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GYERMEKEK KARÁCSONYA 
December 20-án (vasárnap) 17 órától – hagyományainknak meg-
felelően – megrendezzük a gyermekek karácsonyi ünnepségét a 
templomban. Az ünnepség műsora a gyermekek produkcióiból ala-
kul, így várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen mondanának 
el egy verset, énekelnének, vagy játszanának el egy darabot hang-
szerükön. A rendezvényen fellépni kívánó gyermek nevét, műsorát 
Szabó Csengele, egyházközségünk gyakorló segédlelkésze várja az 
elegnecs@gmail.com  e-mail címre. Szeretettel várjuk a gyerme-
keket és szüleiket, nagyszüleiket. 

SZENTESTI ÁHÍTAT 
December 24-én (csütörtökön) 17 órakor szentesti áhítatot tartunk 
templomunkban. Végigvezetjük Jézus születéstörténetét bibliai 
idézetekkel és mindannyiunk által ismert karácsonyi dalokkal – a 
sötétben világító karácsonyi fények áhítatában. 

KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 
December 25-én (pénteken) reggel 9 és délelőtt 11 órakor, valamint 
december 26-án (szombaton) 11 órakor úrvacsoraosztással egybe-
kötött karácsonyi ünnepi istentiszteleteket tartunk. Szeretettel várjuk 
az úrvacsora felvételére minden konfi rmált unitárius testvérünket.
Óévbúcsúztató istentisztelet: december 27. (vasárnap) 11 óra. 
Egyúttal – Karácsony harmadik napja alkalmából – úrvacsora fel-
vételére is várjuk testvéreinket.
Újévi ünnepi istentisztelet: 2016. január 1. (péntek), 11 óra. Köz-
reműködik: Szolnoki Zsuzsanna – gordonka, Nagy Zsuzsanna – 
hárfa. 

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánunk.
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KÁSZONI-KÖVENDI JÓZSEF
„URAM ÉJJEL IS GONDOLOK NEVEDRE…” (119 ZSOLT 55/A)

Általában akkor történik meg velem, amikor nagyon megfáztam, hogy 

felkelek éjszaka közepén lüktető fejfájással és gyulladt torokkal, mert már 

aludni sem tudok, hogy kimegyek a konyhába, miután magamra vettem 

a téli köntösömet, jól bebugyolálva magam, és bekapcsolom a teaforralót. 

Ilyenkor tudom, hogy amúgy sem tudnék hamarosan, újból visszaalud-

ni. Miközben a forró víz gőzölög, beszívom annak páráját és odakészítem 

magamnak a csészét, a tea fi ltert, mézet és egyéb kellékeket. Beveszek egy 

torokőr cukorkát, egy fejfájás- csillapító tablettát és készítek egy csésze jó 

erős teát. Leülök az asztali konyha mellé és pihegek.

Olyan jó ilyenkor semmit nem tenni, kellemes az éjszaka közepén egyedül 

lenni, nehéz légzésemmel, köhögő rohamaimmal nem okozva kellemetlen-

séget a mellettem alvónak. Teljes sötétségben, vagy tompa fény mellett teát 

szürcsölgetni.

Ilyenkor gyakran gondolok azokra a szolgálattevőkre, akik szintén ébren vannak: a rendőrökre, akik hal-

lom a közvetlen szomszédságomból, hogy érkeznek és elmennek, kórházi ápolókra, azokra akik nem tud-

nak éjszaka aludni, azokra akik otthonukban betegeket gondoznak, taxisofőrökre, és közel érzem magam 

hozzájuk.

Ilyenkor néha csak ott ülök, időnként elolvasok egy két zsoltárt, máskor imádkozom. De mindig közel 

érzem magam Istenhez.

Ilyenkor eszembe jutnak azok a biblia versek, amelyeket az eddigiekben használtam a Zsoltárokból, mint 

pl. „Uram éjjel is gondolok nevedre, megtartom törvényedet.” (119. Zsolt 55.) Vagy ennek emléke kapcsán 

előveszem a konkordanciámat és kiírom belőle azokat a bibliai verseket, amelyek az éjszakai imádkozáshoz 

kapcsolódnak, mint például:

„Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért.”  (119. Zsolt 62.) Vagy: „Megvizsgálod 

szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot.” (17. Zsolt, 3.) Vagy: „Eszembe 

jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem…” (77. Zsolt 6.) Vagy: „Uram szabadító Istenem, hozzád 

kiáltok éjjel és nappal.” (88. Zsolt 1.) 

Ha az az áldás lakozik benned, netán az a habitusod kedves testvérem, hogy korán fekszel, és korán kelsz, 

néha ha nem tudsz aludni és éjjel felébredsz, akkor is sok szép tapasztalatra tehetsz szert, ha hasonló képen 

cselekszel, mint én. Mert Isten a nappal világosságában és az éjjel sötétségében egyformán jelen van.

Amikor ezeket a sorokat írom még egy sötét éjszaka választ el engem és ezen sorokat majd olvasó Testvérem 

tőled, tőletek. December 22-ig folyamosan növekszik az éjszaka sötétje, míg elérkezünk a téli időszámítás 

kezdetéhez, azon keresztül meg szent karácsonyunk estéjéhez, éjszakájához. Ha közben lesznek álmatlan 

éjszakáink, vagy valamilyen szempontból álmatlanságában szenvedünk, gondoljunk arra az igazságra is, 

amit egy másik helyen szintén a zsoltáríró így fogalmaz meg: „Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és 

éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a 

nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.”  (139. Zsolt 11-12.)

Boldog karácsonyt!

Áldott szentestét!

Ámen.

2015. december 1.

 Kászoni-Kövendi József
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Szeptember 26-án, szombaton 10 órától került sor a Bu-
dapesti Unitárius Kulturális Nap megrendezésére, a Nagy 
Ignác utcai templom épületében és udvarán. A délelőtti 
programok elsősorban a gyermeknek és családoknak 
szóltak. Sajnos az idő nem volt kegyes a kulturális napra 
ellátogatókhoz, az eső szinte egész nap csendesen esett és 
a hőmérséklet sem haladta meg a 10 fokot. Ezért az ud-
vari programokat csak sátrak alatt tudtuk megrendezni, 
illetve a színpadi programokat a gyülekezeti teremben 
voltunk kénytelenek megtartani.

A Világfa Meselabirintus az udvaron várta a gyerme-
keket, kézműves foglalkozásokkal, köztük kenyérsütés-
sel, mesejátékokkal, zenével. Az Aranyszamár Színház 
és a Kabóca Bábszínház közös produkciójára, a Volt 
egyszer egy….. előadására, melynek szerzője Máté Angi, 
a gyülekezeti teremben került sor. Az előadást Zöld Péter 
zenés mesejátéka követte az Évkerék Társulat előadásá-
ban, majd a Lábita Bábszínház Székely népmesék című 
műsora zárta a gyermekprogramok sorát. A gyermekek 
a gyapjú nemezelést és a bútorfestést is kipróbálhatták, 
Bencze Márton és Bencze Ilona segítségével. 
Délután 3 órától kezdődtek a zenei programok az egy-
házközség templomában, melyet Wohlmuth István 
kulturális tanácsnok, Belváros-Lipótváros önkormány-
zati képviselője nyitott meg. Elsőként a Makám együt-
tes Teljesség felé című összeállítását hallgathatta meg a 
templomot teljesen megtöltő, mintegy 200 fős közönség. 
A kulturális nap legismertebb előadói, Gryllus Dániel 
és Vilmos, valamint Mécs Károly színművész a Hegyi 

beszédet adták elő, megzenésített változatban. A Hegyi 
Beszéd Jézus első nagy beszéde, erkölcsi tanításainak 
összegzése, Máté evangéliumának 5 – 7. fejezete, melyet 
a szerzők tíz dalban dolgoztak fel. A dalokat Gryllus Dá-
niel és Gryllus Vilmos énekelte citera és gitár kísérettel, a 
Szentírás sorait az énekek előtt pedig Mécs Károly olvas-
ta fel. A zenei programot a MISZTRÁL együttes ünnepi 
koncertje zárta.

A templomi koncerteket követően a templom udvarán 
megrendezett táncházzal zárult a kulturális nap gazdag 
programja, melyhez a talpalávalót a Téka együttes szol-
gáltatta. Az együttes tagjai, Kalász Márton prímás, Lányi 
György brácsás, Havasréti Pál – bőgős és Tárnoki Bea 
énekes, kobzos, magyarországi és erdélyi népzenét ját-
szottak és táncrendeket tanítottak, este 10 óráig a szép 
számú közönségnek.

A NAGY IGNÁC UTCÁBAN ÉS A VIGADÓBAN ÜNNEPELTÜK 
TEMPLOMSZENTELÉSÜNK 125. ÉVFORDULÓJÁT

A Budapesti Unitárius Egyházközség temploma felszentelésének 125. évfordulója tiszteletére
rendezendő programok előkészítésére az egyházközség presbitériuma szervezőbizottságot hozott létre 

2015 januárjában. A szervezőbizottság célul tűzte ki, hogy az évfordulón templomépítő elődeink
kiemelkedő teljesítményéhez méltó módon, színvonalas és nagyszabású rendezvényekkel emlékezzünk

a 125 évvel korábbi eseményre. 

Ennek megfelelően a szervezőbizottság két kiemelt rendezvény megrendezése mellett döntött. Egyrészt szerettük 

volna kevésbé kötött keretek között valamennyi gyülekezeti taggal együtt ünnepelni az évfordulót, másrészt szeret-

tünk volna egy állófogadással egybekötött emlékkoncertet rendezni, melyre gyülekezetünk tagjain kívül meghív-

hatunk közéleti személyiségeket, más felekezetek elöljáróit, a Magyar Unitárius Egyház vezetőit, magyarországi és 

erdélyi egyházközségek vezetőit, tagjait. Miután a két rendezvény költsége jelentősen meghaladta az egyházközség 

pénzügyi lehetőségeit, a szervezőbizottság feladata volt a szükséges külső források előteremtése.

Meseudvar a szeptember 26-ai Belvárosi Unitárius Kulturális Napon

 A Gryllus-testvérek, Mécs Károly színművész és

Kászoni-Kövendi József lelkész, püspöki helynök

Esti táncház a Téka együttessel
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Muszka Ibolya, az Egyházkerület könyvtár-levéltárának 
igazgatója az évforduló alkalmából egyházközség törté-
neti kiállítást állított össze, mely az II. emeleti könyvtár-
levéltár termeiben volt megtekinthető. A kulturális napra 
készültek el egyházközségünk lelkészeinek fotói, melyek 
az épület főlépcsőházában kerültek kifüggesztésre. A 13 
fotón megtalálható valamennyi egyházközségünkben 
szolgáló vezető lelkész arcképe, az egyházközség első lel-
készétől, Derzsi Károlytól a jelenlegi lelkészig, Kászoni-
Kövendi Józsefi g.
A rendezvény ideje alatt a látogatók a Veres Pálné utcá-
ban működő Carpaticum élelmiszerbolt székely kézmű-
ves termékeit vásárolhatták és fogyaszthatták. A sajtok, 
füstölt húsáruk, fűszerek, lekvárok, szörpök és egyéb 
italok mellett, faszénen sült miccs, kolbász és fl ekken is 
kapható volt. Az „édesség”-ről egy kürtöskalács készítő 
csapat gondoskodott. Jól fogyott az unitáriusok körében 
is népszerű Csíki sör.
A kulturális napon résztvevők száma meghaladta a 600 
főt. Szép számmal érkeztek vendégek a másik két buda-
pesti egyházközségből és több unitárius egyházközségi 
tag magával hozta ismerőseit, barátait is. A látogatóktól 
kapott elismerések is azt igazolják, hogy a kulturális nap, 
a kedvezőtlen időjárás ellenére is sikeres és eredményes 
volt, a résztvevők egy felejthetetlen közösségi élménnyel 
gazdagodtak.
A hívek közül többen fejezték ki örömüket, mondták el, 
hogy számukra milyen emlékezetes élmény volt a kultu-
rális nap. A levelek közül egyet idézünk.

„Nagy élményt jelentett számomra a megszépült templom 
és a rendkívül rangos rendezvények. Két szombat délutánt 
töltöttem el ott férjemmel, illetve unokáimmal. Kiállítás 
megnyitón, koncerteken és kézműves foglalkozásokon 
vettünk részt. Nagyon büszkén mutattam meg gyermek-
korom helyszínét, és magam is elámultam, soha ilyen gyö-
nyörűnek nem láttam még az épületet, feltárult az udvar, 
a folyosók, a lépcsőházak! Elgondoltam, hogy édesanyám, 
nagyapám mennyire elégedettek lennének, ha látnák a 
megújulást. Persze tudom, hogy mindez nem magától tör-
tént, hanem sok jó ember hosszú évek alatti megfeszített 
munkájának eredménye. Gratulálok a hatalmas teljesít-
ményért! És köszönöm a sok-sok fáradozást!”

***
A kulturális napot követő vasárnapon került sor az őszi 
hálaadási ünnepi istentiszteletre, melyet a Kossuth Rá-
dió élő adásban közvetített. A zsúfolásig megtelt temp-
lomban Kászoni-Kövendi József püspöki helynök, egy-
házközségi vezető lelkész végezte a szószéki szolgálatot. 
Beszédében részletesen szólt a templomépítő elődökről, 
név szerint megemlítve azokat, akik a legtöbbet tették 
azért, hogy egyházközségünknek temploma épüljön. Az 
istentiszteletet követően a templom udvarán közebédre 
került sor, melyen üstben készült töltött káposztát szol-
gáltak fel a szervezők. Az istentiszteleten jelenlévők kö-
zül szinte mindenki részt vett a közebéden is. 
Az ünnepségsorozat legfelemelőbb eseménye a 2015. 
november 15-én 19 órától megtartott ünnepi koncert 
volt, melynek a Pesti Vigadó patinás épülete, annak I. 
emeleti díszterme adott otthont. A szervezőbizottság a 
koncert helyszínéül azért választotta a Vigadót, mivel 
125 évvel korábban, a templomszentelést követő dísz-

ebédre is ugyanebben az épületben és ugyanebben a te-
remben került sor.
A közel 100 meghívott között jelen volt Bálint-Benczédi 
Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Gyerő 
Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője, Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Szentgyörgy-
völgyi Péter, Belváros-Lipótváros polgármestere, Dr. 
Hafenscher Károly miniszteri biztos, a Reformáció 
Emlékbizottság elnöke, valamint Szentgyörgyvölgyi 
Gábor, Belváros Lipótváros Emberi Jogi, Nemzetiségi 
és Egyházügyi Bizottságának elnöke. Az erdélyi egy-
házrészt Kovács István közügyigazgató, Boros János fő-
gondnok, Kecskés Csaba, Török István és Simó Sándor 
esperesek képviselték, de jelen voltak a magyarországi 
egyházközségek lelkészei és az erdélyi Országos Dávid 
Ferenc Egylet vezetői is.

Az ünnepi koncert előre tervezett programjára és 
hangulatára is rányomta bélyegét a két nappal korábban 
Párizsban végrehajtott, embertelen terrortámadás sorozat. 
Elekes Botond, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 
Egyházkerületének főgondnoka a koncertet megelőzően 
rövid beszédben emlékezett meg a párizsi merényletsoro-
zat áldozatairól. A közel 500 fős közönség egyperces néma 
felállással tisztelgett az áldozatok emléke előtt.
A köszöntő beszédek sorát Bálint-Benczédi Ferenc püs-
pök nyitotta meg. „Jer, jer kicsiny sereg, emléket ülni 
ma.” – kezdte beszédét unitárius énekeskönyvünk 167. 
énekéből vett idézettel. Ez az ünnep azt szolgálja, hogy 
erőt gyűjtsünk és hitünkben megerősödjünk. A püspök 
méltatta a templomépítő elődök erős hitét és közösségért 
végzett áldozatos munkáját. Bálint-Benczédi Ferenc em-
lékeztetett a vallás, a hit összetartó erejére. Hozzátette: 
az unitárius közösség minden erőszakot, vallási türel-
metlenséget és kizárólagosságot elítél. Végül Isten áldá-
sát kérte templomainkra, magyar népünkre és az egész 
teremtett világra. 
Balog Zoltán miniszter beszédében, a párizsi terrortáma-
dásokra utalva, emlékeztetett: „Ellen kell állni az erőszak-
nak, a gonosznak, amely minden igaz vallás és minden 
igaz hit tagadása.” A miniszter kiemelte, hogy Európa és 
a világ kereszténysége sokat tanult a testvérharcból, és ez 
a tudás ma újra aktuális. Újra időszerű a gondolat, hogy 
semmilyen hitet nem lehet erőszakkal terjeszteni vagy 
éppen elnyomni. Azoknak pedig, akik vallási türelmet-
lenséget gyakorolnak, akik a vallás nevében alkalmaznak 
erőszakot, nem jár a tolerancia – fogalmazott a miniszter. 

4

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök köszöntője

a Pesti Vigadóban, november 15-én
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Ezek a napok a hit próbái – fi gyelmeztetett Balog Zoltán. 
A hit próbája, hogy milyen választ adunk mindarra, ami 
történt és ami történik újra és újra, hiszen ne legyünk 
olyan naivak, hogy úgy gondoljuk, nem lesz folytatása a 
párizsi merényleteknek – fejtette ki. „A kérdés az, hogy 
hol van az az erő, amit szembeszegezünk a gonoszság 
hatalmával és erejével” – fogalmazott a miniszter. Hoz-
zátette: jó döntés volt megtartani a megemlékezést, mert 
ilyenkor a legjobb összejönni és imádkozni, keresni a 
közösséget, keresni egymás kezét, tekintetét. „Jó döntés 
együtt lenni, imádkozni és emlékezni az elődök hitére és 
imádságára” – mondta.

Balog Zoltán kifejtette: az unitárius egyház hitből él, 
abból a hitből, hogy «mindannyian Isten közelségében 
és szeretetében létezünk. Az unitáriusok hite erős, meg-
tartották századokon át. A hit sajátossága pedig az, hogy 
„ha megtartjuk, akkor megtart minket”. A hit életet adott 
az unitáriusoknak napról napra, századokon át: az épít-
kezés és a gyarapodás idejében éppúgy, mint amikor Er-
dély és a Kárpát-medence felett „bezárulni látszott az ég”. 
A miniszter megemlítette, hogy szoros szálak fűzik a Bu-
dapesti Unitárius Egyházközséghez, hiszen a miniszter 
az unitárius templom szomszédságában, a Hold utcában 
lévő Németajkú Református Egyházközség lelkésze volt. 
Köszönetet mondott a Magyar Unitárius Egyház vezető-
inek, akik 2012-ben megvalósították a magyarországi és 
erdélyi egyházrészek unióját.

Elekes Botond főgondnok rámutatott, hogy a Nagy Ignác 
utcai templom, az unitárius Sion, az unitárius egyházra 
olykor jellemző igényességgel és nagyvonalúsággal épült. 
A kor legmeghatározóbb szakembereit kérték fel a temp-
lom megtervezésére és felépítésére. A mű, amely a fővá-
ros egyik legjelentősebb műemléke, méltán váltotta ki a 
kor ismert személyiségeinek érdeklődését és elismerését. 
Erre utal, hogy a templom felszentelésén és az azt köve-
tő díszebéden jelen volt Csáky Albin kultuszminiszter és 
Jókai Mór is. A Nagy Ignác utcai templomnak köszön-
hető, hogy 100 éve mély gyökeret vert az unitarizmus a 
fővárosban. 
Elekes Botond Illyés Gyulát idézve elmondta, hogy a 
Budapesti Unitárius Egyházközség temploma: templom 
a magasban. A főgondnok beszéde végén reményét fe-
jezte ki, hogy az elődök példáját követve Magyarorszá-
gon felépül egy templomot is magában foglaló unitárius 
központ.
Ezt követően Kászoni-Kövendi József püspöki helynök, 
az egyházközség lelkésze imájában köszönetet mondott a 
gondviselő Istennek, hogy 125 évvel korábban templom-
hoz segítette a gyülekezetet, melyben nemzedékek sora 
imádkozott víg örömben és néma gyászban. Megemléke-
zett Dávid Ferenc vallásalapító püspökünkről, halálának 
436. évfordulója alkalmából. Isten gazdag áldását kérte 
templomépítő elődeink emlékére. Beszédét közös ima 
zárta. 
Mohai Gábor, a program műsorvezetője felolvasta a Ret-
kes Attila által összeállított, az egyházközség és a temp-
lom felépítésének történetéről szóló ismertetőjét. A kö-
szöntő beszédeket követően Tokos Zoltán gitárművész 
előadásával folytatódott az ünnepi gálaest. Tokos Zoltán 
saját átiratában elsőként Bartók Este a székelyeknél, majd 
Mertz Gáspár Magyar Fantázia, végül Luigi Legnani 
Potpourri magyar témákra című műveit adta elő. Ker-

tesi Ingrid Liszt-díjas operaénekes előadásában Kodály 
Zoltán Nausikaa és Erkel Ferenc Bánk Bán című operái-
ból hallhattunk részleteket, melyeket zongorán Mészáros 
Nóra Zita, egyházközségünk énekvezére kísért. Farkas 
Gábor Liszt-díjas zongoraművész virtuóz előadásában 
Schumann-Liszt Widmung és Gounod-Liszt Faust ke-
ringője hangzott el. A zenei program zárásaként a Gázsa 
zenekar előadásában autentikus erdélyi népzene szólalt 
meg Ördöngösfüzesről, Buzáról és Magyarszovátról. 

A koncertet követően a Vigadó Északi és Déli Termében, 
valamint a Panoráma folyosón került sor az állófogadásra. 
Az 1890. október 26-i díszebédre szóló meghívóból 
ismerjük a díszebéd menüsorát. Az utókor számára álljon 
itt, hogy a november 15-i fogadáson miből választhattak 
az azon jelenlévők.

Meleg ételek 
- Vörösboros marhapörkölt, galuska 
- Pestoval töltött csirkecomb rolád, burgonya 
- Vidéki sertés ragu (paradicsomosan, szalonnás 

fokhagymás ceruza babbal) 
- Gombafejek, karfi ol és cukkini rántva, tartár, 

rizs 

Desszertek 
- Vegyes tortafalatka 
- Narancsos csokoládé kocka 
- Almás pite 
- Mini ekler fánk (csokoládés és epres) 

***
Köszönet illeti meg Szervezőbizottság tagjait azért a lel-
kes, odaadó és igényes munkáért, amellyel emlékezetessé 
tudtuk tenni a 125 éves évfordulót.
Bencze Margit és Buzogány Zoltán a két rendezvény 
gasztronómiai részének megszervezésében jeleskedtek. 
Bencze Margit vállalta a kézműves programok szerve-
zését is. Mészáros Nóra és Retkes Attila a magas szín-
vonalú kulturális és zenei programok összeállításában 
és lebonyolításában végzett kiemelkedő munkát. Ének-
vezérünk a plakátok készítésében, valamint a rendezvé-
nyek széleskörű megismertetésében, promóciójában is 
oroszlánrészt vállalt. Dr. Fori Hajnal a kulturális nap de-
korációjának és a meghívónak az elkészítésében, továb-
bá a vetélkedők megszervezésében nyújtott kiemelkedő 
teljesítményt. Sass Bernadett a templomépületet díszítő 
óriás molinó tervezését és elkészíttetését vállalta magára. 
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Mészáros Nóra zongoraművész (egyházközségünk énekvezére) és Kertesi 

Ingrid énekművész a Vigadóban rendezett ünnepi gálakoncerten
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Szabó Csengele segédlelkész szinte valamennyi területen 
segítette a szervezőbizottság munkáját. A nőszövetség 
részéről Sigmund Julianna kapcsolódott be a kulturális 
nap lebonyolításába. Schmidt Gábort köszönet illeti meg 
a lelkészek portréinak elkészíttetéséért és más nyomdai 
munkák koordinálásáért. Zoltán Csaba a szervezőbizott-
ság feladatainak összehangolásáért, valamint a támoga-
tások megszerzéséért volt felelős. Dimény Zoltán tele-
víziós szerkesztőnek pedig a gálakoncert közmédiában 
való megjelenéséért tartozunk köszönettel. Az ünnepi 
koncertről felvétel készült, melyet a köztévé az Unitárius 
Magazinban mutatott be. Az eseményről röviden a köz-
tévé hírcsatornája is beszámolt. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma sajtóközleményt tett közzé a rendezvény-
ről, melyet több más médium is közölt. 

Végül, de nem utolsósorban hálás köszönettel tartozunk 
támogatóinknak, akik támogatása nélkül nem tudtunk 
volna a két rendkívül sikeres és színvonalas eseményt 
megrendezni. Mindenekelőtt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köszönjük, hogy az Egyházügyi Ál-
lamtitkárság által kiírt pályázaton benyújtott támogatási 
kérelmünket méltónak ítélték a támogatásra. Köszönjük 
továbbá Belváros-Lipótváros Önkormányzatának, a Sze-
rencsejáték Nonprofi t Kft -nek és a Reformáció Emlékbi-
zottságnak, hogy egyedi kérésünkre nagy összegű támo-
gatást folyósítottak a programok megrendezéséhez.

Zoltán Csaba,

a Budapesti Unitárius Egyházközség jegyzője 
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
(2015. SZEPTEMBER 19. – DECEMBER 20.)

Szeptember 19-én, szombaton – az Ars Sacra Fesztivál 
keretében, a Nyitott Templomok Napja alkalmából – a 
Budapesti Unitárius Egyházközség is egész nap várta 
unitárius testvéreinket és a más felekezetű érdeklődő-
ket. Délelőtt 11 órakor istentisztelet nyitotta a progra-
mot, amelyen közreműködött egyházközségünk Bartók 
Béla Kamarakórusa. Déltől, illetve este hét órától Dr. 
Barabássy Sándor presbiterünk, a Magyar Unitárius 
Egyház Magyarországi Egyházkerületének felügyelő 
gondnoka kalauzolta az érdeklődőket a házban – bemu-
tatva 125 éves műemlék épületünk számos érdekességét, 
és megismertetve a látogatókat a templomépítés történe-
tével. Délután 17 órakor, a Könyvtár és Levéltár helyi-
ségeiben megnyílt a Budapesti Unitárius Egyházközség 
templom- és egyháztörténeti kiállítása, amelyet zeneaka-
démista növendékek kiváló Bartók emlékhangversenye 
követett. 18 órakor egyházközségünk oszlopos tagja, 
Tokos Zoltán gitárművész adott koncertet a gyülekezeti 
teremben. 20 órától a Budapesti Vonósok Kamarazene-
kar (koncertmester: Kuklis Gergely, művészeti vezető: 
Botvay Károly) világszínvonalú barokk hangversenyét 
élvezhettük a templomban. A szép nap mottóját a láng-
lelkű mészkői unitárius lelkésztől, Balázs Ferenctől vá-
lasztottuk: „A vallás megadja az én életem célját/A tudo-
mány hozzásegít az eléréséhez/A művészet alkalmat ad, 
hogy benne gyönyörrel elmerüljek.”

Szeptemberi ünnepségeink alkalmával, a gyülekezeti 
teremben nyílt meg Erdélyi Lajos: Bözödújfalu című, 
megrendítő erejű fotókiállítása a román kommunista 
diktatúra által víz alá süllyesztett faluról. A falu lakossá-
gának jelentős része unitárius volt; lelkészünk, Kászoni-
Kövendi József az 1970-es évek végén ott (és a közeli 
Kőrispatakon) kezdte meg szolgálatát. A fotókiállítással 
párhuzamosan Rozsnyai Béla ötvösművész alkotásai (el-
sősorban gyönyörű ékszerei) is megtekinthetők voltak 
bibliaórai termünkben.
Október 3-án, szombaton  Egyházközségünk megtartotta 
hagyományos őszi magyarkúti szabadtéri istentiszteletét 
és azt követő szeretetvendégségét. Szép időben, a megszo-
kott családias, bensőséges hangulatban gyűltünk össze, 
hogy meghallgassuk Szabó Csengele gyakorló segédlel-
kész prédikációját, majd közösen fogyasszuk el a gulyásle-
vest és a süteményeket. Köszönet a szervezőknek.

Október 20-án, kedden 18 órakor Mihály Gyula 
pánsípművész adott koncertet a Budapesti Unitári-
us Egyházközség I. emeleti gyülekezeti termében, az 
Érték+Őrző Estek keretében. Műsoron szerepeltek az eu-
rópai zenetörténet remekművei – a barokktól a könnyű-
zenei feldolgozásokig. Zongorán közreműködött egy-
házközségünk énekvezére, Mészáros Nóra Zita. Mihály 
Gyula testvérünk református vallású, de családjában 
többen is unitáriusok. Marosvásárhelyen nevelkedett és 
tanult, majd Magyarországra áttelepülve a Szombathelyi 
Szimfonikus Zenekar szólamvezető harsonaművésze lett. 
Nyugdíjba vonulása után kezdett intenzívebben a pánsíp-
játékkal foglalkozni, s már CD-felvétele is megjelent. 
Köszönjük rendszeres egyházközségi szolgálatait.A Budapesti Vonósok koncertje a Nagy Ignác utcai templomunkban

Szabadtéri istentisztelet és családi összejövetel Magyarkúton 
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November 1-jén, vasárnap 18 órakor Halottak Napja 
alkalmából rendeztünk emlék-istentiszteletet, Kászoni-
Kövendi József és Szabó Csengele szolgálatával.
November 11-én, szerdán 17 órától templomunk öku-
menikus istentiszteletnek adott otthont, ameyen a Kár-
pát-medencei Ökumenikus Lelkésztalálkozó résztvevői 
szolgáltak.
November 15-én, vasárnap 11 órakor a Dávid Ferenc 
Emlékistentiszteletet Szabó Csengele gyakorló segédlel-
kész tartotta.
November 29-én, vasárnap délelőtt tíz órától – Advent 
első vasárnapja alkalmából – családi napot tartottunk a 
gyülekezeti teremben; adventi koszorúkészítéssel és mé-
zeskalács-sütéssel. A 11 órakor kezdődő istentiszteleten 
közreműködött Ács Gabriella énekművész. 
További adventi programok:
• December 6-án, Advent második vasárnapján az is-

tentiszteleten közreműködött Mihály Gyula (pánsíp) 
és Tokos Zoltán (gitár)

• December 13-án, Advent harmadik vasárnapján az 
istentiszteleten közreműködik Egyházközségünk 
Bartók Béla Kamarakórusa és Gyermekkara

• December 20-án, Advent negyedik vasárnap az isten-
tiszteleten közreműködik Csucsi Ildikó fuvolaművész

Karácsonyi ünnepi istentiszteleteinkről, évzáró és évnyi-

tó programjainkról Hírlevelünk címoldalán adunk tájé-

koztatást.

KAZUÁLIÁK

Keresztelés

2015. október 3.

Mikó Balázs és Mikó Traub Adrienn kisfi a:  Bálint

2015. október 7.

Kánai Pál és Andrásfay Henriett gyermekei:

Csaba Pál és Lilla Hanga

 

Esketés

2015. szeptember 5.

Lenner Áron és  Cene Judit

2015. szeptember 12.

Böjte Csongor és Pribelszki Anett

Temetés az elmúlt időszakban nem volt.

A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉSE

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének magyarországi tagozata idén immár ötödik alkalom-
mal hirdette meg karácsonyi tartós élelmiszer és tisztítószer adománygyűjtési akcióját.  A Segélyszervezet önkéntesei 
2015. december 8-án, 9-én és 10-én a CBA Vörösvár Kft . Flórián téri és a Hegyvidék Bevásárlóközpontban lévő áru-

házaiban gyűjtöttek adományokat a vásárlóktól, 16 és 20 óra között. 

A segélyszervezet elnöksége arra szeretné kérni unitárius testvéreinket, hogy ha ismernek környezetükben olyan családot, 
személyt (bármilyen felekezetűt), aki a létminimum alatt él, munkanélküli és rászorul a segítségre, jelezzék, hogy őket is fel 

tudjuk venni a segélyezendők listájára és ajándékcsomagot tudjunk eljuttatni számukra. 
A Segélyszervezet a Budapesti Unitárius Egyházközségben is gyűjtést szervez,  és kéri az unitárius híveket, hogy lehető-
ségeik szerint, tartós élelmiszer-, tisztítószer- vagy pénz adományozásával járuljanak hozzá a rászorulók megsegítéséhez. 
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

GITÁRTANULÁSI  LEHETŐSÉG

Tokos Zoltán gitárművész, főiskolai tanár, egyházközségünk tagja felajánlotta,
hogy szívesen vállal gitároktatást egyházközségünk tagjainak.

Zoltán csodálatos gitárjátéka több alkalommal volt hallható egyházközségünk rendezvényein,
többek kötött a Pesti Vigadóban november 15-én megrendezett gálakoncerten,

ahol egyházközségünk temploma felszentelésének 125. évfordulóját ünnepeltük.

Az oktatásra gyermekek és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek.
A foglalkozások pontos időpontját Zoltán a résztvevőkkel egyezteti.

Az érdeklődők jelentkezését a csaba.zoltan@startgarancia.hu címen várjuk.
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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: 800 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.

EGYHÁZFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS

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

lis, kötelező összege felnőtt aktív korú híveink számára évi 12 ezer forint, nyugdíjasok és nappali tagozatos 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. Kérjük, hogy akik anyagi lehetőségei megengedik, a minimális összegnél nagyobb mértékben támogas-

sák egyházközségünket, mint ahogyan azt tették a korábbi években is.

Kérjük egyházközségünk valamennyi tagját, hogy 2015. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat szíveskedjenek az 

egyházközség pénztárába befi zetni vagy a

Budapesti Unitárius Egyházközség OTP Bank Nyrt-nél vezetett
1173005-20304007-00000000 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 eleget tettek egyházfenntartói  kötelezettségüknek.




