Beszámoló a Nyikó menti árvízkárosultak
megsegítésérõl
A Magyarországi Unitárius Egyház felhívása
„Embertõl emberig, lélektõl lélekig"
Udvarhelyszéken, 2005. augusztus 23-án emberemlékezet óta nem ismert nagyságú árvíz pusztított. Az írott és elektronikus sajtó híradásai e
szörnyû természeti csapás okozta károkról számoltak be. Székelyudvarhelyen és a Nyikó menti falvakban tragikus kimenetelû volt az árvíz: emberek haltak meg, több száz család fedél nélkül
maradt, van akinek mindenét elvitte az árvíz.
A Székelyföld e katasztrófasújtotta vidékén
nagy számban élnek unitárius testvéreink. A
Nyikó menti települések közül több is az erdélyi
unitarizmus õsi fellegvára. Ebben a helyzetben nekünk, Magyarországon élõ unitáriusoknak és más
vallásúaknak, segítenünk kell!
A Magyarországi Unitárius Egyház az árvízkárosultak megsegítését szolgáló adománygyûjtésbe
kezdett. Az egy hónapig tartó akciónkat szimbolikusan 2005. szeptember 25-én, az Õszi Hálaadás
Ünnepén zártuk. Ezt követõen az összegyûlt adományokat, az udvarhelyszéki testvéreink kérése
szerint, oda juttatjuk el, ahol a legnagyobb szükség van az anyagi segítségre.
Az elsõsorban a Nyikó menti települések megsegítését szolgáló adományokat a felhíváshoz csatolt készpénz-átutalási megbízással (sárga csekkel) vagy banki átutalással (Magyarországi
Unitárius Egyház, OTP Rt. 11713005-20011631)

lehet befizetni. Mindkét esetben a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy az adományt az
árvízkárosultak megsegítésére szánják. Továbbá
írják be a befizetõ személy adóazonosító jelét ahhoz, hogy a 2005. évi szja bevallásához szükséges,
a közcélú adomány befizetését igazoló iratot elkészíthessük (az Egyháznak befizetett közcélú adomány 30%-a az adóból levonható).
Az adományok célba juttatását követõen részletes beszámolót teszünk közzé az Unitárius Élet c.
egyházi kiadványunkban. A leírás tartalmazni
fogja az adakozók és a megsegítettek névsorát egyaránt.
Nagy tisztelettel kérjük unitárius testvéreinket, terjesszék akciónk hírét barátaik és munkatársaik körében egyaránt. A Magyarországi Unitárius Egyház adománygyûjtése vallási felekezettõl
független, az összegyûlt adományokat a rászorultság elve alapján, a fentebb említett módon fogjuk
elosztani. Széles körû társadalmi összefogásra van
szükség ahhoz, hogy enyhítsük bajba jutott székely testvéreink fájdalmait. Ha nem tõlünk, kitõl
várhatnának a károsultak segítséget? Ha mi nem
most segítünk, akkor mikor fogunk?

Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2–4.

A meghívottakból, a helyi és környékbeli károsultakból, valamint az önkéntes segítõkbõl összeállt csoport sorban végigjárta azokat a helyszíneket, ahol még nem is olyan régen az összedõlt
épületek voltak, de ahol mára négy épülõ ház látható. A látogatás során lehetõség nyílt a újonnan
épülõ családi házakba való belépésre, azok belülrõl
való megtekintésére, illetve a régi-új tulajdonosokkal való beszélgetésre. A helyszíni szemle irányítói, Szombatfalvi József esperes, Szabó László és
Bartha Alpár lelkészek menet közben folyamatos
felvilágosítást nyújtottak az érdeklõdõk számára.
Így megtudhattuk, hogy az új házak egy hónap
alatt épültek fel, és a tervek, remények szerint az
érintett családok a karácsonyt már új otthonukban tölthetik. Az építési munkálatokhoz, hála Istennek megvan az anyagi fedezet.
A kobátfalvi látogatás után autókkal átmentünk
a szomszédos Kiskadácsba, ahol az egykori fedeles
híd maradványait tekinthettük meg, illetve azt az
unitárius egyházközség tulajdonában levõ telket,
ahová a Segélyezõ Bizottság a jövõben unitárius
imaházat szeretne építeni. Értesüléseim szerint a
bizottság tagjai a Magyarországi Unitárius Egyháztól kapott pénzösszeget is erre a célra szeretnék
fordítani. Ezt követõen visszatértünk Kobátfalvára,
ahol nem sokkal 15 óra után a színültig megtelt
templomban istentisztelettel folytatódott a rendezvény.

Beszámoló a kobátfalvi központú Segélyezõ Bizottság nyilvános tevékenységi beszámolóján
való részvételrõl
Fõtisztelendõ Elnökség!
Folyó év november 27-én Ft. Rázmány Csaba
püspök úr felkérésére részt vettem a kobátfalvi
központú Segélyezõ Bizottság nyilvános tevékenységi beszámolóján,
amelyre a Nyikó menti
Kobátfalván került sor. Az alábbiakban a rendezvény lefolyásáról, illetve az ott tapasztaltakról szeretnék tájékoztatást nyújtani. A beszámolóhoz
mellékelten csatolom a helyszínen készített felvételeket.
A helyszínre érkezett meghívottakkal november
27-én, vasárnap 13 óra körül gyülekeztünk a
kobátfalvi mûvelõdési ház kistermében, ahol a vendéglátók szíves fogadtatásban lehetett részünk. Id.
Szombatfalvi József, a székelykeresztúri egyházkör
esperese röviden köszöntötte a jelenlevõket és elmondta, a továbbiakban csoportosan fogjuk meglátogatni azokat a helyszíneket, ahol az augusztus
23-i árvíz a legnagyobb pusztítást okozta, s ahol a
legtöbb munkálatra került sor az elmúlt hónapokban.

Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége
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Ft. Dr. Szabó Árpád püspök úr vigasztaló, reménykeltõ adventi prédikációja után Szombatfalvi
József esperes úr köszöntötte a jelenlevõket, majd
Szabó László lelkész úr a Segélyzõ Bizottság tagjaként részletesen beszámolt az augusztus 23-a óta
eltelt idõszak munkálatairól, azok nehézségérõl és
eredményeirõl. A beszámoló hosszabb, részletes
változatát a jelenlevõk írott formában is kézhez
kapták, ennek másolatát mellékelem.
Bán Gagyi János kobátfalvi tanár, a Segélyezõ
Bizottság helyi tagja számadatokat szolgáltatott a
térséget ért károkra, segélyekre és felújításokra
vonatkozóan. Beszámolójából kiderült, hogy a hatalmas kár enyhítésére több forrásból is szép adományok, segélyek érkeztek, és ezekbõl az alapvetõ
szükségleteket igyekeztek kielégíteni. Természetesen továbbra is számítanak a jótevõk segítségére. A továbbiakban Bartha Alpár lelkész és két
fiatfalvi fiatal verses-énekes összeállítással mutatta be a házát, otthonát elveszítõ ember Istenben
bízó reménykedését. A megható rövid mûsor után
Nyitrai-Németh Csongor helyi lelkész köszöntõbeszéde következett.
Szabó László felkérésére a továbbiakban a segélyezõ szervezetek, közösségek képviselõi szólaltak
fel. Cathy Cordes, az amerikai Testvérgyülekezeti
Tanács ügyvezetõ igazgatója köszöntötte az
egybegyûlteket és elmondta, a tengerentúli hittestvérek megrendülten fogadták az árvíz hírét és szinte azonnal az erdélyi unitárius testvérek megsegítésére fogtak össze.
A Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségének üdvözletét, jókívánságait magam adtam át a
jelenlevõknek és elmondtam, olyan unitárius és
más felekezetû személyek adományait gyûjtöttük
össze, akik bár a fizikai távolságok miatt nem lehettek jelen az árvizet követõ napokban, hogy két
Szombatfalvi József esperes úr részére
Székelykeresztúri Egyházkör
Székelykeresztúr
Tisztelendõ Esperes Úr!
A Magyarországi Unitárius Egyház 2005. augusztus 27-én hirdette meg adománygyûjtõ akcióját a
Fehér-Nyikó menti árvíz sújtotta települések megsegítése céljából. Felhívásunkra több mint háromszáz magyarországi unitárius és más vallási felekezetû segítõkész és jóérzésû ember sietett adományait az erre a
célra elkülönített bankszámlánkra befizetni. Ezekbõl a
közcélú adományokból 2005. október 31-ig 3,5 millió forint gyûlt össze. Ezt az összeget a Magyarországi Unitárius Egyház saját költségvetésébõl 4 millió forintra
egészítette ki.
Egyházunk Egyházi Képviselõ Tanácsának 2005.
október 8-i ülésén döntés született az összegyûlt adomány felhasználásával kapcsolatos kérdésekrõl.
Az EKT úgy döntött, hogy felkérjük Önt és az Ön által vezetett munkabizottságot, hogy a Magyarországi
Unitárius Egyház által összegyûjtött anyagi segítséget
legjobb tudása és tehetsége szerint hasznosítsa. Tisztában vagyunk azzal, hogy Budapestrõl nem lehet és nem
is szabad az elosztás részleteibe beleszólni, emiatt úgy
döntöttünk, hogy csupán néhány alapelvet és prioritást fogalmazunk meg Önöknek.
Nagy tisztelettel kérjük a bizottságot, hogy adományunkat a Fehér-Nyikó mentén található települések
megsegítésére fordítsák.

10 UNITÁRIUS ÉLET 2006. január–április

kezükkel segítsenek a bajbajutottakon, mégis szívükön viselték azok gondját. A Segélyzõ Bizottság
által megszervezett látogatás abban a meggyõzõdésünkben erõsítetett meg, hogy az általunk összegyûjtött és elküldött adomány a lehetõ legjobb kezekbe került, mert annak ésszerû felhasználására
a bizottság eddigi nagyszerû munkája a legjobb
biztosíték.
A továbbiakban András Imre, a Magyarok Világszövetségének Kápát-medencei Régióelnöke,
Dr. Berényi Károly, a hódmezõvásárhelyi
Johannita Rend Magyar Tagozatának PR
mendzsere, valamint Kobátfalva polgármestere
köszöntötte a jelenlevõket és osztotta meg gondolatait.
Végül Szabó László kérdésére, hogy szeretne-e
még valaki hozzászólni, egy helyi árvízkárosult
hölgy szívbõl megköszönte az adományokat, segélyeket, segítséget, és arra kérte a jó Istent, hogy fizesse meg mindazok jó tettét, akik a bajbajutottakon segítettek.
A templomi rendezvényt Kátai Zoltán régizene-elõadása zárta. Ezt követõen a székelyszentmihályi citerazenekar elõadására és az
Aranyosszék népi tánccsoport fellépésére került
sor a kobátfalvi mûvelõdési házban.
Végül ezúton is tisztelettel megköszönöm a lehetõséget, hogy ezen a szép és számomra igen tanulságos rendezvényen részt vehettem, és mindazokat képviselhettem, akik pénzadományukkal a
Magyarországi Unitárius Egyházon keresztül a
Nyikó menti árvízkárosultak megsegítésére siettek.
Miskolc, 2005. december 1.
Lakatos Csilla,
unitárius lelkész

A segítségbõl unitárius és más vallási felekezetû
károsult egyaránt, azonos eséllyel részesülhet. A támogatás elosztása a rászorultság elve szerint kell, hogy
megvalósuljon.
Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben van erre lehetõségük, adományunkat elsõsorban árvíz sújtotta
egyházi ingatlanok felújítására, másodsorban a megrongálódott közösségi ingatlanok felújítására és harmadsorban a magánemberek, a bajba jutott családok
megsegítésére fordítsák. Itt hívjuk fel figyelmüket a
Miklósi-Vári Katinka lelkésztársukat ért kárra. Lelkész Asszony Siménfalván található házát majdnem
elsodorta az ár, több év munkája veszett kárba.
Végezetül kérjük Önöket, hogy az alábbi határidõk
szerint számoljanak be az adományunk felhasználásáról: 2005. december 31-ig rövid beszámolót várunk,
amibõl kiderül, hogy a támogatásból a különbözõ települések milyen mértékben részesültek. A 2006. január
31-ig megküldött részletes beszámolóból pedig pontosan ki kell derülnie, hogy hol, kinek, mire és mekkora
támogatás jutott. Mindkét beszámolójukat, az adományozók jegyzékével együtt, az Unitárius Élet c. egyházi
folyóiratunkban fogjuk leközölni. Ennyivel tartozunk
minden adakozóknak: lássa mindenki, hogy célba ért a
segítsége!
További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget
kívánunk!
Budapest, 2005. november 18.
Tisztelettel:
Rázmány Csaba
püspök

Elekes Botond
fõgondnok

A Magyarországi Unitárius Egyház
Képviselõ Tanácsának
Budapest
Fõtisztelendõ Egyházi Képviselõ Tanács!
A múlt év augusztusának 23. napján a Nyikó
mentén – akárcsak más udvarhelyszéki településeken – emberemlékezet óta nem látott árvíz pusztított. Azóta sokan siettek e falvak segítségére, és
igyekeztek adományaikkal, önkéntes munkájukkal hozzájárulni a felépüléshez. A Magyarországi
Unitárius Egyház vezetõsége elsõk között fejezte
ki érdeklõdését, együttérzését és segítõkészségét,
amit – célirányos egyházi gyûjtés nyomán – fejedelmi méretû segélyezéssel is bizonyított. Az általunk képviselt Segélyezõ Bizottság nevében,
ugyanakkor a mûködési területünkön lakó
árvízkárosultak részérõl jelen levelünkkel is
megköszönjük testvéregyházunk kiváló hozzáállását! Tisztelettel kérjük köszönetünk tolmácsolását mindazon adományozó személyeknek,
egyházközségeknek és más jellegû testületeknek,
akik az Önök felhívása nyomán bármivel is hozzájárultak a székelyföldi árvízkárok enyhítéséhez.
Az elmúlt hónapokban sokak által ránk bízott,
nem célirányos pénzadományok nagy részébõl
vásárlási utalványok kibocsátását fedeztük. Az
egyenként 100 lejes, illetve 500 lejes (6900 Ft, illetve 34 500 Ft) értékû vásárlási utalványokból az
egyes árvízkárosult családok az õket ért kár mértékének egyenes arányában részesültek. A vásárlási utalványokkal – a bizottságunk által kiválasztott néhány környékbeli kereskedelmi
egységben – a következõ termékkörökbõl lehetett
vásárolni: épület- és építõanyag, élelmiszer, tûzifa, bútorzat, háztartási eszközök (pl. hûtõszekrény, mosógép, vasaló, konyhai kellékek stb.), ruházat, taneszközök.
A vásárlási utalványok kibocsátásakor figyelembe vettük azokat a korábbi segélyeket, amelyek a mi közvetítésünkkel vagy legalábbis a tudtunkkal jutottak el az egyes családokhoz. A családi
károk felmérése egy részletes, összesen 121 rovatot tartalmazó ûrlap segítségével történt, amellyel
nyilvántartásba vettünk minden számottevõ ház
körüli és mezõgazdasági kárfélét. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a ránk bízott pénzsegélyek
és természetbeni adományok szétosztásakor az
árvízkárosultak között sem felekezeti, sem
faji alapon nem tettünk különbséget.
A fenti elvek szerint hasznosítottuk a Magyarországi Unitárius Egyház, valamint a Hódmezõvásárhelyi Unitárius Egyházközség részérõl kapott 4.000.000 (négymillió) forint
pénzsegélyt is, vagyis azt a bizottságunk által kibocsátott vásárlási utalványok részfedezésére fordítottuk. A múlt év október 27. napján, majd december 9-én hét település 562 árvízkárosult
családjának összesen 28.365.517 Ft (= 113.165
Euro = 411.300 RON) értékben osztottunk ki
vásárlási utalványokat. A szóban forgó települések, illetve a vásárlási utalványainkkal segélyezett árvízkárosult családok száma: Siménfalva
(230
család),
Kobátfalva
(120
család),
Székelyudvarhely (67 család), Székelyszentmihály

(61 család), Nagykadács (45 család), Kiskadács (22
család), Korond (17 család).
A hatályos romániai jogszabályok meghatározott esetekben lehetõvé teszik az egységes mértékû (19%-os) értéknövekedési adó (áfa) visszaigénylését a vásárló által. Ez alapján összeállítottuk a
szükséges iratcsomókat és kéréssel fordultunk az
illetékes pénzügyi hatósághoz, amely minden bizonnyal jóváhagyja azt. Így a vásárlási utalványok
fedezésére fordított adományok értéke ténylegesen
is megnövekszik 19%-kal, amit teljes egészében
újabb vásárlási utalványok kibocsátására vagy
más segélyezési formák fedezésére fordítunk.
Mindez természetesen fennáll a magyarországi
testvéreink adománya esetében is.
Testvéregyházunk mûködésére és
híveinek életére Isten áldását kérjük!
Kobátfalva, 2006. január 21.
Tisztelettel és köszönettel:
Szombatfalvi József
esperes,
a bizottság elnöke

Bán Gagyi János

Szabó László

tanár,
a bizottság ügyvezetõje

lelkész,
az ODFIE elnöke

Elérhetõségünk:
– Szombatfalvi József: Hargita megye, irányítószám: 535400, Székelykeresztúr (románul:
Cristuru Secuiesc), Orbán Balázs u. 14.; telefon és
távmásoló: (004)0266242127, (004)0745305264;
elektronikus posta: szombatfalvi@unitarius.ro
– Bán Gagyi János: Hargita megye, irányítószám: 537318, Kobátfalva (románul: Cobãtesti)
57.;
telefon:
(004)0266221613
(lakás),
(004)0266221722 (iskola), (004)0721504997; elektronikus posta: galfis@netter.ro
– Szabó László: Kolozs megye, irányítószám:
400105, Kolozsvár (románul: Cluj-Napoca), 1989.
December 21. u. 9.; telefon és távmásoló:
(004)0264450284; maroktelefon: (004)0744779953,
(004)0721267596;
elektronikus
posta:
odfie@unitarian.cj.edu.ro, odfie@kolozsvar.ro

A továbbiakban közöljük
az
adományozók névsorát
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