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Swkflll6l:ig lia kiadóhivatal

MegjeleAi k k8tllolenkinl

audap••t, V., Kottár)'-utca 4..
Telefon A~1. 174-24.

Elö 'lzelésl ár.
euv Ilvre . . •• • . 4 pangö

A budapesti uni tárius egyhilzkönég
hivatalos lapja.

Az .Iótl zelesl dijak a lalkéui hlvatol
elmere küldend/ik.

F6szerkllut6 BARABÁS ISTVÁN . felel 6s szerkesztó JAN C SI LÁSZL Ó

Az új esztendőre

t;), . Tóth G)"!r~
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az Értesllö új köntösbe költözött. A. gyakorlat mulatja meg. melyik
a jobbszabásu - a régi-e, vagy az új ? Mi ndakeltö pénzbe kerti!.
Irt új 400 pengOvel többe, mini a régi. Ső t, ha a három saloros
ünnepi bő vi tett számol is tekintetbe vesszük, - kOrmhelUl 1000
pengő lesz a külömbség a régi és az új közölt. Ilyen fo rmán minlegy 1400- 1500 p· t fi zet rá a budapesti egyházkbzség évente az
Érlesl16re.
Ujévi köszöntés{i\ arra kérjük a csonkamagyarországi gyOlekezetek vezetöit, szíveskedjenek szeretö gondjaikba venn i az Unitárius trtesltöt. Hiszen a nagy szétszórtságban - a néha napján
megszólaló rádión kívül - az Ertesllö az egyedüli eszközünk,
amellyel egymásról s egyházunkr61 hirt adhatunk és hiradással
lehetünk.
A budapesti egyházközség évek 61a kU ldi az t rte ~lIö l azoknak, aklkröl gondolta, hogy egy házunk íJgyei iráni érd e k l ődnek.
Sajnosan lálja azonban, hogy az eJöfize tökOI nyilvánlartoltaknak
alig egy negyed része küldi meg a.z évi 4 pengö!.
Mindenki természetesnek tadhatja, hogy alap kiadásának
terheit a budapesti egyházközség ilyen arányban tovább nem viselheti.
Azért bizalommal és szerelr tlel hivjuk fe l ol vaSÓink szíves
figyeimé! az egyházközség közgyíl lésenek az Erlesl!O másik helyen
közölt határozatára, amelynek értelmében az ErlesltOt március
H Ol kezdve csak azoknak küldjük meg, akik hálralékaikal addig
rendezik vagy az ingyenes számot kifejezetlen kérik .
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Az ifjuság
kedves karácsonyi (Innepet Uli, gondos szivek jóságából. Szép
ajándékokkal és még szebb lelki gyönyörökkel eltelve oszlottak
szét a szUJOro1dtOl távol él ő, dc a tapintatos és gyengéd n6i szivek
melcgélOI égO ifjak. ~rezU: k a közelállók szeretetet, érezlék és hála·
IeJ! szivvel gondoltak a tenge ren Ilii élő hitteslvérekre, akik ncm
csak gondolatban, hanem teltekben is meg-megmutatják, hogy a
szenvedőkke l ércznek. I:s érezlék a szUlöföld szeretetének melegéi
is, amely a karácsonyi hangulat ftmséges Onnepéhez nem csak a

szlllOföJd iránti ragaszkodást és a gyermekkori em lékek felidézésel
vállolta ki, hanem mert méltó tartalmat is adott a kereihez, amenynyiben maga a ~paler eccfesiae, a minden unitáriulok alyja" kUldte
el az alábbi főpászt o r i i1zenelél, ame lybő l kiárad az ifjuság iráni
érző szivének melegsége a melyet egy egész föld rész mementójaként
kell hogy érezzilnk és fogadjunk.

Sz .: 1094/ 1929.

Kolo:r..wár, /929. du. 2/.

U. p,

A Brassai Sámuel Il)usági Egyesülelneh,
u UDA PE S T.
K~,l ue< Elnilk
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Dr, Boros György s, k,

Énekeskönyvet a tanuló ifjúságnak!
A lemplomi éneklés hnlásosabbA lélele érdekében II legulóbbi Kebli·tanács nagy fontosságtí hahlrozatOI hozolt Pélerffy
Oyllla Mia indllványára a lanác$ elfogadoU egy énektanltási lerve·
zeletel, amely ha végrehajlásra kertll , iskolás növendékei nk egy·
házi énekeink nagyrészél elfogják sa/áUla ni hal esztendO alal! .
A tervezet stcrinl évente 10 dallamol kellene hiloktató Ieiké st
afiainak nlegtanllani, de a \o dallam \Így van kiválogatva, hogy
arra a 10 dallamra több énelt;szoveg ls énekel hetO. A tervezet ki
is adatolt a hitoktató-lelkészeknek kipróbálás végett azzal , hogy
az eredményről a lanév végén jelentést legyenek.
A tervezet végrehajtása kapcsán azonban egy igen nagy
nehézség áll elO. A gyerm ekek nagyrészének nincs énekeskönyve.
Hogy ennek mi az oka, azt hiszem azl nem kell fejtegetnr. A mi
tanulóinknak nagyrésze a hittankönyvet nem képes megvásároln i,
hanem évről -é vre ingyen könyvvel kell ellátni j6részOket. Az énekeskönyv hiányon is igyekezett segllenl az egyház. Vizsgai jUlalomkönyvOl az 1927-2ii. tanév végén 32 drb, az 1928 - 29. tanév
végén pedig 30 drb énekeskönyvet oszlott ki lanuJÓinknak.
Mivel pedig több gyermekes családok gyermekei nyert ék el ső 
sorban ezt a kitllntelCst, kb. IDO gyerm ekOnk igénye van már
eddig is kielégItve. AzonkivOI sokan tehetOsebb szOlők gyermekei
meg is vetlék a lantll6knak kis zabott elOnyös árban 2 P 50 fill.
értékben.
Az egyházköutg által történt gondoskodis ellenére is azonban még mindig nagy azoknak II száma, akik nem IIJdják az
énekeskönyveket megtanul ni könyvhillny miaU.
Már most mit lehelne len ni ennek a hianynak fekO zdéliére ?
Itt megint csa k hivei nk j6szlvéhez fordulunk. akik annyiszor meg·
oldottak mar egy-egy problémM anyagi támogat3sokkal. Arrót
van sz6, hogy tehetősebb hiveink 2 P 50 fill. adomannyat vllltsák
meg egy-egy szegény tan(Jl6 énekeskönyvé!. Ebben a:t irllnybll Jl
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történtek is már adakozások. Beke Mózes szkfOv. el. isk. igazgató
es Kovács József szkfóv. [anltó afiai adományából egy-egy tanuI6
dícséri énekes ajakkal az Urali
HIveink szlvesked jenek adományaikat a lelkészi hivatal (V.
Koháry-u. 4.) eimére k01deni annak mngjelölésével, hogy nevezeit
adomány ~nekeskönyv at ifjúságnak- mozgalom javára szól.
Postautal vinyon tOrtenő befizetés eselen kérjOk az adomanyozoH
osszeghez még 8 filléri csatolni, mert ez a pénzespnslás járuléka.

G.

1. )

Beszámoló
A Nöszövetség a karácsonyi ünnepek alkalmából:
1.) december 21 -én délután szereletvendégségen látta az
Unitárius Cserkészcsapat ifjúságá! és azok houátarloz6il.
2.) december 22-én delután a Koháry utcai templomban

gyOnyörOen diszitettcsikországi karácso nyfa várta az iskolás gyermekeket. A bensőséges rövid templomi ün nepség után 300 cukor- és
tészlanem(lvel tOllott dobozt, 300 kOnyve t és 300 kis mesés füzet
került kiosztás ra.
A dobozok rajzzal d[szltelt fedelén kis vignetta vol t a következ ő felirassal:
lmadd Istenede!,
Dol gozz hazádéri,
Szeresd hitedet
S majdan áldolt:
Te is egyhflzadértl
1929. karácso ny.
Uniiflri us NőszO vel s ég.
A karacsonyfflt Mihálovitsné, Jéger Gizella testvérün k ajándékozta és diszitette fel olyan szépen, min! ahogyan csa k a lelkes
szerelet tud valamil elkészíteni.
A vignettakat a Szepes-nyomda ajándékozta;
3.) december 23·án déluifln a Misszió· ház te mplomában
gyujtoltuk fOl a szerelet fáját a Percelné Kozma Flóra leányegyesület és a Brassai Sámuel ifj. egyesOlet szamára.
A templomi ünnepség után megvendégeltük az
Minden jele.nlévö kapott egy doboz édessége! egy
tárgyal és kiosztásra kerUlt Dr. Csiki Gábor missziós I
49 do11ár. ~~erika; adomány.
Al Ifjuság karácsonyfájá! Pélerfy Julia testvérünk dlszfleUe
n em csa~ kézzel, hanem Szivvel és lélekkel is.
" Mikor ~ fen1iekben számot adunk az elmult na pok esemény elt"ől - a JÓ lsten ulán hálás szivvel mondunk köszOnetet azokn~k a kedves és jó hitlestvéreinknek, kik lehetövé lelték, hogy a
ml egyhil.zunk szegényei sem maradtak segItség nélk Ul a sz!o!relet
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Dnnepen, hogy a mi gyermekeinknek és ifjainknak i, tudtunk ......
kis örömei szerezni.
-&1
Kiosztotfunk:
I. 26 pár Il j cipOt
2. kijavlllattunk 6 pár cipOt 30 p értékben
3. 30 család nak jultaltunk 5, 10 és 15 P. ős segély cimén
230 pengő !.
4. 32 család nak adtun k használt cip Ő t és r uha n em ű !
A nemes célra adakozni szi vesek voltak : A Tebe 300 az
egybázközség 200, a székbáz lakói 43'20, dr. Szentgyörgyi Fe;enc
JO, Józan M i~lós n é, Pataki Ferencné, Jakab Zoltán, Eny«ly
Róbertné, H ~I Gyuláné 20 - 20, Barabás Istvánné, Mihály Rudolfn~ 15- !5, Kiss jolán és Irén , jancsi László, Faluvégi Áron,
VItéz Málay Dezső, Gyarmatby Mózes, Br. d r. Daniel Gábor Biró
Lipótné, özv. Péterffy Lajosné, Dimény Mózesné, Tontscb RÓb-!rtné, (I. V.) Dr. Kozma j enő, Biró j ánosné, Uzoni Zoltán Csécs
Elemér 10- 10, dr. Ujváry László, Csatkai j enő , Het!erváry
Hugóné 6-6, Boncza Ferenc, Radicke Hugóné, Buka András
Vitéz Kozma Fere nc, Réd iger Károly, Jabl Nándorné, Barr~
kásy Istvan, Pál Fere nc, N. N., Péterfy Gyula, Nagy NÓra.
Dim ény Lajos, Kisgyörgy Sándor, Borsos Zo1tanné, Dr. OrmOssy
Gyula, Polgár Lipótné, Radnay j ános né, Belováry Istvá nné, Buzogány An na, f erenczy Mártonné, Molnár j ános, Ozv. Nyl Tö Gézáné,
Ozv. Benedekfy Elekné, Mikó j ózsef, Imreh j ózsef, Perczel n ővére k
5 -5, Barbély Anlal, Miklóssy ferenc, özv. Rend Domokosné, 4 - 4,
Huszli Sándor. Deák .Farkasné, 3- 3, Takács Ferenc, László
Mibály, Tóth józsef, f urró Zsófia, Szinte Gáborné, Bácsi Mária,
Klu sch Károlyné, Durugy Ferenc 2- 2, Tóth Mihály, Somos Berta
1- l P, összesen : 1027·20 P.
B) kön yvel :
fllrst Odön né 5, Biró j ánosné 6, j akab Carola 16, Vass
Ilonka 3. Jancsi László 18, Rigó f erencné I, Putnoky Lászlóné 5,
Nemes Aurélné, 168, SIoi már Gézáné 6, Scbey Ern őné 30, összesen 259 darab.
c) cukornemút :
Borbély Márton né, özv. Mocsáry Józsefné, f Orst Odönné,
Rend Aurélné, ü rmössy Zoltánné, Gálfalvy Lajosné, Dr. Székely
Istvánné, özv. Benedekfy Elekné, Pauszpertl Károlyné, Endrey
Gézáné, Gáthy Flllöpné, Uzon i j ános, Klein Géza, Brró j ánosné,
Székely Mózesné, Vass Ilonka, józsa Györgyné, Surányi Edéné,
Brró Li pótné, Jukl Ká rolyné, Dorogi Józsefné, BalOa Lászlóné,
Oyörffy Istvá n, Pálfy Móric né, Stolmár Gézáné, Ozv. Török Kálmánné, Pauszpertl Ká rolyné, Máthé Rózsika, HoJlósi P iri, Dr. Molnár
Dezső n é, Burján Ferencné, Rónai Miklósné, Lengyel Menyhériné.
D) játékok:
FlITlit Ödönné, Dalmady Jud it, özv. Farkas Gyözöné, Lengyel
Menybértné, Dr. Nemes Aurél 4 tct fogkré m.
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E) clclmincrtk:
BUlogá ny Annl. Odk Flrkasné, OlV. Ddk Ferencne. Olvcgy
Rend Domokosné. Jóu.n Miklósné, Barnhl\s IsivAnné. Gyarmnthy
MÓlesné. PolgAr l.ipótné. L.i.szló JAnosné, d r. CsIky Gáborné,
FOrN Zsófia, R:\l.1uly j.nosné, özv. U pk:1}' Arturne.
F) HastnAIt cipőt t!s ruhnnemClt :
Putnok}' U!.sz.IÓné. Or. Imre jÓlSefné. Rigó Ferencné, Schey
Ernő né, Mmhler Ili és Mugil , Kiss Tamásné, Borsos Zolliinné.
8.Jrll; Andorné, Fürst ÖdOnné. Bentz.e Béláné, Horváih Jinosné,
Bol.ók}' Emilné, Juncsi Uszló, öZ\'. Rend Domokosné, Jéger Kálmán.
né. Ddk Fnrkasnc, Zs ir.1)' Antalna ölV, F.ukllS Gyözöné.
ElköllöUílnk:
26 pir dpóre . , . . . .
Cukor, s[llemény, élelmiszerre
•
Könyvekre .
.
Cip6javlulsra . . • . . .
St.-gél)-ekre . . . '. -'-_

Ösuesen : . . . :

••

Bestámolón k~1

•

aual nz 6hnjtbsal ti.'ss.:r.ük könc - vajha it
jövO karácsonykor nzok a hittestvérek is belillnnánnk ft sorba.
akik most t!vol mltradtak - noha nemcsak itt lehettek volna de iti kellt.tt volna lenniök I
AI Uniliirius Nöuövelség.

•(.
Olvas61nknak .~.rencsé. és boldogabb
uJes%tend6t kivjnunk .

......

Az Értesítő olvasóihoz !
A budapL"sti unitArius ~gy hAlkOz.seg kOrgyiiléSf: 19'29 dec.
I~o ~arto~t illésen u: ~rt~sIl6 .IlakjAt mngd.llol.uma. Ez.utjn az

Unlttrius K&lony formilAba n jelenik meg hll\'Onlll ktluc:r.
A so~ hilriltkn VIllő I~kinutild Ill.l a halArozalo l holla, hogy
1930 mAn.::lus l'ltn kt'l.d\e n tnes.IIOI a..,k uoknak n!uére: kOldl
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meg, akik addig hátralékaikat rendezik és továbbra is el611 t k
Akik nem. tudnak előfizetni, de az I!rlesltOI mégis jara!n; a::r~:k
szíveskedjenek a .szerkesztOséget levelezOlapon érteslteni és Ingyen'
példányokat ké rm.

II

I

alyafiságos
bekUldeni.

Istentiszteletek sorrendje

I

1.) A Koháry-u. templomban :
janudr 12-en Józan MiklÓs
janudr J!J·én Barabás István (Rádiós)
2.) A Rákos- u. kápolnában :
jamtdr 12-én Dr. Csiki Gábor,
Janttdr 19·en Peth ő István.

Gálfalvi Janos gagyi lelkész 70 éves korában Gagyban, Udvarhely vm. december havában elhunyt. Nyugodjék csendesen.
A Percelné Kozma Flóra Leányegyesület könyvtárt szándékozik
berendezni. KérjlIk olvasóinkat - akiknek van nélkOlözhelö olyan
kOnyvOk vagy folyóiratok, pid. Uj Idök slb., amit serdOIO leányok
használhatnak és olvashatnak - sziveskedjenek odaajándékozni
leányaink számára. Az adományokat a lelkészi hivatal eimére V. Koháry-u. 4 sz. alá - kérjOk.
David Ferenc Emléktáblára számadásaink lezárása után Ozv.
Benedekfi Elekné úrnő 5 P_t. adományozott. Ezúton kérjük ti szlves
adakozót, hogy nevezett összeget a Dávid Ferenc Fitléralaphoz
csalolhass uk, hiszen ott is vertanu-pOspökOnk emléket hirdetjt'lk .
KOszönjOk !
Karácsony 1. b 2. napjan J izbtn osztottunk urvacsorál a
Koháry-u. templomban. Karácsony I. napján d. e. 9 fs II órakor,
2. napján d. e. " 12 órakor. A három alkalommal 480 hivOnk
járul! az Úr asztalához. Az urvacsora i kenyeret és bort Józan
Miklós pOspOki vikárius; atyánkfia és k. neje adomanyozták. Az
ünnepi perselypénzt Karácsony l. és 2. napjain a Brassai Sámuel
Ifjusági f:gyesUlet kapta 132'63 P. Az óévi és ujévi perselypénzl
a János Zs;lgn1ond cserkészcsapatnak Jullattuk 46 P értékben.
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Az Unitárius N6szövebég Karácsonykor 3 karácsonyfát á!lltolt
fOl. Dec. 21-én a János Zsigmond cserkéncsapal allotl a Koháry-u.
templomban a karácsonyfa alá, Cserkészeink ezutta! fogadalmat

is ujitottak. Dec. 22-én 300 iskolás gyermek Allolt ugyancsak a
Koháry-u. templomban a karácsonyfa alatt. Ekkor osztotla ki a
NőszOvelség

a kOlönféle ajándékokat. Dec. 23-án a Nöszövelség

a Percel né Kozma f lÓra Leány EgyesUIetet és Brassai Sámuel
Ifjusági EgyeslIletet vendégelte meg s ál1llolt karácsonyfái, a Rákos-u.
kApolnában. A 3 napon a Szövetség senkit se bocsátot! el üres
kézzel. A Szövetség fárad hatatlan tagjaira szálljon a jó lsten kezélIek bőséges áldása I

Kérelem könyvbaráta inkhoz. Egyhiizunk könyvtárának
rendezéset megkezdettük . Amint látszik igen sok kónyv, folyóirat és ujság
van, amelyekból egyes számok, illetve evfolyamok vagy kötetek hián'f1lznak. Aual a szefl~ny keni ssel fordulunk tehát szeretett könyvbaratainkhoz, hogy sziveskedjenek nelkülözhetö könyv-, folyóirat es lappéldanyaikat egyhazunk könyvlaraba beküldeni akar ajandék, akar örökletét vagy
cserekeppen, hogy lehetöleg kiegészilhessiik hiányos példányainkat. Tehat
barmiféle könyvel, ujsagot, folyóiratot vagy keziratol halás köszönettel
fo~ad könyvtára részere és az adakozó kivánságára duplum példányaiból
sZIvesen viszonozza az adományt, a Budapesti Unitárius Egyhilzközség
\'I., Koháry-u. 4. sz.)
Liszló Gyula, könyvtáros

Adomány. Péchy Manó szamosujlaki földbirtokos, református
vaHásu magyar teslvérOnk, aki karácsony 2-ik napján rádión hallolla, hogyaperselypénzt egyetemi hallgatóink segélyezésére fordítjuk, a perselygyiljléshez 20 pe ngőt kOldött. Az összeget hálás
köszönettel nyuglá2.Zuk és rendeltetési helyére jullatjuk.
,

A David
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A Percztlnt. Kozmól Flóra Unitárius Leányegyesület a bÓnap
2. él 4. negyedik vasárnapján délután fé l 4-kor tartja Olését a
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