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GYERMEKEK KARÁCSONYA
December 21-én (vasárnap) 15 órától – hagyományainknak megfelelően 

– megrendezzük a gyermekek karácsonyi ünnepségét a templomban. 

Az ünnepi műsort a gyermekek által szavalt versekből, énekelt dalokból 

és hangszerükön eljátszott darabokból állítjuk össze. Szeretettel várjuk a 

gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket. 

SZENTESTI ÁHÍTAT
December 24-én (szerdán) 16 órakor szentesti áhítatot tartunk templo-

munkban. Végigvezetjük Jézus születéstörténetét bibliai idézetekkel és mind-

annyiunk által ismert karácsonyi dalokkal – a sötétben világító karácsonyi 

fények áhítatában.

 

KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
December 25-én (csütörtökön) reggel 9 és délelőtt 11 órakor, valamint 

december 26-án (pénteken) 11 órakor úrvacsoraosztással egybekötött kará-

csonyi ünnepi istentiszteleteket tartunk.  

December 28. vasárnap, 11 óra: Óévbúcsúztató istentisztelet

2015. január 1. csütörtök, 11 óra: Újévi ünnepi istentisztelet

2015. január 18. vasárnap, 10 óra: Ünnepi istentisztelet (Kossuth Rádió 

élő közvetítés) templomunk fennállásának 125. évfordulója alkalmából

Áldott Karácsonyi ünnepeket
és boldog újesztendőt kívánunk!
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KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF 
KARÁCSONYI ÁHÍTAT 

Szívünk mélyén mindannyian jó karácsonyra vágyunk. Rohanunk egész éven át, 

idegeskedünk, dolgozunk, és mivel van sok ilyen hétköznap az életünkben, vágyunk 

az igazi, ünnepi hangulatra karácsonykor. Olyanra, amely megerősít, feltölt, erőt ad, 

és távlatot az év mindennapjainak. Ezért is kérdezem magamtól és Tőletek, mi kell 

a jó karácsonyhoz?

• Valahogy úgy sejtjük, hogy kell hozzá szerető család.

• Jóakaratú emberek.

• Kedves ajándékok, illatos fi nomságok.

• Szép karácsonyfa.

• Lelki békesség.

• Kellemes templomi éneklés és mélyreható, lelket megnyugtató, vigasztaló imádság.

Persze a reklámok is ontják az ötleteket, hogy mi minden kell még egy jó karácsonyhoz, amit én itt nem soroltam, 

nem sorolhattam fel. Ám unitárius keresztényként felvetődik bennem a kérdés: 

• Mi lesz azzal, akinek történetesen nincs családja?

• Vagy aki netán beteg vagy gyászol?

• Vagy akinek nincs lelki békéje, mert tele van sebekkel?

• Vagy akinek nem gazdag az asztala és a karácsonyfája?

• Vagy akinek valami hiba csúszik az ünnepbe?

• Vagy, akinek dolgoznia kell?

Akiknek nincs tökéletes karácsonyuk, azok miért ne sírják ki a szemüket? Miért ne epedjenek el szomorúságukban? 

Miért ne legyenek öngyilkosok, látva a boldog karácsonyozókat? És ezek után felvetődik egy második kérdés: mi is 

kell igazán a jó karácsonyhoz?

A továbbiakban engedjétek meg, hogy egy személyes élményemmel folytassam a feltett kérdésre megadott választ. A 

közelmúltban a Sándor palotában voltunk ebédre hivatalosak a magyarországi püspökök, főpapok. Annál az asztalnál 

ahol én ültem, közvetlen szomszédom volt Kocsis Fülöp görögkeleti püspök is. Többek között arról is beszélgettünk, 

hogy számukra mi kell az igazán jó karácsonyhoz? 

A következőket válaszolta: a keleti kereszténység karácsonyi ikonja megadja erre a választ. Az az ikon, amely mindig 

a hitet festi le, nem elégszik meg azzal, hogy csak a történelmi eseményt akarja ábrázolni. Ennek a közepén egy sötét 

barlangot látunk, abba születik bele a Messiás. A Megváltó a sötétbe születik bele. A sötét jelenti a fény hiányát, 

fogyatékosságainkat és tudatos sötétségünket is, magyarul bűneinket. Jelenti a személyem belső sötétségét, olykor a 

családunk állapotát, a társadalom, a gazdaság, a kultúra, az egyház állapotát is.

A fényre, a tőlünk nagyobb igazságra rászorul teremtett, és fogyatékos mivoltunk. Szükségünk van rá személyesen és 

közösségként is. Már csak annál az egyszerű oknál fogva is, hogy sötétségben 

• képtelenek vagyunk tájékozódni 

• sokat tévedünk 

• sebeket ejtünk és kapunk 

• nem tudunk legjobb erőink szerint élni 

• és ilyenkor igaz az a megállapítás, hogy bizony lógnak sasszárnyaink. 

Lelki mélyponton pedig mindenkinek sötét gondolatok örvénylenek fejében. Agresszív, bűnös, elvtelen, öngyilkos 

„megoldások”, amelyet a kiúttalanságban, amelyet a sarokba szorított élethelyzetben nem lehet könnyen elfelejteni. 

Rászorulnunk a megvilágosításra, a fényre, az erőre. Isten őrizzen, hogy bárki ide eljusson, de az a lelki pokol. 

Karácsonykor azt ünnepeljük – fejezte be Fülöp atya gondolatait –, hogy a Megváltó ebbe a lelki pokolba is képes 

megszületni. 

Elfogadhatónak tartom unitárius szempontból is ezt az eszmefuttatást és unitárius lelkészként vallom, hogy 

a Megváltó, Jézus oda is eljön, ahol sötét van. És ez az örömhír, az evangélium: bármilyen sötét is van bennem 

és körülöttem, bármilyen sivár istállót kínálok is, ha akar, meg tud születni a kisded. Mert az istenit nem lehet 

feltartóztatni sem fogyatékosságaimmal, sem sötétségemmel, sem elesteségemmel, sem bűneimmel. Mert ha elindult 

elszántan értem jön.
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• Nem az érdemeim szerint látogat meg. 

• Nem az enyém az első lépés.

• Hanem a jézusi nagyvonalúságé.

• A megelőlegezett szereteté.

• És karácsonykor pont ezt kell eltanulnunk. 

• Akkor is szeretni kell, 

• Akkor is esélyt adni, amikor még nem érdemli meg a másik, amikor még nem bizonyított. 

• Nem azért kell szeretni, mert jó, hanem azért, hogy jobb legyen. Istent nem tudjuk megérdemelni, vagy 

kierőszakolni, de nem tudjuk feltartóztatni, vagy elűzni sem.

Megérzi az ember azt, amikor egyszer úgy tűnik, hogy „minden alap nélkül” elkezd remélni. Nem tudja azt, hogy 

hogyan lesz tovább, mi módon oldja meg a gondokat, nem tudja azt sem, hogyan fi zeti meg elesettségei árát, csak 

egyszerűen elkezd remélni. Tudja, hogy van tovább, és nem akar még mélyebb pontra kerülni. Sok esetben ez a gyönge 

remény – a gyönge Kisded. Majd ebből lesz, lehet az erős életvezetés, de a kiindulásnál a remény az alap. És ez a 

legfontosabb. És amikor ezt a reményt megkapjuk, megérezzük azt, hogy nem fogunk elveszni, és azt is pontosan 

tudjuk, hogy ez egy nagy ajándék. És ha ezt megkaptuk, lám tudunk emberségesen viselkedni ilyen elesettségünkben, 

helyzetünkben is.

Kinek van tehát jó karácsonya?

Az eddig elhangzottak után, rájövünk arra: más szemszögből kell nézi a kérdést. Nem alulról, hanem Isten nézőpontjából, 

mert sikerülhet pompásan egy karácsonyi ünnepsor, de ha szeretet nincs benne, az egész egy színjáték. S a fordítottja 

is igaz: lehet, hogy sok minden nincs meg „a tökéletes karácsony kellékeiből”, de ha megnyitjuk szívünket Jézus előtt, 

akkor ő meg tud érinteni minket, a sötétben is, és jó karácsonyunk lesz.

• Akinek volt már rettenetesen elrontott karácsonyi ünnepe, az talán akkor többet megértett karácsony 

igazságából, mint a sok „kellemes” ünnepléskor

• Ilyenkor élhetjük át igazán, hogy mélyen: Jézus akkor is megszületett, ha nincs minden rendben 

• Ha hatalmas sötétség uralkodik bennem vagy a családomban, az egyházamban, az országomban

• Akkor is ünnep van, ha minden emberi elromlott 

• Jó karácsonya mindenkinek lehet, aki belátja, hogy rá van utalva a Megváltóra 

• Felfogja  személyes és közösségi homályait, sötétségeit, és aki engedi Jézust saját szívében megszületni

Mert a jó karácsony nem az emberi kellékektől függ, hanem attól: megnyílik-e a szív a szeretetre.

Ámen.
 Kászoni-Kövendi József

LELKÉSZSZENTELŐ ÉS PÜSPÖKVÁLASZTÓ ZSINATI ÜLÉST TARTOTT
A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ

A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, 

a Zsinat 2014. december 6-án, szombaton Székely-

udvarhelyen ülésezett. A Zsinat Bálint Benczédi 

Ferencet újraválasztotta a Magyar Unitárius Egyház 

főpásztorává a 2014–2020 közötti időszakra. A 

Zsinat megválasztotta továbbá a Felsőfokú Fegyelmi 

Bíróság tagjait is, akik között nagy örömünkre 

két magyarországi testvérünk is helyet kapott, dr. 

Fori Hajnal a Budapesti Egyházközség presbitere 

és Lakatos Csilla Adél lelkész, korábbi miskolci 

gyülekezeti lelkész.

Bálint Benczédi Ferenc,

a Magyar Unitárius Egyház

újraválasztott püspöke
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2014. december 5-én került sor a Főtanács ülésére. A legfőbb döntéshozó és felügyelő egyházi hatóság megválasztotta 

Farkas Emőd és Boros János főgondnokokat, Gyerő Dávid főjegyzőt, Kovács István közügyigazgatót és különböző 

testületek (Középfokú Fegyelmi Bíróság, Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa, Nyugdíjintézet Ellenőrző Bizottsága) 

tagjait. Elekes Botond Áron, a Magyarországi Egyházkerület főgondnoka, Egyházközségünk tagja, a továbbiakban 

is teljes jogú tagja a Magyar Unitárius Egyház Képviselőtanácsa Elnökségének, csakúgy, mint a most megválasztott 

főtisztségviselők, valamint Kászoni Kövendi József püspöki  helynök.

A Főtanács döntött tiszteletbeli tisztségek odaítéléséről is. Egyházközségünk két tagja, Vékás Domokosné (Buba) és 

Tárkányi Imréné (Emike) tiszteletbeli presbiteri címben részesült, Egyházunkért és Egyházközségünkért végzett több 

évtizedes áldozatos munkájuk elismeréseként. Méltatásuk a későbbiekben olvasható.

A Zsinat a következő lelkészeket szentelte fel: Varró-Bodóczi Barna (Szentgerice), Bodor Lídia Emese (Kolozsvár), 

Csécs Márton Lőrinc (Torockó), Fülöp Júlia (Kolozsvár), Márkos Hunor Elemér (Medgyes), Tófalvi Tamás 

(Székelyszentmihály), Vass Károly (Aranyosrákos), Lőrinczi Levente (Kissolymos), Major László (Datk), Nagy-Mátéfi  

Tímea (Énlaka), Molnár Imola (Nagyvárad), Vagyas Attila (Kolozsvár). A most felszentelt lelkészek közül többen is 

szolgálatot végeztek Egyházközségünkben az elmúlt években, legátusként vagy nyári gyakorlatuk keretében. 

Az Egyház újonnan megválasztott főtisztségviselőinek egyházépítő munkájára és a felszentelt lelkészek szolgálatára 

Isten gazdag áldását kérjük. A megválasztott főtisztségviselők bemutatására terjedelmi okokból a későbbiekben kerül 

sor.

TISZTELETBELI PRESBITEREINK: TÁRKÁNYI EMIKE ÉS VÉKÁS JULIKA

Tárkányi Imréné, Emike 1930-ban született Füzesgyarmaton, ötgyermekes, földműves családban. Általános iskolai 

tanulmányait a füzesgyarmati unitárius iskolában folytatta. Az itt eltöltött évek, mindenekelőtt tanítója, lelkésze és az 

iskola könyvtára egész életére hatást gyakoroltak. Középiskolai tanulmányai első felét a püspökladányi állami polgári 

iskolában végezte, majd tanulmányait Budapesten, a Veres Pálné gimnáziumban fejezte be. Tanulmányai végeztével 

a nyomdaiparban, kezdetben üzemrészben végzett munkát.  Szakmai tanulmányokat folytatott, amelyeket követően 

statisztikus, tervező lett, majd 1965–1985 között üzemgazdasági osztályvezetőként dolgozott. Férje Tárkányi Imre 

író, költő és színikritikus. 

Ebben az időben már rendszeres látogatója volt az unitárius gyülekezeteknek. 1970-ig a Pestszentlőrinci 

egyházközséget látogatta, majd a Nagy Ignác utcai gyülekezetnek lett folyamatosan a tagja, így az egymást követő 

lelkészek – Huszti János, Szent-Iványi Ilona és Kászoni József – idején is részese lehetett a gyülekezet életének. 

Rendszeres résztvevője volt a hagyományossá vált bibliaóráknak, amelyeket a nyolcvanas évektől az egymást követő 

lelkészek önként tartottak, valamint hűséges látogatója a különféle egyházi eseményeknek.  

A Budapesti Unitárius Egyházközségben végzett szolgálata akkor kezdődött, amikor az egyházközség társadalmi 

munkást keresett, amely feladatot örömmel vállalta el, és segítette az egyházközség könyvelését.  Később felkérést 

kapott az egyházközségi titkárságvezetésre, amely feladatot is szívesen látta el. 1992-2002-ig, tíz éven keresztül végezte 

az irodán az adminisztrációt, a könyvelést és a pénzügyi teendőket.  Kapcsolatot tartott a hívekkel, látogatókkal, 

vállalta a telefonszolgálatot, rendszeresen részt vett a presbiteri üléseken. Minden évben kiemelkedő feladata volt a 

zárszámadás és a következő évi költségvetés összeállítása, amelyről mind a Presbitériumnak, mind az egyházközség 

közgyűlésének részletesen, szakszerűen beszámolt. Munkáját mindig lelkesen, a legnagyobb pontossággal, 

megbízhatóan, a Lelkész, a Presbitérium és a hívek megelégedésére végezte. 

Megbízatásáról 2002. áprilisban mondott le, amikor az egyházközség köszönetet mondott azért, hogy a hosszú évek 

során, pontosan, nagy körültekintéssel és teljes felelősséggel, szakszerűen látta el feladatát. Amikor egészségi állapota 

engedte, az istentiszteleteknek is rendszeres látogatója volt. Az egyházközségben a hívek körében, kedvessége, emberi 

magatartása miatt népszerű volt, és a mai napig is szeretett személyiség. Olyan személyiségnek ismerjük, aki számára 

a Szentírás tanításai a gyakorlatban is követendő példát adnak.   

A Budapest Unitárius Egyházközség presbitériuma a fentiek elismerésével, 2/2014. 03.14-ei presbitériumi 

határozatában javasolta Tárkányi Imréné tiszteletbeli presbiteri címre történő felterjesztését. A Budapesti Unitárius 

Egyházközség közgyűlése az 6/2014. 03.23-ai közgyűlési határozatában arról határozott, hogy Tárkányi Imrénét a 

tiszteletbeli presbiteri címre felterjeszti.

Vékás Domokosné, Julika 1938-ban született Homoródszentpálon. Édesapja Lőrinczi Mihály unitárius kántortanító 

volt, édesanyja óvónő. Szinte a templom karzatán nőtt fel, ahol magába szívta az unitárius vallás szeretetét. Édesapja 

a nehéz időkben is kitartott a kántori szolgálat mellett, ezért is helyezték át a református Kisgalambfalvára.
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Julika a gimnáziumot Székelykeresztúron végezte, majd Székelyudvarhelyen elvégezte a kétéves Mezőgazdasági 

Könyvelési Technikumot. 1959-ben házasságot kötött a kisgalambfalvi születésű Vékás Domokossal, akivel magyar 

diplomáciai szolgálaton vettek részt Rómában, Bukarestben, Damaszkuszban, végül Kolozsváron, ahol a férje 

főkonzul volt. Ebben az időszakban szoros kapcsolatot tartottak az Unitárius Püspökséggel, sokszor segítettek a 

különböző küldemények továbbításában is.

A kisgalambfalvi iskola 2000-ben Vékás Domokos nevét vette fel, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban 

pedig egy Vékás Domokos céladományt működtettek, egy jól tanuló, támogatásra szoruló diák számára. A Vékás 

házaspárnak két gyermeke van: Domokos, aki az ELTE francia-olasz szakát, és Júlia, aki a Tanítóképző Főiskolát 

végezte. A négy unoka szintén unitárius lett, közülük a három nagyobb már konfi rmált is. Julika veje egy zalaszántói 

telket ajándékozott a Magyarországi Unitárius Egyháznak, lehetőség szerint ifj úsági tábor létrehozása céljából. 

Julika az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetéből ment nyugdíjba. Amióta Budapesten él családjával, a Budapesti 

Unitárius Egyházközséghez tartoznak, korábban mindhárom egyházközséggel tartották a kapcsolatot.  Édesapja 

mindhárom templomban is örömmel végzett kántori szolgálatot. Az ő nevét viseli a Lőrinczi Mihály Unitárius 

Kulturális Egyesület, amelynek működtetését nemrég szívesen vette át a Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség. 

Julika presbitersége alatt főként arra törekedett, hogy az ifj úságot jobban bevonja a gyülekezeti életbe. Emellett 

számos egyéb tevékenységet végzett. Többször vett részt beteglátogatáson, a szeretetvendégségek előkészületeiben, a 

magyarkúti rendezvények és az anyák napi ünnepségek megszervezésében. A szívéhez legközelebb talán a bibliaórák 

állnak, és presbitersége lejárta után is igyekszik elősegíteni, hogy a jó hangulatú összejövetelek folytatódjanak.Az 

egyházközségben népszerűvé vált kedvessége, közvetlensége, önzetlensége miatt.   Azt kívánjuk, hogy a jó Isten 

segedelmével, amíg ereje engedi, minél tovább részt vehessen az Egyház életében. 

A Budapest Unitárius Egyházközség presbitériuma a fentiek elismerésével, 2/2014. 03.14-ei presbitériumi 

határozatában javasolta Vékás Domokosné tiszteletbeli presbiteri címre történő felterjesztését. A Budapesti Unitárius 

Egyházközség közgyűlése az 6/2014. 03.23-ai közgyűlési határozatában arról határozott, hogy Vékás Domokosnét a 

tiszteletbeli presbiteri címre felterjeszti. 

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin

gondnok

ÚJABB HAT ÉVRE KÁSZONI JÓZSEF AZ EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKI HELYNÖKE, 
ELEKES BOTOND PEDIG FŐGONDNOKA

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyház-

kerületének október 18-án megtartott tisztújító közgyű-

lése egyházközségünk lelkészét, Kászoni Kövendi Józse-

fet újabb hat évre püspöki helynökké választotta. A köz-

gyűlés egyházközségünk tagját, Elekes Botond Áront 

szintén újabb hat évre az egyházkerület főgondnokává 

választotta. 

A megválasztott nyolc zsinati képviselő közül hatan 

egyházközségünk tagjai: Dr. Mihály Noémi, Kaveczkiné 

Dr. Farkas Katalin, Dr. Hatfaludy Zsófi a, Muszka Ibolya, 

Dr. Vajda László és Zoltán Csaba. Egyházközségünk 

tagjain kívül zsinati képviselő lett Dr. Kriza Ákos és Dr. 

Kiss Balázs. Az egyházi főtanácsba Dr. Mihály Noémit, 

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalint, valamint Dr. Kriza Ákost 

delegálta az egyházkerület közgyűlése.

Az Egyházi Képviselő Tanács világi tagjává választották 

egyházközségünk jelöltjei közül Dr. Mihály Noémit, 

a főhatósági jelölő bizottság lelkészi tagjává Kászoni 

Kövendi Józsefet, az alapfokú fegyelmi bíróság póttagjává pedig Dr. Fori Hajnalt. A közgyűlés támogatta Vékás Júlia 

és Tárkányi Emike felterjesztését a Főtanácshoz tiszteletbeli presbiteri cím adományozására.

Gratulálunk az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és munkájukhoz Isten gazdag áldását kérjük.

Zoltán Csaba

a BUE jegyzője

Elekes Botond főgondnok beszédet mond a Magyar Unitárius 

Egyház székelyudvarhelyi zsinatán, 2014. december 6-án.
Mellette a képen Kovács István, a MUE közügyigazgatója látható.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
(2014. SZEPTEMBER 28. – 2014.DECEMBER 7.)

Őszi Hálaadás. Hagyományainknak megfelelően 

Őszi Hálaadási ünnepi istentiszteletet tartottunk 2014. 

szeptember 28-án (vasárnap) délelőtt 11 órai kezdettel. 

Ebből az alkalomból úrvacsora felvételére is vártuk 

konfi rmált unitárius testvéreinket.

•

Családi nap Magyarkúton. Szerény érdeklődés 

mellett, de jó hangulatban rendeztük meg magyarkúti 

vendégházunkban a családi napot (október 3-4.). A 

programban kirándulás, beszélgetés, kötetlen együttlét 

szerepelt.

•

Csata Jenő és Bács Béla János kiállítása. 2014.október 

12-én, vasárnap délben, az istentisztelet után Csata 

Jenő festőművész és Bács Béla János fotós tárlatának 

megnyitójára került sor az első emeleti gyülekezeti 

teremben. A gyergyócsomafalvi származású Csata Jenő 

festő-grafi kus 1990 óta él és alkot Csíkszeredában. Alapító 

tagja a Lépések színekben és formákban a művészetért 

Alapítványnak, évente többször is részt vesz erdélyi és 

magyarországi alkotótáborokban, valamint kiállításokon. 

A művészetkedvelő közönség számára Csata Jenő neve és 

munkássága ismerős, hiszen rendszeresen bemutatkozik 

alkotásaival egyéni kiállításokon és csoportos tárlatokon 

egyaránt. Bács Béla János szociálpedagógus; jelenleg a 

csíkszeredai Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

pr-menedzsere; emellett szépirodalommal és 

fotográfi ával is professzionális szinten foglalkozik.  

• 

Iván László emléktáblájának avatása. Október 19-én, 

vasárnap délben, az istentisztelet után Kászoni-Kövendi 

József püspöki helynök és Elekes Botond főgondnok 

templomos ingatlanunk lépcsőházában felavatta Iván 

László (1900–1938) lelkész emléktábláját. Iván László 

a Budapesti Unitárius Egyházközség hitoktatója és 

másodlelkésze volt, emellett szórványgondozással, 

valláserkölcsi neveléssel és lapszerkesztéssel is 

foglalkozott. Fiatalon hunyt el tüdőbetegségben, és az 

utókor méltatlanul megfeledkezett róla. Emléktáblája 

évtizedeken át a Nagy Ignác utcai épületünk pincéjében 

porosodott; most restaurálás után avathattuk fel újra.  

•

A forradalom és szabadságharc emlékezete. Október 

26-án, vasárnap 11 órától ünnepi istentiszteletükön 

az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire 

emlékeztünk.

•

Dávid Ferenc emlékistentisztelet. November 16-án 

ünnepi Istentiszteletünkön vallásalapítónkra, Dávid 

Ferencre emlékezünk. Erre az alkalomra gyülekezetünk 

kórusa és vasárnapi iskolába járó gyermekeink rövid 

műsorral készültek.

•

Érték+Őrző Est Bartók Béla műveiből. November 

20-án 18 órától Érték + Őrző Estünkön legismertebb 

unitárius zeneszerzőnkre, Bartók Bélára emlékeztünk. 

Koncertünkön közreműködtek a Szabolcsi Bence 

Zeneiskola, a Patrona Hungariae Zeneiskola, a 

Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

és a Zeneakadémia diákjai: Bencsik Réka, Sass Emma, 

Dávid Roxána, Csucsi Klára, Lutz Alexandra, Forró 

Fruzsina, Mészáros Gréta és Puporka Melánia, valamint 

az egyházközségünk kórusából alakult nőikar. Az est 

házigazdája Retkes Attila zenetörténész, presbiter volt; 

zongorán közreműködött Mészáros Nóra Zita énekvezér.

•

Jótékonysági vásár. November 16-án és 23-án 

jótékonysági vásárt rendezett a Nőszövetség a Budapesti 

Unitárius Egyházközség I. emeleti gyülekezeti termében, 

9 és 11, valamint 12 és 13 óra között, az istentisztelet 

előtt, illetve után. 

•

Gondnok-presbiteri találkozó. November 29-én, 

szombaton délelőtt 10 órától egyházközségünk volt a 

házigazdája annak a gondnok-presbiteri találkozónak, 

amelyen bemutatkoztak a Magyar Unitárius Egyház 

legmagasabb tisztségeire pályázó lelkészek és világi 
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tisztségviselők. A nyilvános fórumon többek között 

Bálint Benczédi Ferenc püspök és Tódor Csaba homo-

ródszentpáli lelkész, püspökjelölt is ismertette terveit, 

elképzeléseit.

•

Családi nap Advent első vasárnapján. 2014. november 

30-án, Advent első vasárnapján, délelőtt 10 órától családi 

napot rendeztünk a Budapesti Unitárius Egyházközség 

I. emeleti gyülekezeti termében. A programban mézes-

kalács-sütés, adventi koszorú készítése, üveg-matrica-

festés szerepelt, 11 órától pedig ünnepi istentiszteletet 

tartottunk a templomban.

•

Gobelinkiállítás megnyitója. 2014. december 7-én, 

vasárnap délben – adventi ünnepi istentiszteletünk 

után – I. emeleti gyülekezeti termünkben nyílt meg az 

Omnis Gobelinművészeti Műhely kiállítása. A műhely-

hez tartozó alkotók munkái többek között a japán 

császári udvarba, a jordán királyhoz és az angol királyi 

családhoz is eljutottak. A 2015 elejéig (így a karácsonyi 

ünnepkörben is) látható kiállítás hétfőtől csütörtökig, 

illetve vasárnponként 10-13 óra között látogatható.

•

A Bartók Béla Kamarakórus tevékenysége. Gyüle-

kezetünk kórusa, a Bartók Béla Kamarakórus ebben az 

évadban is megkezdte próbáit, készülve ünnepeinkre 

és nem utolsó sorban a jövő évi rendezvénysorozatra. 

Az elmúlt időszakban a Dávid Ferenc ünnepen, 

istentiszteletünkön közreműködött a kibővitett kóru-

sunk, Hatalmas Isten című unitárius népénekünk több-

szólamú átiratát és amerikai unitárius-univerzalista 

énekeskönyv darabjait adtuk elő. Pár nappal később, 

2014. november 20-án Érték + Örző Estünkön Bartók: 

Ne menj el című kórusművét adta elő a kórus négy 

tagja. Kórusunk a jövő évi rendezvénysorozatban is 

nagy szerepet vállal: ünnepeken, rendezvényeken tervezi 

részvételét.  Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen 

énekelnének kórusunkban, jelentkezni irodánkban, 

illetve énekvezérünknél lehet. 

•

Újra aktív az Egyházközség Facebook oldala. Hosszú 

szünet után ismét aktív az Egyházközség Budapesti 

Unitárius Egyházközség nevű facebook oldala, ahol 

folyamatosan közzétesszük az Egyházközséggel kapcso-

latos fontosabb információkat, köztük a soron következő 

programokat. Kérjük, hogy lájkolják az oldalt és 

kísérjék fi gyelemmel annak idővonalát. Amennyiben 

közérdeklődésre számot tartó, unitárius vonatkozású 

hírt szeretnének megosztani az oldalon, kérjük, hogy azt 

jelezzék a két adminisztrátor valamelyikénél (Mészáros 

Nóra Zita: nora.zita.meszaros@gmail.com és Zoltán 

Csaba: csaba.zoltan@startgarancia.hu ).

•

KAZUÁLIÁK

Keresztelési szertartások

2014. szeptember 27.

Veklyuk László Péter és Csaba Amália fi a:

Barnabás-Péter

2014. szeptember 27.

Buzogány Zoltán és Voga Teodóra Veronika fi a: 

András

2014. október 17.

Kiss Szabolcs és Várnai Ildikó fi a: Zsombor-Zsolt

2014. november 15.

Kalmár Gergely és Székely Anett lánya: Eszter

2014. november 23.

Dr. László András Dániel és Dornbach Borbála fi a: 

Dániel-Benjámin

Temetési szertartás

2014. november 10. Sándor Ildikó (+65)
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A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK PROGRAMJAI

December 14. Advent III. vasárnapja – 11 órakor kezdődő istentiszteletünkön közreműködik gyülekezetünk 

Bartók Béla Kamarakórusa és Gyermekkara 

December 21. Advent IV. vasárnapja, 11 óra: Ünnepi istentisztelet

December 21. vasárnap, 15 óra: Gyermekek karácsonyi ünnepsége a templomban, amelyre szeretettel várjuk a 

legfi atalabb unitáriusokat, illetve természetesen a szülőket, nagyszülőket is. Az ünnepi műsort a gyermekek által 

szavalt versekből, énekelt dalokból és hangszerükön eljátszott darabokból állítjuk össze. Lehetőség szerint előzetes 

jelentkezést kérünk szépen a következő e-mail címen: nora.zita.meszaros@gmail.com

December 24. szerda, 16 óra. Szentesti áhítat templomunkban. Végigvezetjük Jézus születéstörténetét bibliai 

idézetekkel és mindannyiunk által ismert karácsonyi dalokkal – a sötétben világító karácsonyi fények áhítatában.

December 25. csütörtök 9 és 11 óra, december 26. péntek 11 óra: Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletek

December 28. vasárnap 11 óra: Óévbúcsúztató istentisztelet

2015. január 1. csütörtök 11 óra: Újévi ünnepi istentisztelet

2015. január 4. vasárnap 11 óra: Istentisztelet

2015. január 11. vasárnap 11 óra: Istentisztelet

2015. január 18. vasárnap 10 óra: Ünnepi istentisztelet (Kossuth Rádió élő közvetítés) templomunk 

fennállásának 125. évfordulója alkalmából

NAGY DOLGOK, NAGY ÖRÖMEK – ÚJJÉLEDŐ VASÁRNAPI ISKOLA

Nagy dolgok vannak készülőben! A budapesti Unitárius Egyházközség háza tája szeptembertől újra gyerekzsivalytól 

hangos. Ahogy megkezdődött a tanév és ünnepélyek sora következett, megmutatták magukat az apróságok is. Hiszen 

jelenlétük fontos egyházközségünknek, mert látjuk azt, érdemes dolgozni, tenni és szervezni, van akiért. 

A hitoktatás munkálataiban Kászoni-Kövendi József vezető lelkész, püspöki helynök mellett rendszeresen részt vesz 

Mészáros Nóra Zita énekvezér, valamint Szél Emília és Szabó Csengele. A vasárnapi iskolás hitoktatáson egyre több 

gyerek vesz részt, az idéntől pedig a gyülekezet tagjaival együtt, szertartásszerűen kezdődik programjuk. Jézus is ezt 

mondta: „ Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Mk 

10,14)  November elejétől, a gyülekezeti teremből a templomba vonulnak. Egy rövid lelkészi köszöntés és búcsúztató 

ének után az első emeleten folytatják sokszínű munkájukat. Minden vasárnapnak más témája van. Bibliai történetekkel 

ismerkednek meg, játszanak, alkotnak, szabadjára engedhetik képzelőerejüket. Verssel, énekkel, műsorral készülnek 

ünnepi alkalmakra. Legutóbb a november 16-án ünnepelt Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk halálára emlékezve 

örvendeztettek meg bennünket versekkel, énekkel, mosollyal, gyermeki szelídséggel és őszinteséggel. 

De ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a vasárnapi iskolát kinőtt fi ataljainkról sem, hiszen ők most egy különösen 

fontos időszakban vannak. Nem csak élekorukből kifolyólag, hanem vallásos szempontból is. Ők ugyanis a kátéórás 

felkészítő útján haladnak. Különös szépsége van ennek az útnak, hiszen ezen alkalmakkor ismerkednek meg igazán 

unitárius vallásunk rejtett csodáiról. Ekkor válik emberközelivé, érthetővé számukra mindaz, amit eddig hallottak, 

láttak esetleg éreztek. 2015-ben nyár fele közeledve, véget ér az út és a gyülekezet színe előtt fognak hitükről vallást 

tenni, tanubizonyságot arról, hogy jó, hű és igaz tanítványai lesznek Jézusnak és becsületes gyermekei Istennek. 

Városi szinten is megnyitottuk kapuinkat a hitoktatás rendjén, hiszen második éve aktívan eljárunk iskolákba 

unitárius hit- és erkölcstant tanítani mindazoknak akik ezt ígénylik. Az idén 10 iskolából érkeztek felkérések amiknek 

maximálisan igyekszünk eleget tenni. Természetesen a remény továbbra sem hagy el, hogy még több jelentkező lesz 

a 2015-ös tanévben. 
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Most azonban gőzerővel haladunk karácsony fele, az adventi úton készülődünk mindannyian. Várjuk „mennyből 

az angyalt”, hogy örömüzenetet hozzon. Öröm nekünk, hogy ennyi gyermek vasárnapról vasárnapra velünk van. 

Örülünk, hogy lelkes segítőkre találtunk, kik nemcsak a hitoktatásban, kórusban, de rendezvények ideje alatt 

a háttérben, a konyhában is mellettünk, velünk vannak. Így emelkedhetnek a nagy dolgok valóban a magasba, a 

Magasságoshoz. Áldott, békés, szeretettel, hittel és reménnyel teli karácsonyt kívánunk minden kedves unitárius 

testvérünknek.
Szabó Csengele

unitárius teológiai hallgató, a BUE gyakornoka

125 ÉVES A TEMPLOMUNK

Gyülekezetünk 2015-ben kiemelt eseményekkel 

kívánja megünnepelni templomunk és egyházi 

központunk megépítésének, felszentelésének 

125 éves évfordulóját. Az eseménysorozat cél-

ja többek között unitárius templomunk és 

egyúttal vallásunk minél szélesebb körben való 

megismertetése, jelenlétünk hangsúlyozása az V. 

kerület (Belváros-Lipótváros) és egész Budapest 

életében. 

Az év ünnepélyes megnyitójára 2015. január 18-án 

kerül sor, amikor ünnepi istentiszteletünket a Kossuth 

Rádió élőben közvetíti. Az év folyamán a következő 

eseményeket tervezzük, amelyet három időszakra 

bonthatunk: május 26-31., szeptember 19-27., 

illetve november 12-15. Programsorozatainkat 

ünnepi (Konfi rmációi, Hálaadó, Dávid Ferenc) 

istentiszteletekkel zárjuk. Programjaink között 

megtalálhatóak lesznek a nagy múltú Érték + 

Örző Estek sorozat mellett a családi napjaink is, ahol neves magyarországi, illetve erdélyi művészeket, közéleti 

személyiségeket látunk vendégül. Eseményeikről a Kossuth Rádió és a Magyar Televízió is felvételt készít, 

közvetítést ad.  

A jövő évi eseménysorozattal kapcsolatban várjuk mindazok jelentkezését – Kászoni József lelkésznél, Pál Ágota 

irodave zetőnél vagy e sorok írójánál –, akik a rendezvények szervezésében, promóciójában jelenlétükkel vagy 

anyagi támogatásukkal segítenének. Szeretnénk, ha minden Testvérünk magáénak érezné e rendezvénysorozatot, 

hiszen ezekkel a programokkal gyülekezetünk minden tagja méltóan ünnepelheti, megélheti unitárius hitét. A 

rendezvénysorozatról folyamatosan értesülhetnek hírleveleinkben, a BUE irodájában valamint a Facebookon.

Mészáros Nóra Zita énekvezér

E-mail: nora.zita.meszaros@gmail.com

Vasárnapi iskolások szereplése a Dávid Ferenc Emlékünnepélyen

(2014. november 16.)
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EGYHÁZFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS

Amint arról már több alkalommal tájékoztattuk egyházközségünk tagjait, az egyházfenntartói hozzájárulás minimális, 

kötelező összege felnőtt korú híveink számára évi 12 ezer forint, nyugdíjasok és diákok számára pedig 6 ezer forint. 

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, továbbá 2015-től legyen anyagi lehetőségünk fi atal segédlelkészt alkalmazni egyházközségünkben, 

aki segíthetné Kászoni püspöki helynök úr munkáját és szervezné az unitárius ifj úságot. Kérjük, hogy akik anyagi 

lehetőségei megengedik, a minimális összegnél nagyobb mértékben támogassák egyházközségünket, mint ahogyan 

azt tették a korábbi években is. 

Kérjük egyházközségünk valamennyi tagját, hogy 2014. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat szíveskedjenek az 

egyházközség pénztárába befi zetni vagy a

Budapesti Unitárius Egyházközség OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

1713005-20304007-00000000 számú bankszámlájára átutalni. 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az egyházfenntartást fi zető 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 befi zették egyházfenntartási hozzájárulásukat.

BESZÁMOLÓ A BUE NŐSZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL – 2014 ŐSZ

2014. október közepén a gyülekezeti nőtestvérekkel találkoztunk, közösen megalkottuk

terveinket. Majd a tervek megvalósítására került sor:

• Hecsedlilekvár főzés

• Adománygyűjtés (ruhák, könyv, játékok)

Programjaink

Hetente szerdán 16-18 óra között a gyülekezeti teremben találkozunk. Itt másfél óra frissítő, karbantartó tornát 

tartunk és egészségmegőrző tanácsokat adunk. Ezt követően megbeszéljük az esetleges közeli tennivalókat. Erre 

az alkalomra nagyon nagy szeretettel várjuk minden nőtestvérünket, akik ötleteikkel, pozitív hozzáállásukkal 

gyarapítanák a nőszövetség tartalmát.

A BUE Nőszövetsége támogatni kívánja a

Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthont
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Gondolatiság

A nőszövetség vezérfonala és lelki tartalma felvett néhány kérdést és gondolatot: „Senki se a maga hasznát nézze, 

hanem mindenki a másokét is.”(Fil2,4) Hogyan viselkedünk másokkal a hétköznapi helyzetekben? Kedvesek vagyunk 

nőtestvérünkkel? Hordozzuk terheit? Hogyan hatnak ránk mások gondolatai, mi hogyan befolyásolunk másokat? 

Dicsőséget szerzünk Istennek, ahogyan beszélünk velük? 

Nagy bizonyságtétel lehet a Názáreti Jézus mellett az, ahogyan másokkal bánunk az élet apró 

pillanataiban. „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti 

mennyei Atyátokat”(Mt.5,16).

Támogatás

A budapesti Unitárius Egyházközségek Nőszövetségei pénzadománnyal támogatják a lókodi (Hargita megye, 

Homoródszentmárton társközsége) Unitárius Idősek Otthonát. Az adomány átadására 2015 augusztusában kerül 

sor. Minden adományt sok szeretettel fogadunk. 

Adventi gondolatok

„Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében / Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt.”(Zsolt.130,5-6). 

Az adventi időszak lehetőséget kínál a megfontolt várakozásra. Rohanó világban élünk, és ez különösen érvényes az 

ünnepre. Adventben Isten hívogat, hogy hagyjuk el a karácsony előtti ideges visszaszámolást, és koncentráljunk 

inkább a várakozásra. Számomra egy nagy kihívás, ugyanakkor öröm is az adventre, mint imalehetőségre gondolni.

Imádság

Drága Istenünk, az adventi időszakban segíts nekünk a te fényedet visszatükrözni a világban, reményt kínálva a 

sérülteknek, és a szükségben levőknek. Ámen.

Sigmund Juliánna

a BUE Nőszövetség elnöke

A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET ADOMÁNYGYŰJTÉSI FELHÍVÁSA

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének magyarországi tagozata idén immár negyedik 

alkalommal hirdeti meg karácsonyi tartós élelmiszer és tisztítószer adománygyűjtési akcióját. A Segélyszervezet 

önkéntesei a BUE Hírlevél nyomdába adása idején, azaz 2014. december 9-én, 10-én és 11-én a CBA Vörösvár Kft . 

Flórián téri és a Hegyvidék Bevásárlóközpontban lévő áruházaiban gyűjtöttek adományokat a vásárlóktól, 16 és 20 

óra között. 

Szeretnénk kérni egyházközségünk tagjait, hogy ha ismer környezetében olyan családot, személyt (bármilyen 

felekezetűt), aki a létminimum alatt él, munkanélküli és rászorul a segítségre, jelezze, hogy őket is fel tudjuk venni a 

segélyezendők listájára és ajándék csomagot tudjunk eljuttatni számukra. 

A Segélyszervezet a Budapesti Unitárius Egyházközségben is gyűjtést szervez és kéri az unitárius híveket, hogy 

lehetőségeik szerint, tartós élelmiszer-, tisztítószer- vagy pénz adományozásával járuljanak hozzá a rászorulók 

megsegítéséhez. Kérjük, hogy amennyiben selejtezésre váró használt, de jó állapotú téli gyermekruhákkal, cipőkkel 

rendelkeznek, melyeket szívesen adományoznának rászoruló gyermekeknek, szíveskedjenek az egyházközséghez 

eljuttatni, amit előre is köszönünk.

Kérjük, hogy tárgyi és készpénzadományaikat az adventi és karácsonyi istentiszteletek alkalmával szíveskedjenek 

eljuttatni az egyházközség lelkészi hivatalába.

Pénzadományaikat az alábbi számlaszámra is átutalhatják karácsonyi adományozás megjelöléssel:

Gondviselés Segélyszervezet

10102103-06876400-01003001

Hálásan köszönjük minden kedves testvérünk jó szándékú adományát,

amellyel elérhetjük, hogy legalább Karácsonykor kevesebb legyen a nélkülözés.

Várjuk jelentkezését, melyet előre is köszönünk.

Áldott adventi várakozást kíván,
A Gondviselés Segélyszervezet elnöksége 
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BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma
Példányszám: 700 db

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 a bueiroda@t-online.hu címre.

MAGYARKÚTI HÍREK

Ingyenes WIFI a Fenyőliget Vendégházban

Jó hír, hogy a vendégház már rendelkezik ingyenes WIFI-vel. Ennek főleg a fi atalok és azok örülhetnek, akik távol a 

város zajától is szeretnének naprakészen tájékozódni a világ dolgairól és kapcsolatot tartani barátaikkal, ismerőseikkel 

a világhálón keresztül.

Töltse a szilvesztert a magyarkúti Fenyőliget Vendégházban

Még szabad szilveszterkor az egyházközség 12 fekvőhellyel rendelkező Fenyőliget Vendégháza, december 31-től akár 

január 4-éig (négy éjszaka)! Most kedvezményes akciós áron foglalhatja le a vendégházat. A kedvezményes ajánlat: 

15.000 forint / nap, a vendégek számától függetlenül, de minimum három napot kell kifi zetni. További információ és 

foglalás: Zoltán Csaba (csaba.zoltan@startgarancia.hu vagy 30-680-4172)

  


