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Karácsony alkalmából december 25-én (kedden) és 26-án (szerdán) úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket tart egyházközségünk. Az ünnep első napján, december 25-én (kedden) 9 és 11 órától
is tartunk istentiszteletet, december 26-án (szerdán) pedig 11 órától
várjuk híveinket templomunkba és az Úr asztalához.
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Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezésre kerül a gyermekek karácsonyfa ünnepélye Nagy Ignác utcai templomunkban. A program
16 órakor a gyermekek előadásával kezdődik a II. emeleti templomban,
ahol a résztvevő gyermekek külön is szerephez jutnak, elmondhatják karácsonyi verseiket, elénekelhetik énekeiket és előadhatják hangszeres zenei
produkcióikat.

Évzáró istentisztelet december 30-án vasárnap 11 órakor.

ÚJÉVI ISTENTISZTELET
Az újévi istentiszteletet 2013. január 1-jén (kedden) 11 órakor tartjuk. A
szolgálatot Kászoni-Kövendi József végzi. Utána állófogadás a gyülekezeti
teremben.

Nőszövetségi beszámoló
a világtalálkozóról
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Magyarkúti beszámoló
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Gondviselés felhívás
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Áldott Karácsonyi ünnepeket,
és boldog új esztendőt kívánunk!
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Egyházközségünk Életéből
Egyházközségünk hagyományos őszi szabadtéri
istentiszteletét 2012. szeptember 22-én, szombaton 11 órai kezdettel tartotta a Verőcéhez tartozó
Magyarkúton, ahol egyházi ingatlanunk található –
festői környezetben. A magyarkúti vendégház felújításáról a BUE Hírlevél korábbi számaiban részletesen
beszámoltunk. A szabadtéri istentiszteletet ezúttal
is szeretetvendégség követte: az ebéd (gulyásleves)
költségeit Dr. Barabássy Sándor, a Magyar Unitárius
Egyház Magyarországi Egyházkerület főgondnokhelyettese, egyházközségünk presbitere állta, unokája
(Mandula-Virág) keresztelése alkalmából.

Kia ora! Szelámat pagi! Angol, spanyol, fidzsi, maori,
indonéz és még vagy tucatnyi más nyelven köszöntötték egy-egy kikötőben Méder Áront, aki három óceánt
és negyven országot érintve, közel 55 ezer kilométert
tett meg Carina nevű ladikjával. A szerző 2006-ban, 26
évesen indult útnak, hogy aztán három évvel később
a harmadik magyar szóló földkerülőként térjen haza.
Igaz, ilyen kis hajóval korábban még senki sem próbálkozott. A rendszeresen vezetett hajónapló alapján
írt könyv olvasója nem csupán a földkörüli szólóvitorlázás egyedülálló kalandját élheti át, de bepillantást
nyerhet bolygónk sokszínű világába is: a karib-tengeri
konyhától kezdve a galápagosi állatvilágon át egészen
a jemeni kalózzónáig.”

•

•

Őszi Hálaadási ünnepi istentiszteletünkre 2012.
szeptember 30-án, vasárnap 11 órakor került sor,
amelynek keretében úrvacsora felvételére is vártuk
konfirmált unitárius testvéreinket. A szószéki szolgálatot Kászoni József vezető lelkész végezte. Istentiszteletünkről élő közvetítést sugárzott az M1 közszolgálati
televízió. Az istentiszteletet 43. számú énekünk első
versszaka (Adjunk hálát mindnyájan) nyitotta, derekas énekként A Sionnak hegyén Úristen (148.), közénekként a Szeretlek Isten (32.), úrvacsorai énekként a
Jer az Úrnak asztalához (166.), záróénekként az Uram,
tehozzád szállt imánk (263.) című énekünk hangzott
el. A felemelő ünnepi istentiszteletet a Magyar Himnusz és a Székely Himnusz közös eléneklése zárta.
Kászoni József ünnepi prédikációjának teljes szövege
megtalálható az Unitárius Élet című folyóirat 2012/6.
számának 1-3. oldalán.
•
Október 24-én, szerdán este gyülekezeti termünkben,
az Érték+Őrző sorozatban Méder Áron világutazó
volt a vendégünk, aki Carina nevű, alig hatméteres
balatoni vitorlásán három év alatt körbejárta a Földet, majd élményeiről könyvet írt, amely a Jaffa Kiadó gondozásában jelent meg. Ennek fülszövegéből
idézünk most néhány mondatot: „Hello! Hola! Bula!
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A Magyar Unitárius Egyház egyesülési folyamatának
fontos állomása volt a Magyarországi Egyházkerület tisztújítása, amelyre október 27-én került sor. A
Budapesti Unitárius Egyházközség vezető lelkészét,
Kászoni Józsefet az Egyházkerületi Képviselő Tanács (EKKT) Közgyűlése püspöki helynökké választotta. Ismét Elekes Botondot választották főgondnokká, aki ugyancsak a mi Egyházközségünkhöz tartozik.
Presbitériumunk tagjai közül Dr. Barabássy Sándor
eddigi főgondnok-helyettes – tisztségét megőrizve –
felügyelő gondnoki megbízást kapott; Dr. Hatfaludy
Zsófia gondnokunkat és Kaveczkiné Farkas Katalin
presbiterünket pedig az EKKT világi tagjai közé választották. Szeretettel gratulálunk, és egyházszolgálatukra Isten áldását kérjük.
•

November 1-jén – hagyományainknak megfelelően –
Dr. Szent-Iványi Ilona pestszentlőrinci lelkész tartott
Halottak Napi emlékistentiszteletet templomunkban. Megemlékeztünk egyházalapító püspökünkről,
Dávid Ferencről, valamint elhunyt püspökeinkről,
főgondnokainkról, lelkészeinkről és gondnokainkról.
A meghatóan szép istentiszteleten Szent-Iványi Ilona
külön-külön gyertyát gyújtott azokért a szülőkért és
nagyszülőkért, testvérekért, házastársakért és gyermekekért is, akiket Isten már magához szólított.
•
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November 11-én vasárnap délben, az istentisztelet után
nyílt meg gyülekezeti termünkben Szeredi Ambrus
Noémi textilműves kiállítása, amely november végéig
volt látogatható. „Érdeklődésem fokozatosan a szabad,
de elmélyültebb képalkotás felé fordult. Így kötöttségek nélkül szárnyalhatok, belső hangok irányítják a
gondolatokat, a szép teremtésének folyamatát, az ujjakat, a tűt, a gyöngyöket… A hetekig is eltartó alkotómunka során átlényegülnek a képek, lelkem mélyéről
törnek elő. E folyamat során fedeztem fel, s kezdtem
alkalmazni az elhasználódott textíliákat, amelyeknek
jelentős része az öreg bútorok levetett ruháiból, régi
bársonyszoknyákból, selyemingekből, csipkeszegélyekből került ki. Ezáltal új életre keltek, őrzik múltjuk titokzatosságát, s új tartalmakkal gazgadodnak”
– vallja Szeredi Ambrus Noémi, aki erre a kiállításra a
maga sajátos textiltechnikájával unitárius címerünket
is elkészítette.
•

December 1-jén az életét Spanyolország és Magyarország között megosztó Tokos Zoltán gitárművész, egyházközségünk tagja koncertezett gyülekezeti termünkben. A kolozsvári születésű Tokos Zoltán a klasszikus
gitár Európa-szerte elismert mestere. A budapesti
Zeneakadémián Szendrey-Karper László tanítványaként szerzett diplomát, majd több külföldi mesterkurzuson vett részt. 2004-ben a művészeti doktori fokozatot (DLA) is megszerezte; kutatási témája Johann
Sebastian Bach interpretációs problematikája gitáron.
A hazai és külföldi koncertek mellett Tokos Zoltán
több mint 20 hanglemezfelvételt készített, és különböző átiratokat adott közre gitárra, többek között Bach,
Bartók és Weiner Leó műveiből. Diákkora óta tanít a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Intézetében
(illetve
annak
jogelődeiben). A
BUE gyülekezeti
termében adott
koncertje a barokk és klasszikus repertoár, a
vérpezsdítő spanyol gitárzene és
a bartóki-kodályi örökség mesteri kombinációja volt.
•

November 29-én Maria Teresa Uribe chilei származású, de az 1970-es évek eleje óta Magyarországon
élő, nemzetközi hírű operaénekesnő és tanítványai
– Becsák Franciska, Karácsonyi Linda és Molnár
Petra – adtak koncertet Adventi várakozás címmel;
egyházközségünk énekvezére, Mészáros Nóra zongoraművész közreműködésével. A hangversenyt Johann
Sebastian Bach Magnificat-oratóriumának részlete és
egy Händel operaária nyitotta, majd három Mozartrészlet (egy dal, illetve a Titusz kegyelme és a Figaro
házasága című opera egy-egy áriája) következett. A
barokk és a bécsi klasszika után a romantikát Schubert,
Liszt, Verdi és Dvorák műveinek részletei reprezentálták, majd – Kodály Zoltán népdalfeldolgozásával (Akkor szép az erdő) és két Puccini-áriával elérkeztünk
a korai 20. századhoz. A koncert hatalmas sikert aratott; öröm és megtiszteltetés, hogy Maria Teresa Uribe
(vagy ahogyan mindenki szólítja: MariTe) és a Vienna
Conservatory mesterosztályában tanuló növendékei már
visszatérő vendégek egyházközségünkben.
•

Másnap, december 2-án, vasárnap délben, az istentisztelet után Feledy Balázs művészeti író nyitotta
meg Mezei Zsuzsa festőművész kiállítását, amely január 5-ig látogatható gyülekezeti termünkben. „Első
meghatározó művészeti élményem a zene. Évekig tanultam zongorázni, később az énekesi pályát választottam. Ezt a periódust számos rádiófelvétel, néhány
televízió-, lemezfelvétel és több évig tartó turné jellemezte: Ausztria, Lengyelország, Olaszország a főbb
állomások. Ezt a sok utazással járó pályát abbahagytam gyermekeim születése után. Civil foglalkozások
következtek (tolmácsolás, nemzetközi konferenciaszervezés), amelyek mellett szabadidőmben elkezdtem festeni. Első lépéseimet a Képcsarnok Vállalat
egyengette, később nemzetközi alkotótáborokban
képeztem tovább magam. Tagja vagyok az Országos
Képző- és Iparművész Társaságnak, a Soproni Képzőművészeti Társaságnak és a Budai Képzőművész
Egyesületnek – ismertette kérdésünkre művészi pályájának mérföldköveit Mezei Zsuzsa, akinek eddig
több mint 40 egyéni és csoportos kiállítása volt itthon és külföldön.
3
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Hírlevelünk lapzártája után, december 14-én, pénteken este 6 órakor került sor a Nagy Ignác utcai gyülekezeti termünkben a BUE presbitere, a Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének
felügyelő gondnoka, Dr. Barabássy Sándor könyvbemutatójára. A civilben mérnökként, tudományos
kutatóként, egyetemi oktatóként dolgozó szerző – régi
erdélyi nemesi család sarjaként – több évtizedes kutatásának eredményeit összegezte az Egy reneszánsz mecénás főúr a 15-16. századi Erdélyben című kötetben,
amelynek alcíme: Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda,
székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok
tükrében. Az est házigazdája Kászoni József püspöki
•
helynök, a BUE lelkésze; valamint Elekes Botond, egyDecember 2-án, Advent első vasárnapján, az isten- házkerületünk főgondnoka volt.
•
tisztelet keretében Mészáros Zsolt Máté, a Zeneakadémia orgona szakos hallgatója játszott barokk Ugyancsak lapzártánk után, december 16-án, Advent
korálvariációkat a templomban. December 9-én, az harmadik vasárnapján, délután 4 órától, a templomistentisztelet keretében ismét közreműködött Maria ban tartottuk hagyományos GyermekkarácsonyunTeresa Uribe énekművész és Mészáros Nóra zongora- kat. A szépen feldíszített, terebélyes fa, a sok szép ajánművész. Decem- dék, a rövid áhítat, a gyermekek kipirult arca mindber 16-án, a har- mind már az eljövendő ünnep hangulatát árasztotta.
madik adventi A Gyermekkarácsonyon közreműködött Egyházközv a s á r n a p o n ségünk legifjabb nemzedéke: versmondók, énekesek
Csucsi
Ildikó és hangszerjátékosok színesítették a programot.
fuvolaművész és
leánya, illetve a
Budapesti Uni- Kazuáliák
tárius Egyházközség kórusa Örömmel a közös elindulásokért, a megkereszteltelép fel. Decem- kért és az életért Isten iránti hálával hozzuk a hívek
ber 23-án, Ad- tudomására az elmúlt időszakban végzett szertartásavent negyedik inkat:
v a s á r n a p j á n Esküvők:
gyülekezetünk
gyermekei és fi- szeptember 8. Póla Gergely és Szabó Adrienn
ataljai zenélnek majd: Búza Botond, Jancsik Levente, szeptember 29. Koncz István és Kiss Anikó
december 8. Mikó Balázs és Traub Adrienn
Tim Márton és Tim Réka.
A következő gyermekek életére kértük Isten áldását, keresztelői szertartás keretében:

•
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szeptember 8. Holicska István és Barabássy Ágota fia:
Zente-Dániel
szeptember 22. Barabássy Somogy Örs és Hegedűs
Alice lánya: Mandula-Virág
október 13. Varga Erzsébet fia: Tamás
október 20. Szabó György Csaba és Szabó Ildikó fia:
György
október 20. Szabó Gergely Zsolt és Dr. Dinnyés
Zsuzsanna fia: Benedek
október 28. Tófalvi Csaba és Dr. Siki Laura lánya:
Csilla
október 28. Kisgyörgy Csaba Áron és Sármay Mónika
fia: Botond-Levente
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december 7. Bodor István Ádám és Eranus Eliza
jén a következő „lépcsőfokokon” állva beszélgettünk
Hajnalka fia: András-János
és reményeink szerint haladtunk előre, fölfelé:
december 8. Mikó Balázs és Traub Adrienn fia:
1. ötleteket adtunk, és kiválasztottuk őket prioritásuk
Levente
szerint;
2. nem szavaztunk, hanem konszenzuson alapuló
Utolsó útjára kísértük, és eltemettük:
döntést hoztunk;
3. ennek rendjén egy-egy aktuális akciótervet készítetszeptember 24. Merész Gábor (82 †)
tünk;
október 19. Gyarmati Sándorné sz. Nagy Ágnes (87 †)
4. tevékenységek meghatározása, vezetők kinevezése,
november 27. Kiss Rezsőné sz. Berki Zsuzsanna (100 †)
tevékenység időpontjának meghatározása, tevékenység ellenőrzése;
Unitárius nők világtalálkozója:
Én, mint hívő ember, a konferencián mérlegeltem,
ahogyan én emlékezem
hogy mindaz, amit teszem, Istennek, a Teremtőnek, a
Október 4-7 között abban a kivételes áldásban része- kezdetnek és a végnek tetszik-e, összhangban van-e az
sültem, hogy részt vehettem az Unitárius, unitárius- Ő törvényeivel; és miképp válik/válhat embertársaim
univerzalista és más felekezetű nők második világ- javára. Szeretném, ha egyéni és gyülekezeti életemben
találkozóján Marosvásárhelyen, melyet az Egyensúly- is kamatoztathatnám az ott tanultakat!
keresés változó világunkban témakörében szerveztek.
Sigmund Julianna
Alább erről írok röviden.
A konferencián egybegyűlt unitárius és unitáriusuniverzalista nők, asszonyok, mind megegyeztünk
abban, hogy életünk több szintjén is megújulást és új
életerőt akarunk. Pár napig együtt álmodtunk, gondolkodtunk, terveztünk és alkottunk ennek érdekében. Olyan unitárius és szociális kapcsolatrendszert,
hálót próbáltunk szövögetni-építeni, mely fogékony a
21. századi nők igényeire és hitközösségeink kihívásaira, helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A konferencia hozzájárult ahhoz, hogy megerősödjenek
egyházközségeinkben a döntéshozó szervek, abban
hallhatóbb legyen a nők hangja; valamint kerestük a
lehetőségeket arra, hogy lelkesedésünk, igyekezetünk
mellett mi által tudnánk egyre több, fiatal (unitárius)
nőt is bevonni egyházköri szerepekbe.
Kik vagyunk mi unitárius nők?!
Kereső-kutató emberek, akiket összeköt az egy Istenbe
vetett hitük, és vágyuk a közös, egyetemes igazság felkutatása, valamint az egyetemes kultúrák közti híd- és
jövőépítés.
A megnyitón püspökünk, Bálint-Benczédi Ferenc
mondott beszédet. Véleménye a nőszövetségekről a
következő: „Az egyházi tevékenységben legszínesebb és
legeredményesebb munkát végzik a nők, az unitárius
közösségen belül.” Megjegyzése szerint „ha azt akarjátok, hogy egy munka el legyen végezve, kérjetek meg
egy nőt.” A marosvásárhelyi főszervező, Nagy Gizella
a találkozás lényegét így foglalta össze: „Tapasztalatszerzés, amely egy jobb jövő felé mozdítja el életünket.”
Ezen kívül unitárius és unitárius-univerzalista lelkészek különböző témákban szólaltak föl.
A műhelymunkák témája egyensúlyteremtés munka
és család között. A kiscsoportos foglalkozások rend-

Egyre több vendég a magyarkúti
Fenyőliget Vendégházban
A magyarkúti vendégház felújítása nyár végére teljesen befejeződött és már több egyházi célú eseménynek, illetve családi üdülésnek adott helyszínt.
Augustusban 25 gyermek részvételével egyhetes nyári tábort szervezett Szász Adrienne és Béres Anna.
Ugyanebben a hónapban Balázsi László füzesgyarmati
lelkész töltött néhány napot a vendégházban a
füzesgyarmati hittanos gyermekcsoporttal. Novemberben a Budapesten vendégszereplő nagyajtai unitárius ifjúsági citerazenekar szállt meg a vendégházban,
Fekete Levente nagyajtai lelkész vezetésével.
Szeptemberben pedig a Budapesti Egyházközség hagyományos szabadtéri istentiszteletére került sor,
immár 20. alkalommal. Az istentisztelet keretében
Kászoni tiszteletes úr Dr. Barabássy Sándor egyházkerületi felügyelő gondnok unokáját, Mandulavirágot
keresztelte meg.
Az év során eddig négy család töltötte pihenését a festői környezetben található Fenyőliget Vendégházban,
kihasználva annak szezonon kívüli kedvező szállás
árát és a 20%-os unitárius kedvezményt. Az év végéig
további vendégek foglaltak szállást a Vendégházban és
két család a szilvesztert is a házban fogja tölteni.
Januárban és februárban még akad hely a pihenésre
vágyóknak, akik élvezhetik a környezet szépségét és
nyugalmát a téli, remélhetőleg havas, időszakban is.
Kedvcsinálóként idézünk két véleményt korábbi vendégeinktől:
„A magam és vendégeim nevében köszönöm a lehe5
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tőséget, hogy néhány napot Magyarkúton tölthettünk.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tetszett a ház, a környék, az Irma-forrás és a Pipáshoz címzett műintézet
is. (Megjegyzés: A Kocsma a Pipáshoz a Vendégháztól
100 méterre található kisvendéglő.) Máskor is szeretnénk igénybe venni ezt a lehetőséget, mert a közeli és
távoli környék sok érdekességet rejt még. És a többi
pótunokáimat is szeretném elvinni Magyarkútra.”
„Minden aktív kikapcsolódásra vágyónak jó szívvel
ajánlom a vendégházat, lehetetlen nem relaxálni ebben a környezetben. Nagyon jó volt itt együtt lenni a
barátokkal, családdal, feltöltődtünk, játszottunk, kö-

zös élményekkel gazdagodtunk. Nekem különösen az
nyerte el a tetszésemet, hogy a természethez ilyen közel egyáltalán nem kell lemondani a mindennapi életben megszokott, és a legtöbb vendégházban részemről
hiányolt szépségről és kényelemről. A ház gyönyörű,
maximálisan felszerelt, az embernek tényleg semmi
másra nincs gondja, mint pihenni és élvezni az erdő és
a Duna közelségét.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a kis
magyarkúti paradicsomnak, biztosan visszatérünk
még!”

A Vendégház szállásárait az alábbi táblázat tartalmazza:
Időszak

Hétköznap (H-K-Sze-Cs)

7 500
9 000
7 500

Nyolc
főig
15 000
18 000
15 000

Nyolc fő
felett
20 000
24 000
20 000

12 000

24 000

32 000

Négy főig
Január 1. – Május 31.
Június 1. – Augusztus 31.
Szeptember 1. – December 31.
Többnapos nemzeti ünnep
idején szezontól függetlenül

Hétvégén (P, Sz, V)
Négy főig

Nyolc főig

9 000
10 500
9 000

18 000
21 000
18 000

Nyolc fő
felett
24 000
28 000
24 000

12 000

24 000

32 000

A Vendégház kiadásából származó teljes bevételt annak fenntartására és további bővítésére fogjuk felhasználni.
További információ és foglalás:
Zoltán Csaba, vendégház gondnoka
Telefon: 30-680-4172
E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu

Fenyőliget Vendégház téli hangulatban
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Hogy mindenkinek szép Karácsonya legyen!
A Gondviselés Segélyszervezet tartós élelmiszergyűjtést szervez a
rászoruló családok megsegítésére

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”

(Mt 25, 34-40)

A Gondviselés Segélyszervezet a korábbi két évhez hasonlóan az idei adventi időszakban is tartós
élelmiszergyűjtést 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 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 és pénz adományozásával járuljanak hozzá a rászorulók megsegítéséhez.
Eddigi tapasztalataink szerint az alábbi élelmiszerekre lenne a legnagyobb szükség:
• konzervek
• tésztafélék
• étolaj, cukor, rizs
• édesség, szaloncukor a gyermekeknek
• tisztítószerek.
Kérjük, hogy élelmiszer és pénzadományaikat az adventi és karácsonyi istentiszteletek alkalmával
szíveskedjenek eljuttatni az egyházközségek lelkészi hivatalába, illetve érdeklődjenek az egyházközség
lelkészénél az átadás helyéről és idejéről.
Pénzadományaikat az alábbi számlaszámra szíveskedjenek átutalni vagy az egyházközségi pénztárba
befizetni 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.
Valamennyi unitárius testvérünknek és családjuknak áldott, meghitt Karácsonyt kívánunk.
Gondviselés Segélyszervezet
elnöksége
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@cerbi.hu címre is.
Nyomdai kivitelező: Press Time Kft.
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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 bemutatni:
címzett: Bp.-i Unitárius Egyházközség
1055 Bp., Nagy Ignác u. 2-4.
11713005-20304007
......................Ft.
feladó: ...................................
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