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Ai Unitári

Ó

Az Unitárius l\1i.sszi6ház tcmpJo-

ma és orgonája,

IlZ ostrom
me~rondlódott. A

idején su-

lyosan
magyarorszá,ü unit1lrius cp:yház eme Ci::vctlen intézményének vczctősé.!!c most
végre mcgtaJálta annak módját, hogy
templomát szépen kifestve, orgo~á
ját használható állapotba. hozva. unnepség keretében átadja az imádkozó
hivek screl!ének.
Ebből

az alkalomból június 13-án
ünnepélyes űJJáavat6 istentisztelet
yolt. melyen Imát mondott BenC'"l.c

,

Márton lelkész. prédikált Pethő István egyházköri {öjC$D'ZŐ, avató beszédet tartott dr. Csiki Gábor püspöki helynök. Or.i!onázott K iss Józse!
és Czirmay György. közéneket énekelte Gyullay P ...p Domokosné. or gonán kisérte Forner József.
Délután templomi hangverseny
keretében .e:yönyörködhettünk: dr.
Palló Imre, az Operaház örökös tagla.. Mártonyné Ulrich Hermin ,li(ordonkamúvésznö, K almfm Mária be,li(edÚffiúvésznÖ. Clemenlis Klára zongoramüvésznő,
dr. Sándor B alázs
szavalÓmúvész.. Sz. Tompa Márta
eloodóművésznő és
dr. Vasadi Balogh La jos or~onamüvé~-tanár nivós számaiban. Mind az istentiszteleten. mind a hangversenyen zsulolásig mep;lelt a templom s i61eső érzés
volt tudomásul venni Gzt az ószinte
lelki örömet, melyet istcnházának
újjáépülése alkalmából érzett mmden jó unitárius. Bizonyságot szereztünk alelŐI. hogy a mindennapi kemény munkában elfáradva és sokszor elkeseredve. az unitárius léleknek ma le~drál!.ább. otthona. a templom, mely lelkét meJtacéloua. imádsáji(ra inditja, lsten felé tordlt,ia.
mert ma iobban mint valaha énl.
hogy IsJ,en kezében' wnunk es
gondviselésétől fÜR~ életünk. Ez az
érzés vezette azokat. akik lankadatlan bUl.lo!alommal dol.l!:oz,tak IUOn.
holO' a templom új könlést kapjon s
az orji(ona újb6l mell!szólaljon. Ez al.
é~és vezette az unitárius és nem
~iUa.~ius hiveket G templomba s
hl~;>zuk. hoJty ennek nyom{m tovább
écu!t Istennck orsUl.Iza.
Al. Unitárius MIsszióház vezet6&éltének ebbél! munkáját. talán péld a nélkül álló lelkesedéssel és Oszlntcséltlo!cl tamOJtattla, az unitárius nOk
~lb}laköre és támoR;lltta az eJtyeteml
l!1usálo! ls. S'loOlltálion buzd itásut az
Qlább felsorolt asszony testvéreink
•
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Ház te

ma és orgonája

névsora. akik természetbeni adomáo.vaikkal vagy munkájukkal az egész
ünnepség, de különösen a szeretetvendégség sikeréhez hozzájárultak:
dr. Csiki Gáborné. Gidó Bél áné. Szilágyi Kálmánné. Bencze Múrlonne,
Buzogány Anna, Hegedüs Gyulán é,
Zsolnai Gyuláné, Uzoni Gyuláné. dr.
Koncz Lajosné, Ferencz JÓzscíné.
Pethő Istvátulé, J 6zan Dez sőné, Filipovits Emilné, Sze~halmi Istvánné,
dr. Pap Antalné. Polgá r Mar~it. Jakobi Fülöpné, dr. Koncz Jánosné,
dr. Krasznai Antalné. dr, Molnár
Sándorné. Blaschnek Béláné, Palatka
Józsefné, Geriely Ilona. K oncz Ildikó, Csiki Sá ra. Farkas Edit, Belováry I stvánné virágot adományozott, mel.yből templomunkat diszHettük fel. Ivánics S ándorné és Sebestyén Ist.vánné a kűrtöskalács- sü tés
nehéz munkáját vé.gezték Gá~S
László és Tanka Géza, egyetelhl ba 1.E!atók se.!titségével. Ivánics Sándo é
és Sze.e;halmi Istvánné két drb finOm piskóta-tésztából készitet.t bár ányt adomán,yoztak. melyeket klsorsoltunk. Pázsint Zoltán és Albert
a templom beiár atánál lévő emlék·
táblát és a bejárat feletti "E.ItY az
Isten" feliratot fényeiték újra.

Géza. Lörincz József. dr. Banovechné. Bardócz Vilmos, Imreh Lászl6.
dr. Bódi János, űrmössy Attila.
Szalai Lajosné, Bajcsi Istvánné, Csak a. János. Gombos János, Nagy L alos Dénes. NaKY '" Zoltán. 10-10 Ft;
Acs Janos, dr. Dániel Aron. Tályai
K ár oIY.(Ú!. Major MiháiNné, Faragó
Györr;:y. dr. Adorjfmi Gyula, Gróf
Mikl6sné. dr. Székely Sándor. A.
Kovács József, Barna Gedeotulé,
Hannos Árpád, dr. B orbély István,
NaKY Pál, Bessenyő Zsigmond ~
Ft; Horváth Andrásné 6; Albert J án osné (Rpalot:8), özv. Páli Mikl6sné
3--3 Ft. Lárma Györ~ 2 Ft.
A június 13-00 ünnepségek nYers
bevétele 1.004.39 Ft. (Bibliakör révén 450.75 Ft; Brassai Sámuel Ifjúsáe;i ejtyesület révén 108.64 Ft; müsor megváItás címén 445 Ft; összesen: 1.044.39 F t .) K észkiadá:; volt
254.84 Ft; tiszta jövedelem az ünnepségbOI : 749.55 Ft. Az ore;ona helyreállItását Czirmay György és fia kisoesti lAdy Endr:e-u. 144,) unitárius
atyánkfi'& orgonaépítő mester. ,a
templom festését Palatka József
szlu.tén unitáflus afia. , építési v állalkoz6, vé~ezték teljes meJitclé.ll!edésünkre. A templomi hangverseny sikere. a közremüködők m(ívészi telAz Unitárius l!:let május! számáicsitményén túl Weress Akos szerban már közöltünk ep,y névsort
azols;ról. akik pénzbeli adományaik- yezöi és rendező munkáját dicséri.
Amidpn m c.e}töszönjük híveink.
kal tluno.e:atták !sz Unitárius Mlsszi6
Ház újjál:Pltő munkájá t. Ezt II név- unitárius testvéreink hathatós támoJ;:atésát. nem mulasz1hatjuk el megsort most folytat;iuk: dr. Mikó Miklós és H örcher Gyula 100-100 Ft: emliteni, hogy a bcérke.1(!tt adoményok alig felerészben fedezik tempDéval Dezső 80: Patakfalvi Sándor
lomunk és orgonánk újjáépítését. Az
60: dr, Szent-Iványi Józscl és N_aay
János 150-50: dr. Lukács Vilmos és Unitárius Misszió Ház épületét látva.
5zilágyiné Szal-ai Ilonka 30-30; dr. mindenki előtt n yilvánvalóvá válha·
Benczédv László és Józan Dezső 25 tott, ho2Y ren.e:ete.'! a tennivaló. Az
utóbbi idöben két Izbefl kaptunk m ár
_25 ; dr, Nagy József. Ferencz J6zsef. Major 1umes. dr. Gönczy Ar- felsz6IHá:;t a IX. ker. mérnöki hivapád, dr. Hegedüs Gyula, Irsai ErVin, baltól. melyben _ pénzbüntetés terhe
Simon Mihály P áI, Imreh László, mellett köteleznek a hiányzó tfu:!al,
Klopler Sándor.. Csipkés Odön 2<l-.20 tetőzet stb. helYreállItásara. Ezek a
Ft: dr. Zsakó István 15; dr. Botár munké.loatok súlyos ezreket emésztettek és emésztenek lel. Szeretettel
Géza 12;' Császá.r Józsel, ~ártos Zsig·
mond. Fodor Béla. K . K iss J~Öné. kérjük ezért azon hivei nket. akiknek
még nem volt módjab an templodr. Gyarmathv László, dr. Nylredy
munk és or.'(onánk helyreállítására
Géza" Fodor Sámuel. Rédl~er K ároly.
Maróti Fercn~ Demjén Endre. Vajda adakoznl. I8dianak egy pár forintot
András. dr. S~ntó Lászlóné. dr. Or- abból, amit munká1uk nyomán Isten
bán Bődol!, Palatka József. B!mcze adott. Adományok befil.ethetök az
László. Feleki Zoltán. özv. Benov\cs .•57.275. Unitarius ~issizóh6z, BudaJenőné.
Boros Pál. Dimény Lajos. pest" elnevezési] csekkszámIán. vaay
dr. Szentgyörgyi Gyula, Polltár Mar- a Bpest IX., H öayes Endre-u. 3. sz.
(tIt. Polgar Lászl6. Barabás Inna, -alatti lelkcsz.i hivatalban.
Nagy Árpád. Schommer Imre. NaltY
Bencze M'~
UNITÁRIUS t:LET JI . 7.
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Manche.te' Colleg., O.ford

JttI•• "ti\\lunk Ya ll ~. 1
,,.,,,.., .. a, ta riilU eh\alto.iA h a n t.allHl

lrlil : KERI:Kt DA n O lt.

II ''''1)1.)11 KV.korla lJ 11'I".vaI4t kanla
.l!deliC íI~ 1f111"1. Ké.:oéauJlen, IHlI9
.. mal kjala_uU! elelt)an &I)kr41e szel-

" T(tlN I"'V TfnM" I~y. a I\ ev~ IItM.ad ok ó t8 at. Iskolai év utolsó hAr_
madá n ak u QItfOl'di tI.ItV~t amiln l(iUt)nt$sen
Sí'ndfil C1. a SM fl mllilnr
uni tóriu :t ember füléhen . íwthlldox ha van, A MlHll'llesr.". Col/ilDI! lal6n
legrégibb h; leJllllkrAllsabb í;olleie-n Anll \ltl;nak ji e-nnllk ~1I4ni'rft ms I.
B~t a~ elMve~1 hflSlnélill, A tradlo\ó éd ft hatadó swllem ió t tT'~gférn~
uKysnaum a 1lVé.~énYiln 1\ Manche,.I(!r Collell6
Trlnilv I",rmijf:n ls II II.
barali3 lreraSZlanvMtlt ~lIem vili tclheu, EI6e6ürnoká ban fi el6ad6 lermei_
l.)a n EurQoa k lilHnbljm nYillvem uC11 tnek mai ft AondolalQk; n velv!>;>n I..
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fl l ",gén kQl\tllUm:a vn ll Á~Qji IIherallMllliiÁl frl&iiltl k {QI -n~okon kr;rea.-"uQI.
kil~ a loil ijnt~htll Q ra~Áj(tlkb6 1 It)Vll, rÓS~l Vas:me'k; 8'1. c lÖ!;dÁlloknn éiS mqll:_
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laml 6iI laUd ~l<lrlé ... al kfno lnok min",

d<'o qldal1'r11 annak a~ 1(lIlsá~(I\Ak ,
amulv mlndlll; ... kéU hl VG IVíI van (el ..
yennl. maifllévA tenni, " BiO' vlgyépt 'aJ kell lennie a " . 1:0.111.8 b ll1~a··.
• ~ ijlul énék ftllismlwé:iel érdak&.bt'n A mal fllll,,1 Iflt~lInil . eohhan ft
nafllalnkban sehpll<!n ffiOlí{Ó élelbctn, ktu'ttlll n nl(\ \lel l)d ~ 6.s h alil dh
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Val!bn~ é l~t4s

nemes

J) ull n áh\t, ft1ely..t, 4VtoM-lIit ok (i tort\k1 é$a~1 k"flI)IlU. miVel OV' is MI.! . $l'$l
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mili tJlu , milli " ddl,lC. ~ ll? ts
nvihránvnlll, lloR,v ma Inh1) .. n mini
va laha vánb i kiilijnU"en a l!ivaros
itujlilrou n kl m:lqábtil ft mflvft h'$dés.
• haladÁl eSlmált 8 e~ 'k~1l hl)a\' !Iir..
ftcn l~k
valllh.1 vi}nallro~.iS'b n la
!itllltsette. auri Ismemiink a ral u
vallÓiQi Iflé-nyél. h OlY
t6várq4han
umttlt*, 1(llbni! ma" II I mqR, ne rer.he:;~ a lQlra~ a !jcddenkó:ooI\:Cl. IlIL
lellt! brtalmal~ melvat m:lgáb61 ad v , kftlVft~{tl\iH fl (Illu ~ II' , Mea kell
i e~eZl\ll nk. hoJfV Il'l l'lftadlli ulAn aJ,
Itl\l;:ma rbl~rl\1 "'_Hldl! méR: nem lal~iI7 lall ardlikl6des nyilvánul I nwA,
a~ l'16a~I QI\akkal killlC ,111lIban, EnblH
ja hllalk. hallV Iriú:! .illmk 1\ maga
fllRékj) nv lell,~vel mn. tud h rfl"adnl
a Vftl ti)7Ó h r/lhant) Idl\k\)~ n IUl á lland" c.qektlke t il h Q rdQ~la 1:1 !dv:'!n
annak lenni,
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1'<\1 I"ad ti, t lamtt r tiltéli4t ltSv6 .ilá~
munkban (o!y la l luk'
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bes~el&ielcen,

A fil ollj(1I3 nrlnq lnAlIs !l kllelen l t", fOJ!o hr. r ól. fqn lQiiSn/liÍl:ól. maly~éJta lróJ (os formAll'ól bl'S1,é1 . N'IJll'!clln\{' eliSodfulU, do oltesz <:.ltvtnls~q n 1I~
~I'Allji

fIlMsoont

Ola~lest (>sltöh\

L , .J, M 4LI1 Q/dl1n 1IJ. úllAil tllm e ntmn mnr.tvtH'Azl)11I q1. nlkslommal ft
blblh\h fl n nain .!I,-"rqnl i). d., 1I 1!VBIlllti}n Itorbll n ~ele1.iu; 1AÜ kerel'i,.ténv h'o.
d a lq m m l od Illen érd ek65 rés1.li'1N!. i. AhAltereL feall, hogY' A julen'lIokal
Ar t)li?tÖvá, vR I"n.erllvÓ és ól ~vá lehoí!S<l, A két Itve~r~ q!őu l tllri énósnek
megáné.sa ., ftl-n yl,óvek niolldll lehelqll~n volna, A l é n yekel ; hatnlmAs a~el"
lemi áran)lnlQkol és kb" de j~lIen .7,6 rltll ...ie~ek-e L tAr I) hnl1&Bl/)sng ell,. A
uabodj1l víi ke rt'.ntl:nvsbl( minden. törekvést' hll'lbnvnl4 volna. ho. mellt,l'1.n6k
il S1~lJ emlijriéne l ml anyafl/)I Anna k. aki ól'h~kell1l kivAnia i'P,y kor törté~
nQtét, IJimernle keH mlndt'n mflRnvllvilnulásl. h SlflhnIl4 erőltet 1>$1 Ap ró
t1 t lmka~ ilgyaránt. fOl/~dohl 1 )t1 Il'ln~IIf11 f>rn(tl~ kdlllOl clltIlán o ~. aki 1~1/i1I"jfi, tlflatl am)('1i l udlllOIMI IIJtlIl Il~ IT; ÖU:-flhfl-sonJluJ41 , j\ I!'abadillll a /(~
re!:nén " i'l) t!fl iUUU ... , 11 (>1 II hihába 1'1. I!O/IIlStttn l<lrmdlhalfn. IIlt'Q IItli'mdnl/lII.
ro.lpn f eaUQl dalu ~,Iélm"'n lll'k bi'folll.i'1I nM 4nncd11tn.
l
W. T , WHl inltl-.. tlktét\éu.. A kere.&7,lenvséll elsft öt sWl.nd(;rql ~S1,.H
IA\"I\VilH~iJji8IH il oaahadalvl\J)oW l1Ii ö rlhodoJt'lll ,röli. I.merlali II \tirt,lma..
I Ti snyagtlll kerl'.sx ~m . AZQk ft t17&1.adok l'leyene€\ne\( meg. me lyükbcn
s~ al,adllllJ" es tfOll'lllfllfln" . t l\l't ~nfllml I'>rlókl\ tl-4 Aöröj:t rII07Atlnl be-folvz\6Ql lsti.il:ll kareSJ,tl. V Ilhni'gt'l. ill';el1l:l1Il hBI'1'B 'tnllot L lf'l, A keres~l énVil>i '
s;Ulzadait. _ tHm!lk ÁllnmvBlhhsl'l téti'IAIA _ lIIiil,lrh., ndzlldoknok .lOk~tI'k n (\ve1,.O i S !l VBlóMn hatnln~as 6rOl k;'-I)Vl:;e l ~ Sln~lidéllvíi kClre-itll!mv
11\Qr.t;ulm!1k h ódrtá3fl é>s l),,~lSrl$>.. u jrftolf'dkQ és ~á m ntelésQ .il m~,:(is lolyto n élő S~ellí;)ll": fi h Ato lml\~ római eaáar.Arnk il a "ómIiI blrodnlmtU meR~
fama~ l ~ll'J f\~k ""Innu s "~dre ll.:::, <ill lldnll IttlCJnlk:: meu QVfl1:rNIi'k láVQIÁbol
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Bartók Péte r volt kedves tanítváJlYUIlk. Gki 1941-ben édesapja után
Ameriktiba vándorolt s ott élt Bartók
Béla közeléber!., hazajött M.agyarorszá~ba ltito~at6ba. A VUá~ c. n 301lap "Arbóckosárból a lemez1elvevő
műhelybe" c. érdekes cikkében irta
me~ Bartók ' Béla Cia kalandos életre,gényét. Szeretettel köszöntjük idehoza.
A rádióba n június 20-án Szász J á-

nos. július 4-én Bajor János lelkészek az unitárius vallásos félórák
keretében szolgáltak. Beszédjeiket
nagyon sokan hallgatták végig. Legkö~l ebb au.'!.
I-én. vasá rnap d. e.
9.3D órakor közvetít a rlidió unitárius
vallásos fél órát.
BIZONYSAG c. megj elenő és a
Bethlen Gábor Szövetség tulajdonát
képező folyóirat jú!i\lSi száma közl[
a l;3?formátu$ zsinat és az evangélikus
egyetemes közgyűl ésnek az egyház
és állam között folyó Urgyalásokra
vonatkozó adatait.
Kolozsvár t június h<:1vában egyházunk közpon tja ú jabb kö rlevelet
adott ki. melyben hiveinket tá jékoztatta az eR:y~zi élet eseményeiről.
Dr. Kiss Elek unitá rius püspök a
többi római katolil..-us és protes táns
pUspökökkel egyUttesen teU esküt a
t,omj.n nepi kö~társaság m egalakulá!ta elkalmából. A dévai Dávid
F erenc emléktáblát július hó folyamán fogják helyreállítani, melyen a
román kormány is képviselteti madt. Sok egyházközsé,günkben
eredményes. szép belmisszió! munk á t fejt ki a vasárnapi iskOI<li szövetség. _ Több lelkészváltozás ról és
lG'illekezeti életben ~lőfordult eseményről tudósít a n é,ll;yoldalas kiadvány.
Budapesti templomunk helyreállítására a legutóbbi kimuta.tásnak az
Unitárius Élet jlmius 15-ikl számában történt közz,ététele óta a követ-kező adományok folytak be az egyházközsé~hez:
Vitéz
Antalné' 4,
~ti.thé Zoltán 3. özv. Csiki Pálné SO,
ld. Buzogány Elek 2. Bernát 'Istvánné 10, Ba1'l3bás Irmg. 10. Gidó Béla
50, dr. Gál1alvy István 20. Forró
Endréné 5. Marton Dénes 20, Gyallay
Papp Domokos 10. ütő Lajos 32. Máté E~ő 50. dr. Szentgyörgyi Ferenc
5. ~onnt. Ezt a negyedik klmutatást
juhus 5-é? zár~ le az egYháZközség
é~. kér m1llden igaz unitári\lSt. hogy
k?vesse ta jó példát, mert még min ~hg 20.000 forjn ton feltll .i ár az az
Ö5g:eg, amelyte az újj áépítés mostani
szakaszában e.E(yelŐre nincs fedezete .
Az C,Il;Vházközség Postatakarékpénz_
tári CSekkszámloaszáma: 30.400.
.Dlé. k a.kcl6 javára a
budapesti
u rutárlus ell.vházközség Pénztúrllba
befolyt adománYOk 1948. m ájus hóba.n: dr: Májai DC'Ui5 20, dr. Mikó
Miklós 10, Bálint Mózes 5 dr Schcy
110na 2. A. Kovács Jó~'3 d~
Mik6 Lajos 4. dr. Bartha Andorné
2. R(:d.l~er Károly 10. Id. Péterffy
Gyula 5. dr. Bencz6d.i László 10
Ji. N. Bpest 20. Gy6rti István 3'
dr. Gáspár Mózes 2. dr. K . K! s~
JeM 10. dr. S imándi Tamás 10 dr
~Inr7'h /Dénes 00. dr. Gyulay ZO ltá~
.5. lt1. dr. C$lki Gábor 8. Vaska

EGYHÁZKÖRl KÖZGYOLtSONK
. A ~~ott P8l'ciáli~k kereteit túlhaladva tartotta meg a Magyarorszáru Urut.áJ:!.us E2Ybázkor az 1947. év augusztusában Kolozsvárt megtarrott E,It'yháZl Főt.a~cson szentcsitett és a m3l!:yar uniHlrius eR:yhAzalkotmány magyarors:t.á/tl érvényesséR:éröl és alkalmazt1Sának módjáról szóló
elU'ház1 törvény éJetbeléote óta első re ndes közgyű lését.
•
A :közgyúlést d r . I m-reh Dénes fö~ondnok nYitotta mCJ!: megállaplt
holO' ..6seink a lelldisrt,lereti szabads.1g és a népi demokrácia' bö1cs6riOga~Ói
voltak már akkor, amikor ezekről az eszmékTől méR: csak beszélni is ali
lehetett. Me~alaplt6i voltak a ma még újnak látszó népi kOUéR:lumOkna:
ameIsekben ~utomatikusan rr~úködött a nép gyerme.kei közül a tehetsé" ~
sek kiválasztása."
..e
..
Az esperes-püsp~ki helynök évi ielenlkse. hú tükre volt e,&házi éJctunk benső moualmamak. azoknak a vlv6dásoknak melyeke.n keresztül
erősödik és tá/tl1l unitárius ö ntudatunk:
Közgyűlés letarg.v~lta a rendes adminIntratlv kérdéseket felölelő
tárgysorozatot. Az évi Jelentéseket. számadásokat. költségyc.téseket tudomásulvette~ A szükséges felterjcsztéseket kolozsviIri E. K. Tanács úján az
Egyházi Fotanácshoz megtette. Javaslatot fogadott et. meluben kérte II
nőknek a fé-rfiakkal való eQuen.;ogú beka-pcsolását az el71lházi élet minden
vOIlaián.. Gondoskodott. hon összel med'eleló vallástani tankönyv és vallástanitási vezérfonal {llljon rendelkezésre.
A közgyÚles részletesen megtár ln'Slta azt a iava slatot. mely az egyház és az állam közti függö kérdések megoldását célozza. Mepnllul1vó.ssal
vette tudomásul, hol1u a mal1llar demokratikus köz-társasál1 kormánua II
békés és kétoldalú el1ll(!zménu meQkötése utját választotta e kérdések rendezésére. A miniszterIanács dltal kiküldött koMná.nuküJdöttsél1 és EQuházköri Ta.nácsunk álta.l kik.üldött bizottsáo eQl/Üttes j avaslatát. kisebb változtatásokkal a közínlÚlés határoza:ttá emelte. Reméliük. hogy e kérdésben
hamarosan a végleges eredményről is táJék,oztathatiuk olvasóinkat.
A közgyűlés elismerését feiezte k i özv. Kincses Lászlóné füzesgyarmati unitárius iskolai tanItónónek. aki hosszas eoházi szolgálata után.
tr-?st állami tanHórV5ké nt fOJtja mu.nkáját a néoJ;'levelés érdekében tovább
folytatnI. A, választások rendién az Allandó Vegyes B izoUsáe: elnöke lett:
qJjO.llau Domokos. tagja: Szász J ános. közgyűlési tag: Veress Akos. közügyigazgató: B encze Marton. Az cgyházköri titkár-el őadói teendők ellátásával köz/tYŰlés: Ferencz Józsefet bizta meg.
A Közgyűlési Bizottság P. BuzOl1ánll L alos..1 elnöklete alatt elismeresrcméltóan \(éJ;l:ezte el ( tfl'hes és fárasztó feladat át!:
A köz~yúlést a ven déglátó budapesti egyh~közseg nevében a gyűlés
m egn.vitásakor Barabás István lelkész. a kölg-vdlés vidéki tagjait 9. közebéd alkalmával dr. L ázar János ,gondnok köszöntött&... melyet dr. Gál
Jenő fögondnOk és d r . Gelei J ózsef e. t anácsos köszöntek meg.
Géza 3, Fodor Béla 10. Nyiredy
András 3, ferenczy Istvánné 5. dr.
Menyhárt tJénes 3. H egediis Irma
3. dr. SZent,Eyör,Etyi F erenc 10. Nagy
Arpád 15. dr. Otő Endre 2. dr.
Zsakó István 6. PáU S á ndor 7. Eelovári István 10. dr. Péterffy Gyula
10. id. Péterffy Gyula 10. dr. Pelö
M ózes 6, Gróf Mik1ósné 2. dr. Márok János 3. Ferencz József. 'Ii. dr.
Marossv Ferenc 2. dr. Balo.Eth .Pál 3.
Józsa G.v ula 10, dr. Papp Antalné 3.
dr. Nylred.Y Géza 3. dr. Semerédi
Sándor 2. Pap Jenő 5. N . N. Budapest. 10, dr. Márok J ános 3, Ajtai
LásZló 10. Újvári László 2. dl'. Szabó
Elek 10. dr. Gál Jenő 10. Mocsi'lry
Gézáné 8. Mik.ó Józse! 2. Klopfc r
Sándor 20. Molnár Lás zló 6. V-VI..
Szala:v Lajosné 4. 'Tóth Mihály Vác
I V-VI. 3. Bencze Márton 5 fMlnt.
összesen 383 lorint.
UnitárIus va Uá.sú óUami tanitókat. tanlt6nŐket. tanárokat kérjük,
ho~:v akik kán torl
teendőket
óhaj tanak vállalni vabamclyik Iolyilleketünkben, szórványközpontokban, h02:V
irjan ak adataik me2jelölósévcl az
Egyh ázköri 'Daná$:Snak, Budapest. V..
K oháry-utca 4. i\Z Egyházkörl T an ács az alkalmasnak talált érdeklő 
dök áthelyezése üQ:yében a vallás- és
közoktató~ütyl· mlnl~térlumhoz elő

terjesztést tesz.

•

Diá kakc!ónkra II budapesti egyházközségheZ' június hóban n következő ado mányok foly tak be~ dr. M Ikó Lajos 4, Gy6rfy István 3. dr. Gál
Jenő 10, dr. Nyir:edy Géza 3. dr.
Benczédy László 10, y askB Géza 3,
dr. Balogh Pál 3, Pataklalvy SlIndor
10, dr. Márok J ános 3. dr. Gáspllr
Mózesné 2. dr. k. Kis J enő 10. A jtai
L ászló 10, dr . Bartha Andorné 2, dr,
I mreh Dénes (Budapest) 10. P á U
Sándor 7, dr. Menyhárt Dénes 3.
Fcrenez JQzsef 5. dr. Pe t ő Mózes 2,
dr. Papp Antalné 6, dr . Gillolvy
István 10. Ifj. dr. Csiki Góbor 4,
d r . I mreh Dénes (Miskolc) 90, dr. Semerédv Sándor 2. Ujvári László 2.
Gyallav-Papp Domokos 10, Ferenczy
Istvánné 10, dr. kálnoki Kis Jcnll
10. dr. Mlija.y Dezső 20. Mocstiry Géz6:pé 8 PQlgá.r Mar,llit 10. dr. Sztankóczv 'Zoltán 20. d r. Gyulay Tibor
5. dr. Mlkó Miklós 10. dr. Schev Ilona 2. ajtai K ovócs J ózsef 08. d r. Mtiiar Dezső 20 lorint. A bud upcstl
clt"/'h6zközsélt atyaflsállos szeretettel
kéri a hi vekct . hoR:Y o jövőben a
diákakció ra sz,tlnt IIIdom ényalkat no
oz e.ItVházközséRhez. ha nem e,ItYc ne-sen oz Unltdrlus Mlssz!óhómo7. (sudll,PeSt. IX., H ö,l(yeJ Endre- utcs ll ..
Dosf.otnkarékpénztÓrl
e.ckksxómlaszám: 57.275\ killdié-k be ..
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