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KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

Karácsony ünnepe alkalmából december 25-én szombaton és
26-án vasárnap úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi isten-
tiszteleteket tart egyházközségünk. Az ünnep elsõ napján, de-
cember 25-én (szombaton) 9 és 11 órától is tartunk istentisz-
teletet, december 26-án (vasárnap) pedig 11 órától várjuk hí-
veinket templomunkba és az Úr asztalához.

GYERMEKKARÁCSONY
2010. DECEMBER 19. (VASÁRNAP) – 16 ÓRA

Sok éves hagyományunknak megfelelõen idén is tartunk gyer-
mek-karácsonyfa ünnepélyt templomunkban, advent 4, vasár-
napjának délutánján. Meghívott vendégeink: Tóth Zita és Tóth
Anita, akik a nemrég megjelent könyvüket mutatják be bábok kí-
séretében, vagyis felkészülés a Zokni Muki újabb kalandjaira.
Ezt követõen majd Berényi Edit hitoktató vezetésével, élvezhet-
jük a karácsonyi ünnepet gyerek-elõadóink színes megjeleníté-
sében. Ehhez arra kérjük a kedves szülõket, nagyszülõket vers-
sel, énekkel készítsék fel legifjabb unitáriusainkat.

ÚJÉVI ISTENTISZTELET

Az újévi istentiszteletet 2011. január 1-jén (szombaton) 11 órakor
tartjuk. Szolgálnak: Kászoni József és Balázsi László lelkészek.

Áldott Karácsonyi ünnepeket,
és boldog új esztendôt kívánunk!
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PROGRAMOK

December 4-én szombaton, búcsúztattuk
templomunkból Dr. Lõrincz Ernõnét, Ildikót,
akirõl az UNÉL novemberi-decemberi számában
emlékezünk meg.

Advent 4. vasárnapján, december 19. a szó-
széki szolgálatot, majd az azt követõ könyvbe-
mutatót Tódor Csaba: „Egy Isten, más palást”

(2010) homoródszentpáli lelkész végzi, tartja.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Január 1-jén ünnepi istentiszteletet tartunk de.
11 órától, majd azt követõen fogadás lesz a meg-
jelentek tiszteletére az elsõ emeleti gyülekezeti
teremben.

Január 2. tartja gyülekezeti lelkészünk az újévi
elsõ istentiszteletet.

Január 9-én tartja a Budapesti Unitárius Egyház-
község az újév elsõ közgyûlését.

Napirendi pontok:

1. Gondnok és zsinati tag választása

2. Magyar és az Erdélyi Unitárius Egyház egye-
sítésének ismertetése

Tervezett farsangi bál idõpontja még nem kitû-
zött, tervezett programunkban benne van: Jákó
Balázs és az öregfiúk (old boys) dzsessz-
együttesének fellépése.

További képzõmûvészeti kiállítások tervezés
alatt.

Elsõ negyedévi programjainkról idõben informá-
lunk minden Kedves Hírlevél olvasót!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL

Az év utolsó negyedében rendkívül sûrû volt egy-
házközségi életünk minden mozzanata. Az aláb-
biakban errõl szeretnénk beszámolni – jelen eset-
ben, nem szavakban, hanem pillanatképekben –,
amely leginkább visszaidézi emlékeinkben mind-
azt, ami történt. Tesszük ezt a mérhetõ idõ krono-
lógiai sorrendjében, amelyet az újszövetségi ere-
deti görög nyelve Kronosz-nak nevez és tesszük
ezt abban a reményben, hogy mindez elvezet
bennünket az adventi idõszak kegyelmi idejéig,
amit szintén az újszövetségi görög fogalmaz meg
a legpontosabban a Kairosz szóval.

Szeptember 18-án Magyarkúton tartottuk hagyo-
mányos õszi szabadtéri istentiszteletünket, me-
lyet keresztelési szertartás követett.

Templomfestés, õszi hálaadó vasárnapi isten-
tiszteletünket követõen tíz napra elhagytuk temp-
lomunkat és átadtuk azt a festõknek, hogy a 120.
évfordulóba azt ünnepi köntösbe, szép fehérbe
öltöztessék. Ez alkalomból korszerûsítésre került
a templomi kihangosítást illetõen, meg a fölösle-
ges hõsugárzók eltávolítása is megtörtént ez al-
kalomból. A kivitelezõk pontos munkát végeztek
minden tekintetben, ami a munka minõségét és
teljesítés idõpontját illeti. A hódmezõvásárhelyi
szakemberek az egyházközség gyülekezeti ven-
dégszobáját lakták a munkálatok elvégzése alatt,
és míg be nem fejezték a munkálatokat az épület
küszöbét el sem hagyták. Illesse õket köszönet e
helyrõl is, mint ahogy az V. kerület Belváros-Li-
pótváros Budapest Fõváros Önkormányzatát,
amely két és fél millió Ft értékben támogatta e ter-
vünket.

��
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2010. szeptember 30. szomorú hírt kaptunk
Kolozsvárról. Életének 76. évében elhunyt Dr.
Szabó Árpád püspök. Október 4. hétfõn került sor
temetési szertartására, amelyen Kászoni József
gyülekezeti lelkész és Balázsi László fõjegyzõ
vettek részt.

Október 6. szerdán du. hat órától került sor a
Batthyány örökmécsesnél az aradi 13 koszorú-
zási ünnepségére, az V. kerületi Önkormányzat
rendezésében, amelyen Dr. Vajda László gon-
dok, és Kászoni József lelkész vettek részt, ko-
szorút helyezve el az emlékmû talapzatán.

Ezen a hétvégén történt meg az a nagy munka,
amit egy takarítócsoport végzett el, hogy ünnepi
istentiszteletet tarthassunk szépen rendbe tett
templomunkban. A munkát egy hattagú csoport
végezte mindannyiunk megelégedésére.

Október 10. alkalmi istentisztelet az Aradon ki-
végzett tábornokok emlékére.

Október 20. készült az a TV felvétel a lelkészi hi-
vatalban, amelynek meghívottjai voltak
Schweitzer József országos nyugalmazott fõrab-
bi, Török József katolikus teológiai tanár.
Kászoni József lelkész-házigazda együtt beszél-
gettek „Hitünk közös gyökerei” címû adás részé-
re Mózes 5. könyvérõl, a Deutoronomiumról. A
félórás adást az MTV 2 sugározta.

Október 21. az V. kerületi City TV készített fél-
órás mûsoridõben felvételt Kászoni Józseffel a
120 éves templomos ingatlan történetérõl.

Október 24. emlékeztünk meg istentisztelet kere-
tében az 1956-ban kitört forradalom évfordulójá-
ról. Meghívott vendégünk Hetessy József volt,
aki „A hársfa virága” címû könyvébõl idézett.

Október 25. utolsó útjára kísértük és eltemettük
Dr. Beke Ildikó volt gondok asszonyunkat, aki éle-
tének 68 évében adta vissza nemes lelkét Terem-
tõjének. (A nekrológot lásd az UNÉL novem-
ber-decemberi számában.) Búcsúztatási szertar-
tását Kászoni József és Szent-Iványi Ilona lelké-
szek végezték a Farkasréti temetõben.

Október 27-én is a temetésé volt a fõszerep; utol-
só útjára kísértük és eltemettük Dr. Szén Tamás
testvérünket. (Nekrológját lásd az UNÉL novem-
ber-decemberi számában.)

Október 28. csütörtökön mutattuk be Érék+Õrzõ
keretében azt a DVD-t, ami Németh László életét
és munkásságát mutatta be. Ki lehetett volna más
erre a feladatra legalkalmasabb, mint Dr. Németh
Ágnes, az író lánya. Köszönetet mondunk e hely-
rõl is a nagyszerû és élményt jelentõ találkozás-
hoz.



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL X . ÉVF. 4. SZÁM – 2010. NOVEMBER – DECEMBER

4

Október 31. kezdte meg a Budapesti Egyház-
község a gyûjtést a vörösiszap áldozatainak a
megsegítésére, amely egy hónapi adományozási
lehetõséget jelentett minden gyülekezeti tag szá-
mára. Ugyanezen a napon reformáció alkalmá-
ból ünnepi istentiszteletet tartottunk.

Ugyanezen a napon, délután, Dr. Beke Ildikóra,
volt gondnokunkra emlékeztünk, majd ezt köve-
tõen tartottuk meg a halottaknapi istentiszteletet
is, a hosszú és szabad hétvégére való tekintettel.

November 7-re készült el a parókia bejárati aj-
tajának ólomberakásos üvegei, amellyel rész-
ben tisztelegni akartunk a 120 éves templomunk-
nak, másrészt meg a második emeleten a temp-
lombejárata elõtt ezzel egy olyan liturgikus teret
sikerült kialakítani, ami érzelmileg és hangulati-
lag is felkészíti az ide látogatót, hogy szent helyre
érkezett.

November 11. este 6 órától ökumenikus isten-
tiszteletet tartottunk templomunkban a II. Kárpát
Medencei Találkozó alkalmából, amely része volt
a Belváros-Lipót napok rendezvényének. Rozs-
nyó, Rahó, Énlaka, Torockó, Gyergyószent-
miklós, Homoródszentpéter, Ürmös lelkészei
szolgáltak felekezetre való tekintet nélkül: refor-
mátusok és unitáriusok, evangélikusok és katoli-
kusok. Ezt követõen közös vacsorán vettünk
részt az Önkormányzat vendégeiként a Karát
vendéglõben.

12-én a könyvbemutatóé volt a fõ szerep
egész napos rendezvény keretében: délelõtt há-
rom könyvet mutattunk be a következõk szerint:

• Gazdag Árpád: Dávid Ferenc „Rövid útmu-

tatás és Rövid magyarázat” címû munkájáról
beszélt, amelyet közérthetõ formában tett az
olvasó asztalára.

�������
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• Gretchen Thomas „Wolking in others’

shoes” címû könyvét mutatta be Kászoni Jó-
zsef fordításában – amely ismerõs az UNÉL
olvasói számára, és amelyet a 20. évéhez ér-
kezett testvérkapcsolat alkalmából jelentett
meg.

• G. Peter Fleck/Kászoni József „Come as

You are/Csak jöjjetek” fordítását ismertette és
a szerzõrõl beszélt.

Ezzel ért véget délután két órakor a délelõtti mû-
sor, amelyet közebéd követett. A résztvevõk jó
étvággyal fogyasztották el az ízletes ebédet,
amelyet asszonyaink késztettek el erre az alka-
lomra.

Délután 5 órakor folytatódott a délelõtt megkez-
dett könyvbemutató a templomban, amelynek
keretében került sor még két könyv ismertetésé-
re:

• Benedek Szabolcs „Csonkatorony” címû
munkája Alvinczy György tragédiáját elevení-
tette. A Könyvet Dr. Balázs Mihály mutatta be.

• Szaniszló József „A Budapesti Unitárius

Egyházközség története, a jegyzõkönyvek tük-

rében” címû munkájáról Dr. Hatfaludy Zsófia
beszélt.

A bemutatót az M2 is felvette, amit december 5.
fog sugározni délelõtti adásban, és délutáni is-
métlésben.

Mindezen rendezvény is méltó emlékkel kívánt
tisztelegni a templom felszentelésének 120. év-
fordulója alkalmából.

November 14. a Kossuth Rádió élõ egyenes
adásban közvetítette Kászoni József beszédét,
amellyel emléket állított egyházalapító püspö-
künknek születése 500. évfordulója alkalmából.

Ezt követõen kiállítást nyitottunk meg a gyüleke-
zeti teremben, amely egyházközségünk 120 évét
mutatja be képekben. Ennek megszervezése
Muszka Ibolya könyvtáros levéltárosunk közre-
mûködésének köszönhetõ.

Délben Kászoni József és Gretchen Thomas az
V. kerületi Önkormányzat díszebédjén vettek
részt, a Lipót-napok záróakkordja alkalmából.

November 24-én Pandur Gézáné sz. Ágoston
Rozália asszonyhívünket búcsúztattuk az Óbu-
dai temetõben, aki életének 90. évében adta
vissza nemes lelkét Teremtõjének, aki hosszú
ideig a BUE presbitere és szorgos híve volt. (Nek-
rológját lásd az UNÉL november-decemberi szá-
mában.)

November 27-én szombaton került sor arra a
rendezvényre, amelyet a templomban tartottunk,
és amely a 120 évvel ezelõtt épített és 1890. októ-
ber 26. felszentelt szentély ünnepének a csúcs-
pontját jelentette. Az ünnepi istentiszteleten több
egyházi és világi személyiség jelent meg, levelek

�

Ars Renata régizene együttes
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érkeztek többek között a Miniszterelnöki hivatal-
ból, a Bostoni egyházi központból, a Portalnd OR
testvéregyházközségtõl stb. Elõadások hangzot-
tak el: Dr. Horn Ildikó történész, Dr. Barabássy
Sándor fõgondnokhelyettes, Elekes Botond fõ-
gondok részérõl. Közremûködtek: Egly Tibor or-
gonamûvész és a Camerata Budapest kamara-
zenekar tagjai. E rendezvényt állófogadás zárta,
amelyre a gyülekezeti teremben került sor. Illes-
se köszönet az egyházközség presbitériumát, a
szervezõ bizottságot az elvégezett munka sike-
réért, eredményességéért.

Advent elsõ vasárnapját, november 28-át is
méltó hangulatban ünnepelte az egyházközség.
Miután kigyúlt az adventi koszorún az elsõ gyer-
tya és elhangzott az ünnepi beszéd, vette kezde-
tét az az ünnepi hangverseny, amelyet nagyon
vártunk. A Bárdos Lajos kamarakórus Bartók
Béla halálának 65 évfordulója alkalmából koncer-
tezett, Kempelen Tünde karnagyasszony vezeté-
sével. Jelenlétével megtisztelt Tóth József zene-
szerzõ, akinek korálszerzeményét is meghallgat-
hattuk, e mellett meg néhány gondolatot is el-
mondott Bartók mûveirõl, életérõl.
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KERESZTELÉS:

• Augusztus 28. Dr. Dorin Florea és Benedek Il-

dikó gyermekeit: FIONA és FINN-RODIN

• Szeptember 4-én Csáky Zoltán és Szolnoki

Éva kislánya: NÓRA

• Szeptember 11-én Holicska István és

Barabássy Ágota Kisfia: MERSE-SÁMUEL

• Szeptember 12-én Bacsó Szabolcs és Neagu
Elena kisfia: MÁRK

• Szeptember 12-én Dr. Retkes Attila és
Szombathy Graskó Zsuzsa gyermekeit: ÁRON
és SÁMUEL-ÁBRAHÁM

• Szeptember 18. Barabássy Somogy-Örs és
Hegedûs Alice kislánya: ZSELYKE-RÉKA

• Szeptember 18. Dr. Rokolya Gábor és Dr.
Viszoki Szilvia kisfia: MÁTÉ-GÁBOR

• Szeptember 19-én Sebestyén Ferenc és De-
meter Judit kisfia: TAMÁS

• Szeptember 25-én Bunkóczi László és Fülöp
Melinda kislánya: LILLA-FLÓRA

• Szeptember 25-én Vadadi Zsolt és Bács

Ildikó-Adrien kisfiát: ZSOMBOR-ÁKOS

• Szeptember 25-én Kovács Levente és

Czimmerman Katalin kislánya: ANNA-ZSÓKA

• Október 10-én Fehér Tivadar és Kulcsár Ilka
kisfia: ÁKOS

• Október 16-án Fitori Csilla és Tóth Emõke kis-
fia: ATTILA-BULCSÚ

• November 6-án Barna László és Gyõrfy Mag-
dolna kisfia: ROLAND

• November 21-én Dr. Nagy Balázs és Micki Ta-
mara kisfia: RICHARD

• November 21-én Némethi Norbert és Ajtai An-
géla kisfia: KONRÛD-FILIP

• November 28-án Demján Szabolcs és Antal
Judit kislánya: ORSOLYA

• November 28-án Bécs András és Kiss Tünde
kisfia: GERGÕ

TEMETÉS:

• Augusztus 31. Papek Péter 65

• Szeptember 24. Kisabonyi Jánosné sz. Adorjá-
ni Anna Aranka 80

• Október 15. Dr. Horváth Lajosné sz. Tichy Zsu-
zsanna 79

• Október 16. Anghy Gyöngyi Davidson 80

• Október 21. Gáspár Géza 74

• Október 25. Dr. Beke Ildikó 68

• Október 27. Dr. Szén Tamás 70

• November 22. Gálffy Gábor 83

• November 24. Pandur Gézáné sz. Ágosoton
Rozália 90

Tíz éves a Budapesti Unitárius Hírlevél!

Kívánunk a tizedik évét betöltõ egyházközségi hírlevelünknek sok boldog,
eseményekben gazdag és szerencsés elkövetkezõ évtizedet.

� �



8

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL X . ÉVF. 4. SZÁM – 2010. NOVEMBER – DECEMBER

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

A HÍRLEVÉL Felelõs Szerkesztõje: Schmidt Gábor – 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 küldhetõ az unitarius@cerbi.hu is.

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.


