést szervez és kéri az unitárius híveket, hogy lehetőségeik szerint, tartós 
élelmiszer-, tisztítószer- vagy pénz adományozásával járuljanak hozzá a rászorulók megsegítéséhez.

Kérjük, hogy tárgyi és készpénzadományaikat az adventi és karácsonyi istentiszteletek alkalmával szíveskedje-
nek eljuttatni az egyházközségek lelkészi hivatalába.

Pénzadományaikat az alábbi számlaszámra is átutalhatják karácsonyi adományozás megjelöléssel:

Gondviselés Segélyszervezet 
10102103-06876400-01003001

Amennyiben lakókörnyezetükben, ismerőseik között tudnak olyan személyekről, családokról, akik nehéz anya-
gi helyzetben élnek és rászorulnak a segítségre, kérjük, hogy jelezzék számunkra, hogy a karácsonyi segélyakci-
óban róluk is gondoskodhassunk. Önkéntes munkatársak jelentkezését is várjuk, akik segítenének az ajándék-
csomagok személyes eljuttatásában a rászorulókhoz. 

Hálásan köszönjük minden kedves testvérünk jó szándékú adományát, amellyel elérhetjük, hogy legalább Ka-
rácsonykor kevesebb legyen a nélkülözés.

Valamennyi unitárius testvérünknek és családjuknak áldott, meghitt Karácsonyt kívánunk.

Gondviselés Segélyszervezet 
elnöksége, tagjai és munkatársai

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Megjelenik 1000 példányban.

Felelős szerkesztő: Schmidt Gábor és Retkes Attila – 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 küldhető az unitarius.schmidtg@gmail.com címre is.
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BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Kérnénk a híveket, hogy adományaikat csekken, vagy személyesen a II. emeleti irodában 
befizethetik, vagy bármelyik OTP fiókban feladhatják a 11713005-20304007-s bankszámlára. 
A banki feladás előnyösebb számunkra, mert erre nem számolnak fel semmilyen költséget. 
Banki átutalás esetében is kérjük ráírni a feladót. Banki feladásnál csak ezt a címet kell be-
mutatni:

címzett: Bp.-i Unitárius Egyházközség
1055 Bp., Nagy Ignác u. 2-4.
11713005-20304007
......................Ft.
feladó: ................................... 


