KÖZLEMÉNY

Hivatkozással az Alaptörvény 221 §/4. alapján megjelentetjük az I. Fokú Fegyelmi Bíróság szerkesztõségünkbe beküldött határozatát:

A Magyarországi Unitárius Egyház
I. Fokú Fegyelmi Bíróságától
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2–4.

Nagytiszteletû SÁNDOR GYULA MÁTYÁS
unitárius lelkész úrnak,
9027 Gyõr, Szittya u. 2.
Alulírottak, mint az I. Fokú Fegyelmi Bíróság tagjai tisztelettel értesítjük, hogy:
– figyelembe véve az Elnökség 3/1 arányú ajánlását,
– továbbá megvizsgálva az Ön Hivatalától érkezett fellebbezést,
m e g á l l a p í t o t t u k:
– 05. 02. 14-én keltezett fellebbezési kérelme szabálytalan.
– Hivatalával való visszaélést követ el vele.
– A Fegyelmi Bíróság ugyanis nem az Ön Egyházközsége ellen
folytatta eljárását, amelynek folyamodványaként Ön benyújtja,
hanem személyesen Ön ellen.
– Ön az Ön ellen folytatott eljárásban nem képviseltette magát,
most sem képviseltetheti az Egyházközségével, közüggyé téve
személyes ügyét, méghozzá presbitériumi határozat, elöljárói
aláírás nélkül!
– Személyes folyamodványaként – amihez joga lett volna –
fellebezését nem fogadhatjuk el, semmisnek kell tekintenünk.
Az I. Fokú Fegyelmi Bíróság a fenti kifogások alapján:
a fellebbezési kérelmet elutasítja. Következõképp a
Bírósági Határozat jogerõre emelkedik, melynek
azonnali életbeléptetését javasoljuk a Felettes Hatóságnak.
Fegyelmi Bíróság a Sándor Gyula Mátyás lelkész ellen meghozott
döntésérõl értesíti az eljárás alá vont személyt, Egyházközsége
gondnokát és Presbitériumát, továbbá a döntés nyilvánosságra hozatala céljából az Unitárius Életet, hivatalos folyóiratát.
Budapest, 2005. március 1.
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Erdélyi Ferenc úrnak
3324 Felsõtárkány
Fõ út 65.
Nagy érdeklõdéssel és egyetértéssel olvastam komoly teológiai felkészültségrõl tanúskodó gondolatait a Válaszúti
György nagyharsányi emléktáblájának felállításával
kapcsolatos reflexióiról. Levelében sajnos azt írja, hogy
levelét ebben a formában ne
közöljük, mert a feltett kérdések bizonyára újabb kérdéseket vetnek föl, és azokat is tovább kell gondolni. Nagyon
sajnálom, hogy így döntött,
döntését tiszteletben tartjuk,
ennek ellenére, ha megengedi, idézném levelének egy
passzusát:
„Javaslok Válaszúti
György számára egy emléktáblát. Nagybetûvel
állna rajta: LEGYETEK
JÓK HA TUDTOK!
(Don Bosco-ról készült
film betétdalában hangzott el.) A tábla további
részében a jézusi ellenségszeretet példájának állítana emléket. A tábla aljára (a fentinél kisebb
nagybetûkkel) kívánkozik
egy idézet, ami nem idegen az unitárius szellemiségtõl: JÓ AZ, AKI JOBB
AKAR LENNI.”
Azért idéztem ezt, mert gondolataival teljesen egyetértek
és köszönöm.
Fõszerkesztõ
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