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&:elkmIO$8g os ltiadöhivatal
Budapest, V. , Kohéry-utca 4.
Telefon Upó! 97"- 24,
A hudapesli unitarius egyIWkönég
hivatalos lapja.

Alapitotta
JÓZAN MIKLÓS

f6szerkeszt6
BARABÁS ISTVÁN

Megjelenik kithe'enkinl
EI6flzetesl éra
egy évre . . . . . . .. 4 p.ng6
Az. elöfi:.!!s! dii~k I lelkiui hintal
eim_ küld&nd6k.

Pünköst ünnepén
a benn"nk dolgozó lélck uavára figy e lrueziink.
Annak a léleknek SZ3\' ára. a mely oly sokszor
elhalkul ft kenyérharc tiizéhen. 1\ süketté valt
fülek ilyenkor mintha meggy6gy ulnáuak! A. vize_
n yős szive k minfha langat verné nek I Vagy csak
az ünnep hatása alaH e.r cznök igy? Nem hiszem.
Van \' alami megragadó abban. ahogy Pé.ter
ti II és b c s ~ é l. .~mint cselekedetbe tendul a
beszéd é~ történelem leu az. óhajtásból és "agyakozasból. Ed az átmenet nélkül való ,'áltozás l
neveniik piinkösu mcgmoldulásnak. uj é letet

i~éró erőnek,

bibliai nyelven szentléleknek, ami
kitöltetik minde nkire. akinek lelke megérett a
szikrca befogadására.
EUltdn a lapok azt szokták irni : soha ilyen
szüksé!! nem \'oH a piinköstl lélek erejére,
munkája ra, mint mos!. En ezt ncm irom. De
minden jó unitárius és magyar testvé.remet arra
kérem. nyissa ki sz.ivé t-Ielkét a léleknek. Ha jön.
otthOnra leljen, ha 'száll. mei!értést találjon. ha
bldat. erccs ütemben szálljon föl hangja szárnyain
ft csil!l!!edt szivekból a
reménykedés. az. életszeretcf és a magassdgbcllhez közeledö áhitat.

Benjáminjainkat,
a mi kedves IIJlitri rius cserkösz fi{linka~ a pünkösf utáll kövofRezö l!l1stimllpOI1 fIIUfllíjuk be II gyiilekezoímrk. Az trti1sifö másik helyélI m!juk a Zt1SZI0SZ011fd/ó iil11U!pj/y
miisOrtit.

ft budllpesíi egyhdzk özsdg !trgujllbb fársadlllmi a!lIkulafáf hacezó SztlrotiJftc/ inditjuk
u(jam és j6indulatába ajdn/juk jÜlillkaf mindazoJwak a jó tlllitdrius fOsfllérnillklll'J~
akikd ardako/ ifjusdgul1k jövője. Ez urfa/ még cSlIk a f iu csar!uiszlJiuöl fl(1II szö. Dl!
rtJmd/jük~ hogy ulln/ sokám huíllJlailll.mt is cSllrkesz(;s apl1fha (öm6riHwtjt1k.
A cserkészet IOl/fossol/áröl. llo1l1zafi es v(l/fási je/mlfósógeről lö/öshlUdSlwk fartju/:
t l Z Érrosifó o/vasoitwk im i. Csak arra hivjuk fdl a m; fodves olvasóink
szimls f ig}'olmér~ am i szembeflil1ó ús mög SBm aJurcjdk sokall mogldmi. Árra II lIagy ktíföll6sóurB~
lImeI)' 101111011 II mai serdüló 'fiustig es a század l!lsó ovoitlllk i~iu.wigll közört. ;r mai
serdli/ö WI/scig a cserkeszof revfÍlI II sza had li.trmésur sZilroltJtcbtrll 1U'lJtrf6dil:~ sl:iJl1llum
II század eloiell tiff W I/ selggal, 11l1W/Y II kávéházak glÍlujf szivfa magtihCl.
ft kúr levegö közőit levó ktílöllbscig II mar/og a n igi as tIlostcllli á/fapol között.
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A mÜSOf számai a következők:
1. Üdvözlő beszéd Sykó Dezső testnevelési
4. MCigáIlYO'k a fáb orbat - cscrltészje enet 3 rés7._
hllldr cs. Ilorancsnok.
bell. S7.ereplök acserkés7.ek.
2. Prológus - Ifj. Berdc Lajos őrsvezetö.
5. Zárszó - Sykó De;:s(csapatparanclmok.
3.• Táborhiz · e lőadja a csapa t.

A stámok kötött Beke
teacstély
melyrc
. . Béla ö rsve:r.etö
. . konfefál. Husor után .
. .
' valami"
. .,,"
. I1nnepc" yre
is szerefettel m eghi vJuk a csapat tagJamak kedves houátartozólt, osszcs hive[nkct és minde n jóbarátunkat.
B e l épőd ij nincs. Teamegváltás 1 peng6.
f elíilfizeféscket a csapatfelsure lés javára há lás kÖSzönettel nyugtázunk.
Jó munkát!

A pünköstí istentiszteletek sorrendje
A Koháry u/cdi /emplombdn :
Pünkösf elsö napján d . e. 11 ó rakor prédikál Ba rabás tstván, a gendál Józan Miklós.
másod napjá n d. e. 11 órakor prédikál Józan Mik lós age ndál Barabás István.

Pünkösf

A Rálws u/cdi k.cipolnriban :
•

. Pünköst első napján d . e. I Q órakor prédikál Józan Miklós , agendál Fe re ncz József
Pünköst másod napján d . e. 10 ó rakor pré diká l Pethő István.

(legátus).

Pes/szentlórincen:
Pünköst els6 napján d. e. fél 10 órakor prédikál és agendát

Pethő

István.

Debrecenben :
Pünköst másod napján d. e. 10 órakor prédikál és agendá l Feren cz József.

Sz. 232 - 1929.

Meghivó.

Dunatiszamenti Unitárius Egyházkörünk f. evl r endes közgyülesét 1929. május 30-án (csütörtök)
d. e. 9 órakor tartja Polgárdiban (Fejér m.) az unitárius templomba n. Erre az egyházköz ~ege k kepvi. sel ői t, belsöember aflalt és 37. Igazgató Tanács tagjait szeretettel meghivjuk.
Budapest. 1929. május 10.
D1 ~, ÉNY MÓZES s. k.

kOri

f. gondnok

JÓZAN MIKLÓS s. k.
cspcrc~ p. v.
I

Tárgysorozat:
l . Istentisztelet: imát mond Józan I'-'liklós; ellYházi beszédet tart Biró Laios hmvhelyi lelkész. Enekvezér : Boros Ár on hmvhelyl
kántortanitó.
2. Elnöki megnyitó.
3. Közügyigazgató imája.
4. Mcgbizó levelek: megalakulÁs.
5. Felsőbb re ndeletek és törvények kihirdetése.
6. Egyházi Főta nács: Kolozsvár, 1929 Öszén.
7. Esperesi jelentés.

8. Tanü!lyl jclentés.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Egyházi állam segély kiosdása.
Baldácsy Prot. Alapitvány osztaléka.
~Egy h ázi Közala l'· létesitése.
Igazgató Tanácsban vid éki képviselet.
Számad ás a MLelkészi NyugdijalaprólUnitárius Hiss[ó-Ház hatásköre és a szórványok.
15. Inditványok (irásban előre : 1929 maJus 26-ig)
16. J övő kÖZIlyülés helye és Ideje.

(Indulás : Budapest Keleti p. u. 16.22 - 6rkczés: Polgárdiba 18.56)
Közebéd : déli t órakor. Akik rés7.t óhajtnnak venni a közgyiilésen, kérjük, Jelcntsék be irásban
május 26_ig Bartók Gé7.8 lelkész atyánkfiának, hOl!y fogadásukról .és az clszállásolásról gondoskod.hoss3nak .
Másnap: 1929 május J I -én (péntek) reggel 6.33-kor testületi kinindu lás Sdrbogdrdra, az egylltbl
blr.tokra, ahol az ellyházkö rl kö~gyülésnek. és a Bittokblzottsái!nnk tagjalt_ egész nupra s.:UlIcseu látja 11
a püspöki vikárius és neje.
.
" ,
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- A P~ ":l~ l nt Ko~ m~ Flón L~;in y~gyuii ltl legkó7.elebbt
gyfllésé t I. é v m, á jus hó 2t>-lI n délu l.1n fél .. órakor t'olTtja
<l landcslerembcn. GyQKs ulAn
tcslQlc lileg meg jelenik a

.

•

Józiln l'tikJós kitüntetése . . }~~.an Mi.klós ~ iis.pó'h i
, • .
,
\muikai Um foTIILS TClTs
Vlkanu.$ UTa az.t
. ulaf
.
. t ts~.
t l ibdl örökös tagjáva ua /antotu. . t\mf;t11UlI hlue.st..
\.~:inkoa, jövo hitünt~tó ml'gti.szttltshta s:z;iuból. gra.
tu /al unk.
_

A Ko pf)rm .idó Üllnrpe ly

K ohárpUlCill

CI

Ic mpIo·

munkban ,,\ldo~ócsQ I O r! Ok On \' 011 il szCJlok es érdeklOd ok
n<tSy serege c"ó" . .5 1 Hiu It U Yallomá ~t az ó hlt ~ r01.
29 fiu és '22 IcJ n y. A z ifja ka t BDrabás ISIvan lelki pJ szto r
kész itette elO Pé te rffy G yula _,énch'IlZé r
Az Úr i szen t \'d cso rdba n elsO

tzben

É R 'I"ES I TÚ

afiá val

eg)'ÜII .

ré szC$ül ö

ifjakat

Barabás Istl'tl n hiUa vendégül a7. Úr aszta lá nál s· ilZ eB Y'
há:l; kozség fel n ő tt lasjal kOz é ur. Pál fy 1'. 16rlc egyhá zk öz ségi

gondnok és Józan h-lIklos lelkész, pOspOki vlkJrius, fogad·

.Jllnos Zsigm o nd '

g y űteke zet

ifj u tag jain )

Ba ti r Jinos egyh.1 z1 és k. tan ácsos a tyánkfi a, a m;

ked ,'es Bo tiI r bilcsink az Idén is gondolt a
ifjak ra és megajá ndé kozta Oket

egy.eg y

ko nfirmándus
e vangéliu m mal.

A z O nagy szere te tébo I fa kad ó ne mes csele kedetét
sze retett el és

at ra fi~gos

igaz

A ko nfir máciÓ na pjiin nagy

ti sz te lettel jegrezzOk
Oró me t

sze rze tt

ked l'cs ado mánya v", l, 1smé t sza porít\'1I ',lil i

nagy
fOl.

iljaink n;:lk

a z.. erk,o lcs i

tOké t, a mil hosszu szép élele a la tt hivséges egyházsze re.
tetével és

<1ldozalos

Jól nd ula ti!va l

ByOjtOIl

ma gának.

A mikor m os t a nagyobb nyi lvánosság elOlt is m egkOszőn '
jOk kedveli gond oskod<isát , ls te nt&k minde n ájllását ké rjítk
életére,
-

Puthy P.it voJ.t i B a z~ .1 g0gyi

m.

ktr. min isztert a

bá nyake rO lell e va nBellkus eBy h. fe l üg yel őj !!vé v<ilas7to1ta . A
voll mln is7.te rt sze rdón, milj us 150én a"a u il k be disz es áll á.

,

sába ben50séges Onne psége k ke re té ben . A belk ta lO ünne'.
péJy re egy hhu nk a t ls m eg hi \'ta a tes tvé r e vang. ef/yM z.
•

Egyh<lzunk kép visele té ben Józa n :\llklós pOspOkl vi kári us és
Dlmé ny ;\.'Ió zes k.

r.

ű. gondnok <lt yil nkfia i jele nte k meg.

A z uj fel08ye!O t IIUil~ii.ban tes tvéri szer e te ttel üdvÍl zo tjítk.

•

- XO Davi d Ft rene filli rabpn ujó!ag ad.kozlil k , Bilrtfai
Erzsébe t (ref.), H<lserl;, nd Bé láné Nagyha1<lsz (k a th. ) D~ zsi
Anna 100- 100 fiU., s.:Oke Gyo rgy Kis pc~ l , Gál fa lv i l a.
josné 3CO-300 fm ., Klusch Milrla 370 fill., Csa tka i JenO
Sopron ~ fill., Rigó Fe renc 370 fm., Hau.lfel Ti \'a '
d<lr ~5 1i11., liauffel Ti\'ada rm! 365 fill ., dr. p,jJ ry M ó ricz,
lu. Rédiger B~ l a, dr. O Sl'lIt h GerO, Csiki Pill -K'O-400 fill.,
ur. Kovacs Károly lzsak>, dr. BMi Jilnos Ko mil:-om , dr.
•
I~nczé u i Ando r , I-IlljÓ$ Elkcy
uu an na, Borbél y G yOrgy
Za l<1egc rueij, )a kao )ózsd, Ne me s A urél 50\)-500 fill.,
~ iLh4ly Rudolfné óoo lill., \V ast ~H Já nos és Was tell J<I'
nosné 730 1111., N. N, )dsz ap411 (r. kath .) 1000 filL , RaIraj
I)óniel Dercc,k" 1500 fm. A ~ f Q j lé ~ eudi f!,i eredmén ye
<Jbt,u hll.

z.. .

•

z65z\(,.

és

- A IU Ié:a.y gynrntkek nya ralta l,ss.1na k költségei re
ada kozta k, Kollegerszky Vi kt o r 2 7. - P, Boncz<l Ferenc
Pe ngo. Még 1 tOO pengő hiányzik

P. O sszl!.$c n 42.-

1.5.-

15 gyermek n)'a ra lt atllsl
seBi t ség~t

ké ri a.
elOIJilrósilga .

kOlt ségeihel.

tehe tős

SQ rgős

atya fl akn<lk

és

szives

az egyhcS zkózség

- Butók Albert n y. o nitil rlus lelkip.15zto r testvé runk
é leté nek ~. évé ben dprllis havá ba n elh un yt. A boldogult
47 é vIg \'011 re n ues le lkén é~ 18 évig nyug<llomb<ln.
(::rde kes és kedvelt <ll a kJa vo lt Széke lykere sztu r vldék~nek
II me sszd Old On h Ires ~z~p te no r hangj ilrÓI. EBY jell egzetes
t\ p U ~1I tOnt e l I'cle a. na po nta tért
,'eszi tó eruélyi magya rság nak.
N yugodjék bé ké \'I:! 1
-

A virigOI BudatIn t fdöl meg t u k n ut.ill I~n.ielko~ik

II vir' gkedvtl 6k egynültlr , Az
-

p.va tállA n

szenlel~9~n.

Mk be sze re tetteljes szavakkal ,
lsten iltdá sa nr ugodjé k mes a

C5<:r ktszC!japal

tsr1tktd ctt.
Kohiry. u tc~ i

VilP rna pi

Ull ifin us

tisztuj itó

Nószövdstg

közgyű!isCn

mir

r lhilt.irozU ~

temp loDlu nk rrkelyenek löJdis:iliseL SZtp piros

DlUlki tli kkJl. Köu öntt irette!
-

T homay ' ó z~ef a szegedi eva ngé likus cgyhilzkOzség

ny uga lm azo tt lel kipász to ra 87 éves koriIban m egh<lh Sze.
gede n . 5 1 éven ilt szolgIIita' egyházá t becsufelI e.l

és

híi'

séggel. De Jó eva ngélikus va lla so hase a kadályo zt a abban,
hOBY milso kna k is uolg<llato t legyen. Ne kOnk unit<iriusok ,
nilk Szeged v<l rosil ba n so kszo r jOli segi tségün kre temetés
vagy sOrgOs keresztelés

alk al má val.

a llu nk meg si r ja m ellc tt és a

sze Tl~ tet

Oszinte

kegyelettel

Isten ét ől

áldas t ki.

vá nunk Iloro rra.
- A Br,uui Si nlue1 Ifju Iag i Egyuül et miljus. hó &á n
ta rtott a rend kiv üli k őz8y Ol és kere té be n lisz tujUó g yOlésé t.
A ' ti sz tujhó gyű l és ered mé n yek ~ nt megvá l<lsz to lla k ,
E lnők , Bo rb ély Andr<1s, ale lno k , Dr. GáJfalvy Géz <l,
fOtitká r , }' lIk lós Já nos, jegyző, Lőr in c Pál, titkáro k: GOnc l
SáQ1ud és Ma jor István, pénzt<l ros , Szabó Elck, kOnyv.
tá ros, Csi ki Gil bo r, hilzn agy , Ekél tt G ábor, ellenőrOk,
C si ki Jud it, Borbély Pál és Sodócl Béla.

K' ,. d

_ A D.ivid Frrt nt EmltKt.ibli r. uj a bban ad ak ozta k
Józa n ;\.fiklós 10. - P, Ko[egers zky V iktor, o\'acs . zs ,
Ujvá r y László 5 - 5 P. C sa tkaI Je nö '2.27 P. GyO) tés ünk
eddigi eredménye 68"27 P.
_

A duna, lÍlu menti unitárius cgylulzkOr évi rendes

közByQlésé t f. é \" málus hó 3()oiln t<lrlj" a polg.1rdi eg p
hd zko zségben. A kozgyO lésl kove tO napo n a vikilrlnsl
birtokot Idtoga tják meg o kö zgyOlés lagj al S.!rbog<irdon.
A közgyOl és\ meghi\"ó l az r:rtesltO m áSi k helyén adju k. A
m egle het ős

hosszu td rgyso rozalbó l, bizon yá ra to ll hi ba
folytiln, kima ra dt IIn na k fo le lO Hté sc, hogy öz eg~'M zkorl
kOl~y Ol és t.:nJ. é vi ha tilrOzata ali1p j<ln

alkalmá val

urvqc~ora

OSZlás ls vil n.

a

k~

kÓll:lyül ~sck

