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ALADITOTTA:
Megoldan"dóifeladatok.

,

A Duna- Tiszllmenti egyhazkör megoldandó feladatai közül azzal II két kérde.ssel kivánok
foglalkozni melyek részleges problémái egybazkörünknek, de egyetemes vonatkozasban is meg.
oldásra
varna.k. E két kérdés középiskolai tanuló ink valliistanítása és a szórványgondozas.
,
Az II n i t:i. r i II S vall á s t II n i t á s kérdését elemi és középiskolai tanulitink csoportjaira
határolbdJuk el. Az elsö mindenik gyülekezeWnk kérdése, hiszen elemi iskolás tanulóink mindenütt
vannak, II másik ink:ibb városi jellegü gyülekezeteink gondja. Jelen alkalommal ez utóbbival
kívanunk pár gondolat felvetése kapcsán foglalkozni. A probléma abban II felismerésben és meg.alIapitásban keresendő, hogy unitárius középiskolásaink legalább 60-65 százaléka tanul nem
unitárius közép~ és középfokú iskolában s csak a többi kolozsvári es szekely'keresdúri gimna~iu
munk hitvlllhisos nevelést biztosító légkörében. E kérdés felvetése ma, amikor B u d a p es t mellett
most mar K o l o z s v á r t és 1\1 II r o s v á s á r h e I y t is ömiUó vaUastanitó lelkészt alkaJmaz egyh:iznnk, időszerü; annál inkább, mert Székel y udvarhelyés$epsiszentgyörgyiselőbb
utóbb hasonló segítséget kell, hogy kapjon. Egyedül a Duna- Tiszamenti egyházkör területen
annyi középiskol:isunk tanul, mint két említett középiskohinkban. Közéliiskolai tanköny\'eink és
módszertani elöírása ink még ma is azonban a kéi középiskohtban tanító vallástanarok szükségletei
és kívanalmai szem előtt tartásával irattak, 8 éllpen ezért nent unitárius középiskolakba. ' járó
unitárius t8.nulóink körében teljes sikerrel nem haszmilhatók, E könyvek megírása nál él szempont az volt. hogy 30 tanulók osztályonként. heti két órá.ban tanulják az anyago!. s erósítik szívökben az unitárius öntudat virágait. A nem unitárius középiskohiba jaró tanulóinkat heti eg)' hittanóran tanithatja és nevelheti lelkipásztora, évente kb. 25-30 óran at, nem megfelelő tankönyvek
segítségével, - hiszen amint mondtam, eleve más szempontok figyelemben tartásával · irattak - s
gyakran olyan körülmények között, külónöseu II nagyobb városokban, " ahol a csoportokat geogr:ifiai adottsa.gok és nem pedagógiai szempontok figyelemben tartásával kell megszervezni, amikor
ugyanazon órán egyszerre két-három osztály anyaga.val kell a vallástanitónak foglalkoznIa. E téren
sok a megoldandó feladat. A gyakorla.ti szükség alapos változtatást " parancsol. l\lódszer!snÍ eWirásainkat és tankönyveinket revízió alá venni a mil egyik égew feladata. A heti egy órára eIké,
szített anyag. és tankönyv, megfeleli.í bóvítésse] a heti két órás csoportokban is baszmilha.tó.. JÓ"
tankönyv segitségével a gyenge vallúsianító és a közepszerú növendék is tud eredményt elernl, dll
megfelelií könyv nélkül a leglelkiismerelesebb valhístanító és a legjobb növendék is, csak részlet.
eredményt mutathat fet. A megoldas lehetöségei kézenrekvök, s e téren a ja.vaslatot és a kezdeményezö lépést a lelkészkörWI varjuk.
.
S z Ó r v li n y Ir o n d o z li s u n k egyházunk egyik legnagyobb feladata, a szó evangéliumi
ertelmében vett: m l s s z i ó. Rendeletek, paragraFusok és kérdőívek közé el nem baúirolllató; lelke~dé8. hivatiistudat és meg[elelö anyagi alátámasztás nélkiil el nem végezhető. J\faga a Dlloa.T~szamenti egyházkör egész területe. a budapesti egyházközséget sem véve ki, egy hata.lmas szórvan:.teriilet. Hasonló hozzá. a Kolozsvá.rtól északra fekvó megyék szórvaoyuniwrlusslÍga, meg ~
mezosérl 8zórvanyterület. mely a székely körvasut vonalán a Maros felsó folyásaig. s a gyergyOI
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és csiki medencéig ('In~'úlvll. nagyrészben egyútt....l
Jlcllu:etiségl störván yvidékcn ls, unitárius és DI a,!:"yar missziót kivan. E két terület gOntlomár:t
c.lryháJ:u nk újabban különös gondot kiv;ín forditanL Kolozsv:irt központi missziói lelkesz i álhist.
s II iUaros mentében szórv:ín ygo nt!ozó lelkészi ál.
hist szen 'ez CS indít be. Nemcs és neh éz felndat vá.r
e munkakört elltitó szolgahirsninkra. HiUlonló fi g~' elclllre kell majd mélia.tn l II. deb receni szórvanyterületet. m ely nek m egfcle lü anyagi adottságai
egyen esen parancsolják 1\ munka IllcgindításM..
Apró kis gócokba, ébbérreI lekü)dött, te u gőtHi s.-

lelkészek ' helyett. nagyobb területen szabad mozgási lebetüségpl reodelkczü; lleh ezebb feladat.
körüknek m egfel elő javadalomm a l e ll:itott s ta·
paszta tattal rendelkező lelkészekre "au szükség,
akik szörvanyterüleieiken, az állandó JUlt:ir v illon-

Felhívás

cások l:Ior t üzéb en becsületet flzer~7. n ck Dz unitarius
névnek. s nem csak a m ft értéke l me"tartására, de
a boi nal. épitésér e is hivatottak. Egyh :iZ1loUtika i
felatlataink között a szó rv:inygondoz:is és II szór.
vanyf.erületck m egrelelü lIlunkaerükkcl való eUáLisa nacy gondot és megrontolt.s!i.got igényel.
l\Iiudkét k érdést :mandóan n apirenden kell
tudn.ol, s vel e foglalkozni mindny a j unk szám;ira:
SZIlIIt kötelesség. E k é rdések IUlI.irellu en tartásahoz azonban s űrűbbe n meg j elenü II II i t á r i II S
sajtóor g :inum ra, II c t i I ft II r ti. len ne szük sécünk,
m cly n ek megvalósitása szin té n egyik el n em odáz_
ha.tó feladatu uk.
Füta u ács előtt., jó h a ezckkel a kérdesekkel is szám ot vetünk. s ha m egoldasukat s i'ettetjük,
az ..egyb ázél.ités" igazi szellemében dolgoztunk.
Fere ncz József.

tehetősebb

híveinkhez !

Híveink nagy része bizonyára hallott már a tása a különbözö társadalmi csoportokat fölke~
. ,)1enle-birottság"·ról.. Egyházunk főgondnoka, resni. Az egyik bizottság tehetősebb magánodr. Gelei József egyetemi tanár atyánkfia in· soklwz, családokhoz, nagy nem. zetségekhez (a
dít1XÍ11yára és szervezésében arm alakult ez a Mik6 -nemzetség már is önkéntesen tett egy
Berde·birottság, hogy 32 szegény, de tehetsé· ilyen alapítványt) fordul, hOfl1.J egy--egy szegény
ges unitárius gyermeket, évi húsz ezer pengő gye) nl.eket neveljenek az egyházi életnek. A
költséggel nevelésben részesitsen. Ez a meg· másik bizottság társadalmi intézményeket,
mozdulás nem hasonlítható az eddig is megvolt pénzintézeteket, társulatokat l1wzgat meg . .A
- igaz, hogy elég csekély számú - ösztöndi~ harmadik felkeresi az egyes egyházközségek e1jak hoz, nem lehet tehát azt mondcvl"li, 1wgy erre származottait, a negyedik az egyházközségeket
szükség nincsen. A főkülönbség ugyanis az ösz~ egyenként vagy csoportosan; sőt a nagy eklé~
töndíj·rendszer és a Berbe--bizottság célja kö~ , zsiákbal~ gyámszülői szomszédságokat is létesí~
zött nyilvánvaló. Az ösztöndíj egy bizonyos in· tünk, nhol egy ~egy százas sZ07nszédság nevel
tézetben tanuló növendékek számára vehető egy--egy gyermeket. Külön csoportosulnak a két
csak igénybe, ha tehát valarnelyik tehetséges, ghnnáziumunk véndiákjai és kiiUht a 7IIa neveszegény unitáriu.s gye! mek olyan pálya iránt lődö g-imnlÍziumi ifjúság, mely tanári karáool
á~l el különösebb talentumot, aJwl jelenleg
összefogva, szintén felneveli az ,;iskola gyerunttárius ösztöndíj nincs, csak a Berde- bizott~ mekét". EgyházkÖTeink felügyelő -gondnoki k.ara
ság útján neveltethet jük ott. Pedig kétségtele- 'szintén külön vállal egy a " golldnokok által gon~
nül ezt ken tennünk. A multban gyaleran elő dozott" gyel1neket. - Egy-egy eg'yén a sokfordult, hagy tehetséges növetUlékeink nem oda szálú bizottságok val.a7llelyikétől ismételten kementek, ahová tehetségük vonzotta volna őket, restetik j ne lássan senki ebben meggondolathanem oda, ahol ösztöndíjat s ezen a réven a lan zaklatást, adakozzék szíve szerint egy hetanulásra lehetőséget nyerhettek. Az eredmény lyen".
~ lett, hogy tehetségük - ha egészen el nem
A magunk részéről a legmelegebben helye~kadt, -: ~ bonta~hatott ki a maga tel. seljük a főgolldnok úr tervét s lapu..1Ik olvasóit
1es ~ttsagaban. EgylulZI.ml, szegény, kevés in- sze,.etettel kérjük, csatlakozzanak ehhez a megtézetunk, ~n, s ha azt akarjuk, lwgy egyhá- mozduláshoz, mert egyházunk jövőjét munleál·
Z"I"1k Sza.m4ra tehetséges ifjakat neveljünk fel
ja az, ala tehetséges, szegé11y gyermekeinket
a Berde·bizottság mellé ken álla.mmk.
' az adottságaiknak megfelelő pálya elvégzésé. lIogyan állhatunk melléje'l Mindenki vál1al~ hez hozzásegíti.
JOIt ha~ Ten~ összeget egy-egy gyeT1nek neSzent~lványi Sánd01·.
~~tetése;e. AllJ<m azonban itt a fögondnok úr
kQr~lenek erre vonatkozó része, mint amely •
"Le91ob~.n megmagyarázza ezt a kérdést.
RÁDIó KöZVETJTI istentl.szteleteinket tieel
a
e "C, 1 ke;esztül11i:~~e . a B.erde-bizottság cember 7-lin dlilelütt 9 Órakor, predikál tlr. Csiki
Y'}Jhaz11.nk "!-~nden kozületét, mmden rétegét, Gábor lelkész; december 2G'li n tl élclüU !I órll kor,
?1~l1iden. tagJat megkeresi. Evégett különböző ka.rácsony músodnapjall, pretlikál Harab:is lstv;in
bizottsagokat szervezett meg, melyeknek hiva- lelkesz.

"
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Mérlegen a Duna-Tiszamenti egyházkör.
lői'cg~\)cn ,túlnövi !\ köri .k~re.tek('t CS tU: (,'g yel~
mcs Egy ha1. prCl'ztl1..;;kc rdesl.we növek"zik. Banwh 'cll üld01.utok ürÍl u is f('ulI keU lil, I'I..n.Ili.
A po lgi~nli - i parókia, mini duuálllil li körlelk{oS7..ségi .,központ n fővÚ rosbu. ;~ !>udai elél i pülyn_
u ~l \'n.r .ko'l..e l c~~ v olna hdYIYFo\!ndo. ahonnan a duuautul ~ nuSf;.zlOS feladatok sokkal kölUlyebben \'8go/J;h~tok. At. egész Dllluiutul uuitilrLU$ SU'lllPOlltbol u~~-, IIho~y _1I.1O"t "H ll. törcUCiI u!,tar. owl}'CIl

J

csI}-k Itt-ott. c;slr,azlk egy-egy s zel~l. runi. ]cpntt..'l u

it

mu.sok \'ot.6sebol. vlIgy mUll 111. egi macllu'ak hul.

nuyagi
és két
ma j d

J"'l'

J

Jatunk ej. lU az uni túriZllIusL mint. az életet a
csontok yö lgyéLcn. ' -alóbuJl ujra. kell prédikálni.
Az (lj g yülekC):clek közül Peslszent1öl'inc il.
legnépesebb. Koc50nl a logkénye,;;.ebb ős D eb I.'''''
cep ~'~~Y ~llib~u: It legerősebb. ' DulllLPataj pedig
m eg JO Jdelg rLlLIl mara d. hogl' s7.ép cscmlesen tör,
1e8.,zo udó::IÍlguit. Debl'oocll. ha telUl)lomépítési terheit le\' onjuk II válláró l. kOllgruá\'ul biztositja It
lelk ész i megélhetést. Sürgős üuállósitá81"1I el"ott.
A lIngy eivis \'Ílros éJetében Bud upesll'ől llyüjlott
havi egyszeri unitárius istentiszt.elet úgy Olv6;sz
mint cg-y ICt)jt.ett g~·ólllú.ut.szcm a Sy.ahn,m hOlllok2
tougOl'ebell, Kocsord mil.ldell unitúrilIS gócvoJlttó l
lHOSSY.O esik. A lelkész H obinzon öletét óli P éntek
túrS /ll:; úgll. 11é1kiil. Ha "obi a, a.kkor a debrecen i. lelkész je.lnnwuc Kocsol'dllllk a test\'Ól' segítö jobbjút. Koesol'{! a~o n blln I~ maga elszig eteltségében
is II lX, kör egyik legszebb órtc.ke. mert jelenti a
hitte l te lj es. i..soltá ros Yft.llÍL.sosságot~ amiért "alóbun érdemet; áldozni,.
P cstszenUörinc tem plommaJ. knltúrhá.zzal. ta,.
llIícsteremmel, kb. 750-800 lólekkel adósságmen,
tes. -széteső tcl'iilct: nógy 150--200 és három 25-50
lelkes gÓc J)ontl ul. J e lenlegi istentiszteleti és pasztorális el[útús u ttlrtha,tnU1Ul. Az az é let. amel y a.
m a ga erején született és a körben a legnagyobb
e rőfeszítéssel épített.
lelkésú ~ze mlloll tból IleIll
ih'e-n hábonh; e ll:ílást kö\cotel, ami.lyet egy egész
h Ótcn tllllító hitoktató \'asimUlI)Ollké nt mint lelkész és kálltol" adhat. Ide J ózsuó keUene minde n
nlSÍlrunp, hogy Illcgidlítsa a. napot It szón'án)" ·
szolgiilllL e llútiJsúig, Városi proble mitkkaJ, de tiszb~ erdéh' i IllulIkús és kisLiszl\'iselö hh'ekkcl SzentIŐl'inc önálló le lkéSzt éI'demol • .segitő segédlelkészSi-el. A IX. Efg,dltÍzk.ör k ót.uap~ i~~é6fn ÍLt\'i'Z"f~~~
tuk It kör 1111.IIdon egyes cgyhuzkoz.segéllOk, ~lhl?-
júnak, kiscbb-nu,A'yobb g6cPoll!.júnak. s;.o;ámndnsllJt
és problém:"lit .Ebben a körben lelkeSZl szolgAla·
t.ot vidl ulni ung}' felolö sscg, It~, 1,~ jÖ\'9b~n csa.k
úg~c 1Il1rril.dl!fllU1l~ I~~fl", ha.. It k.ozosségl erze,~ e.s
tudat UllIlyll'lL ]nfe.llo(hk C.\I fIllomul bellllu,Il~.
hogy ezen ft. h alal!l1as ü.w ü,l et~I,l CID:ctlOll u~llta
rius lélek ős CSlllll d )11'ob1.enulJa. mwdauuY11ln k
közös kónlése lesz. P edig mi llemcs~ megrnll,;rll.dIli aknrlluk. - pusz!lil! :!.lét, felllltartasa .tall~odas,
11ffiolyon tlll alkotJIl. cpltelU, gY3. l'HPodlll eros, e.]hawl:oznsll llk, E zc l,t ki kell ép~t..;; i~ a köl' UUltarius lel.küloté l. \'llllásull.knt. le\Jte.l\ullk kell J;gWll
iránti. 1ll 6lyscg es cs nLiw.tot: hittcl. Ar..7.,al :'\.hltteJ.
amely az el mult 2'2 csztcndo nJatt a sZlUmw éJtelem. fölé kel'e-kedctt és a fiira,~t értelmI} .\'crgodésein h a.t telllJ)lomot !ICgy glT,~dekezetet es Szent·
lilbrahillni Piheu őt bmw!.t a koroon,
1918 e lött ll. IX, EgyhlÍ.zkör é\'j WOOO ArIlJll~
kOI'OIl1' közpo nti támoglltitsbilll r9sz6Sult. ~?-, a.I;-kori llCg~' lelkész mellett most meg hat lelkes:"es
két segédldkész dol,A'O't.i k ;~ lUeglltlKyo bbodott kol';
ben ős óYi sz{unud:isllittkból. csak. 9;000 pcngo
hiilllyzik, A bCllziu hiim y Iluatt lel!lhtott, n~~t or
g arugo-é rték C,!H1Jl:íU ti II. KYILl~g ".ltt gYOg~\r0"\"
i"'on SOkSZOl' oSfl.k II romet.ésro C!'kezlk Illeg': >;' ('gfo nnobb (Ina jó, hogy lelkii sl~ lerctiiukcl C~ .Lt!,tgH.Jt
suk: miuden t llLCgtcttiillk. lIWIt 112 ~\(lot! kor~.I~I Onyek lllcgonged tok.
I CUIO Ish.1 '
l l.

Levél Kolozsvárról.
Az "UJ1itál'ius Ertesítö" folyó évi március havj 6wmú,ból lllcglepotóS6cl, do egyben örömmel is
oh'ustuk. hogy fi mi hitünknek a híre eljutott
odáig. Mintha Pá.l 8postol levelének vjssrlla~g
ját halln1l6k kicsengeni az üdvölő s07o::bó l~ nIDlot
hálát adott Istennek fi gyülekezetek hltcert es I sten
országáért való munkájukórt.
.

Jól C6ik tudni unkiiak is, hogy oem magunkban állunk egyhúzunk kebelóben a hitébresztés:
nek vallásos elmélyülé511ok. ,-nlaminl az. erkölcsI
tisztulásnak és megerősödésuek n bibliai alapon

,'aI6 támogatú.siwal.
.
Testvéri köswntésüket hasonló szeretettel VIswnozw a kolozs,Tári Dávid FerC)lC JJ ibliakör.
Egyben rövid öss7.efoglnlást ad az eddigi életé7öl
is. 1938. február havában -alakultunk meg. mlllt
Hitvédelmi Bizottság, 1\ román elnyomilS és bet örés legsúlyosabb idejében, amikor esak az I stenher. való mind erősebb ragusr.kodás t udott egyensúlyt adni életünKnek.
Körü~belül 500 család meglátogatását eIvé·
geztük őszre; :miközben mint munkacsoport, ön·
magunkat készítettük elő a vezetésre a B iblia tanulmányozásával, II külöJlböw bibliai vezérfonalak és az újabb valláso!'!' irodalom r emekeillek 01vusásával. Igy 1938. október l a-án mar megtart·
hattuk az első biblinórót és megalakult 'fi Dávid
Ferenc Bibliakör.
Attól kezdve kéthetenkillt rendszeresen tartottuk oa bibliaóráknt megszakítás nélkül. Három
év alatt tartottunk 56 rendes és 3 vetítettképes
bibliaórát. Szeptmnber 23-án keuitük -a negyedik
bibliaévünket a 60·ik biblin6rával. .Az óránk menete ll; következő: ének, ima. fi felolvasandó résüheli fűzött elmélkedés, a felolvasandó rész végigolvasása a gyülekeZet tag-jah'al. Utána hozzáswhis, majd szakszerű kiegészítés. A hallgatóság
vállalkozó tagjainak külön imája, befejew ének.
Néha lelkiismeretvizsgálat is van, a mikor pl. fi
swretetben, t isztaságban, alázatosságban stb. vizsgáljuk magunkat és besz.ámolunk őSMntén a ;}ó ős
r ossz eredményekről.
A biblinbó! végigvettük a Máté ev., az Ap.
csel. és jeleuleg Pil Róm. levelei t tárgyaljuk. Sok
bellsőségee öröm, áhitatos' felemelkedés, mélységes hit, lelkierő 6s vígasztalás árad lélekből-lélek
bo közöttiink, hogy valósággal érezziik néha. Isten
jelellIétét s a lelkek egybedobbanását, mintha a
megdicsőülés hegyén ülnénk. .Jézus igazi társaságában. Adná Isten. hogy sokan követnék az idvezülés útját!
.
KolO't.Svár, 1941. október bó.
Hittestvéri üdvöz.lettel:
P éter Rózsa.

ADVENTI istentIszteleteket tart unk a ~lisz.
IiIló Ház templomában n ovember 30, december 7,
14, és U n apjain e8te , órakor.
H
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Felvétel a m. kir. rendőrség
" " ,
budapesti rendőri orsegenél
Feltételek:
1. iJlagyar áll(lmpol0áT.~cifl . .
2. 21 és 28 év kőzőtti éle/~~
3. Nőtlenség.
4. Katonaviseltség.

5. Leualább 170

C1n

t·e stm.agasság, egészséges,

testalkat.
6. Földmives foglalkozás.
7. Feddhetetlen előélet.

erős

•

A pályázók sajatkezűleg írt és 2 pengós okm4nybélyeggel, vagy szeuényséui bizonyítvá.nnyal
ellátott kérvényQket a m. kir. rendő r ség budapesti
főkc'.pitanyságához intézve és címezve ft r endő r·
főparancsnokságnál . (Budapest, VIII ., Mos(}nyiutca 5. szá.m) nyújthat ják be. A kbvény postán is
bektüldheM.
A kérvényhez csatolni kell:
1. születési anyakönyvi kivonatot, apja, anyja,

••
•
•
apa,• nagya.p)a,
apaI nagyanY1a,
anya~ nagyaPJa
és anyai na.gyanyja születési anyakönyvi kivallatait (keresztleveleit), valamint a szülők és na_gy_
szülők házasság let/eleit,
2. illetőségi biZOtlyUvúnyt,
9. erkölcsi bizonyítvÚltyt,
4: legutolsó iskolai bizonyítványt,
5. nőtlenséget igazoló bizonyítványt,
6. katonai igazolványt lapot (katonák pedig
katonai bizonyítványt) és
7. foglalkozást és tes~m.aga$ságot (lábbeli nél·
kiil mérve) igazoló helyhat ósági (községi előljáró
sági) bizonyUványt.
A pály(Úók eUJjeoyzésbe vétetnek és testi alkalmasságuk meoállapUása végett a m. kir. belügyminisztérium által ala·kíf.ott sorozóbizottság elé
saját kiJltséoilkön beidé%tetnek.
Akit a sorozóbi.zottság a rendőri szolgálat tel·
jesítésére alkalmasm,k minősít, annak behivása.,
illetőleo a rendőrtes tiiletbe való felvétele irá Itt is
intézkedik.
A pályázók lakásváltozásaikat, a még kaConai
szolgálatot teljesftó pályazók pedig leszerelésiiket
és állandó lakltelyüket a-mwk idején a rendörfóp(trancsnokságllak (Budapest, V I1/., Jl[osOtt~i
utca 5. számJ) akár személyesen, akár levélbe" , lelentsék be.
•

K érem lelkésztársaimat, h iv j Ak fel h iveik fi·
g yeimét erre az elhelyezked és i leh etiisegre, s b a
akad p á lyúzo, közöljék ad vele m.
Szent-Ivlin y i Sund or

a rClICförségnéhlzolyá16 lelkész.

Zsilvölgyi unitárius bányászok
Felsógallán és Egercsehi-bányatelepen.
A bécsi döntés után Zsil,v ölgye unitári'iis' gócpontjai: Pet'rQzseny, Lupény ,és Vulkán fi m~lle·
kültek újabb Ílrndatút dobtiLk at a bll,tároll• .Ev~7
des, nebó)'., földalatti Illull~á~~n sze.r~tt mgosa.

kat el kellett kótyavolyelm, s néhany ruhad~
gObb l majdnem pénz nélkül neki indulni a bl-

~~ny~a.nságnn.k.

A határon, tillju,tvR

,menekűlt

táborok kcgyclomkenyerét ették. mIg vegre munkához juto,ttnk. Ma szerteszét ~ orszitgb~l d?lgoznak Ili, széutelepekou. Innen IS,. o,nnan IS, h~rt
hallunk róluk. Legtöbben Simén Duru el tool. tanar,
volt lupényi lelk6Sz.t keresik fel írásaik.kal. s egyházunk figyelme a jelentkező kisebb csojlortokra
fálló gonddal terjed ki. Legelső megmozdulást
.N(lgybányú" t.npaszt.altuk. ahol II bányák és nagy
ipartelepek sok mcnekii\t.nek adtak kenyer et. Itt
zsilvölgyiek mellett torockói kőmÍvesek és ácsok
is munkára találtak. Most újahban Felsőgalla és
EfJercsehi-bá.1~yatelepen
találkoztunk két kisebb
csoport unitárius bánymzal. Felsőgallán 37, Egercsehi.-bállyatelepen 25 bhrünk t.alált átmeneti otthonra. Ahogy megmelegedl.ck, la.káshoz. jutottak,
háládatos lelkük Isten SUlva után sÓvlÍrgott. Lelkük az idegen 'SZiÓszék igehirdetésében nem tud
megnyugodni, fO várja nl. unitárius evangélium
bátorító és vígasztaló erejét.
Miindkét helyen ott lakó híveink swretettel karolták fel a.. menekülteket. Felsőgallán Harmo s
Árpád báoyafőfe!ügyeJő és Gál Erna egyház,i tanácsos, vállalati felügyelő atiai bU7.gólkodnak,
Egercsehibon Orb6k Sándor afia van .segitségükre.
Felsőgallán /Flolnos Kdroly egykori lupényi prCt;biter al. összetilrtója az. odavetődöttekuek.
Néhány apró gyermek vallástanít:ást vár, egykettő konfirmációra készül. Egercsehibcn már. két
apró emberpalánta is született. A közeledő ünnepek alkalmából mindkét helyen majd istentiszt~
letet tartunk körükben. Felsőgaüán a ref. templomban november 30-án és karácsollyra december
2G-án. mindkót alkalommal úrvacsoraosztással,
EfJercsehi-bányatelepen pedig december 28-án urvaesoraoSl.tással egYbekllpcsolva.
A mi egy igaz Is\..Qllűnk vezérelte öket közénk.
s. ő tesz.i lehetővó érettük való buzgólkodá~illnkat..

r. j.

Nószövetségi élet.
Nőswvetségünk gyűléseit minden bónap els6

hétfő délutt'lllján 5 órakor tartja,

o. többi hétJöi
délutánokOlI 5 órakor ugyanesak össw.jövűnk és
kézimuukázunk. A tagokat szeretet.tel várjuk öszf>Zcjövol.clei uk re.
, örömmel tudatjuk, bogy három év óta fennálló
vandorkolCTIg'yénk a hetedik kis újszülötthö~ ke-

rüll, aki erdc,lyi meuckiiJt 81.iilők erőteljes kisria.
Vándorkelengyénk e1. al1mlommal ]2 új pol<mkával gazdagodott.. a hozzÍlvnlót B eIlCzIIr Ida kiaoTsolt szép vidlgfcstmclIYo juttatta bi rloklmkba.
,
NősliÖvotscgünk ez évben is decembor g-án rendoú meg szokásos kar6.caollyl müsorQfl ostjál, swgényeink felsegélyezesére. 'M eghívókat 1$:iildiiuk.
cr. évben különösen órdekes műsorral lepjük meg
kedves közöuségünket: Onnössy Zsinmolld hit.t&stverünk kétszáz erdól-y i képet muLut be veudógeinknek vetítettképes előadása sorún. Várjuk a
6zíyes érdeklődőket minél nugyobb sl.Ílmban, hogy
segítségükkel minél több családnak szerezhessünk
örömet a soont estére.
Az Unitárius Nősz.ö~etség október l3-án tartott
gyűlésen elhatározta, hogy a Kolozsvárt mega IR!kult !"Be:rd.&-bizottságl' nemes eólkitüzése támogatására két közösséget szervez. meg. A1. egyik
köwsség II Nőszövetség tagjaiból és baráti köréből alakult, ennek vezetőjo B ara.bás I stvánné. A
másik közösséget vitéz Nyiredy Gézáné szervézi
meg. Néhai kedves emlékű lelkésztcstvérünk, az
ifjúság példát mutató lelki vezetője : dr. Ivá1~
László emléke'.t.erer e. alakított "dr. Iván László
Ifjúsági Emlókalap"-pal vesz.űnk részt a Berdebiwttság ·mutlkájában. A megajáulott havi legkisebb részvételi díj 60 fillér. az eddig megajúnlott
legnagyobb össwg 5.- pengő. A díjak fizetbetők
havoukéiü és évi egy összegben. Az ÖSS1A}g elküldhetó a budaposti Unitárius Egyhitzközséghez (V .•
Koháry-utca 2---4.) "Dr. I ván Lász16-alap" "Berde·
bizottság" jclzé6ü csekken. A mai llltlJig harminckét bitteslvórüuktől ·k aptunk megajúlllásokat. A
postán elküldött felbívásokra kérjük a vá laszt az
cjiYbáú irodába vitéz Nyiredy Gézá,,~ részére. elküldeni. Kérjük munkámhoz kedves luttestverelllk
áldozalos segítségét. Vitéz Nyiredy Gézáné főtit·
kár.

Új elnökség ifjúsági egyesületünk élén.
A Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület november 6-án tartotta meg évi alakuló és tisztújító közgyűlését. Az egyesület elnöke, G o m b o s
Sámuel a tagok élénk érdekl ődése közben tartotta
meg beszámolóját az egyesület mult évi mu~.ká
járól. A mult évben - mondotta - az egyesl1iet
az elŐző éveket messze túlhaladó kulturális és szociális tevékenységet fejtett ki. A Budapesten tunuló unitárius egyetemi hallgatók szociális támogatására több mint 1.400 P segélyt folyósított tundíj és vizsg~dij címén. Biztosította a Misszió Házban lakó föiskolai hallgatÓk reggeli jét.
Jubileumi ünnepélyt rendezett az egyesüle~,
amelynek során művész tagjai rendeztek nagys~
keru kiállitást, ezzel is dicsőséget szerezve az Uni:
tárius névnek. Az ünnepséget követte a ~rass81
serleg-,vacsora, amelyen az unitárius és mas fele-

u.

•

kezelek reprezentánsai nagy szB.I:Q.ban vettek részt.
, Az elnök _ beszamolója után - a tisztikar
nevében lemondott és a tagok megválaaztották . a~.
új tiszlikart, melynek ere,dményeként eln~~ : ~fJ:
Veress Pál, alelnök: Fodo r Gyula, fo~tka~ ..
T ó t h Albert, titkár,~ L ö r i n c z J ózsef, penztaroS: Rákóczy:B;va, háznagy: Kiss J óz~ef,
könyvtáros : S I> f a l v y László Jett.
•
A tisztikar megválasz~ása utan ifj . Ve~e~ Pal
megtartotta programbeszédét, melyben kIfeJtette,
hogy a muÍt évben megkezdett munkát ~zélesebb
alapokra fektetve akarja tov~~b .fOly.t~t~l , bekapcsolván az egyesületet a budapestI umtán~s t;ársadalom munkájába. Ism~rvén .ifj. Vere~s Palnak
aktív szervezőképességét, tninden reményünk meg
van arra, hogy arz ifjuság ~omoly munkát fog ez•
•
•
utan
IS vegeznl.
November 8-án rendezte meg az egyesület a
.!jzokásos U n i t fl r i u S T e á t, amely várakozáson
felül siker ült, .mert azon nemcsak az unitárius társadalom, ~anem a más "felekezetüe1!= is nagy szammal 'vettek részt. A tea megrendezésében nagy érdeme van :vitéz N Y i r. e d y Szabolcsnak, aki fáradtsá.got nenl ismerve, .kÖvetett el mindent a siker
érdekében.
( ta.)
•

.

H I R EK.
KAR ACSONYI VASART tar t a Nöszövetség
december hava.ban. Blirruely adomá nyt nagy h á·
lával [ogatlunk. F ri·s sítöt. kekszet, süteményt bü ri é célj aira kérünk: A szíves a dOlll ll.nyokat kérjük
deoember 6-ig Nöszövetség ünkböz (V" K oháry-u,
4. [, em,) el j utt:ü ni.
A r eformació cmlékünnepéll i.stcmti-szteleteket
tartottunk a Koháry- és RŐgYL>Ó; Endre-utcai
templomainkban. A Kohúry-utcai templomban
Halmágyi. J ános marosvásarhclyi esperes-lelkész
predik,;"tlt s az istontis·z.w.Je't.et a rúdió is közvetítette. Október 31-ón a 1Hiszió Ház templomában
r endezett reformációi emlékűnnepCon imát monelott Szent-I ván.yi Sándor lelkész.. üllnepibcs:t.édct
lill'tott H.almúuyi. J ános esperes, Reményik-ver!Scket mondtak el Hege(!ii.s Gyula és Kereki Gábor
afiai, énekolt 7Jerei Múria ol'gonttkíséret.tel és· igen
szép zeneszámmal eme'lték a hangulatot Sze)j.tI-ványi Sándomé (hegedű), Tarján Arpád (gordonka) é" Nagy Scíndor (ol'gona) hánnas együttcsük keL .A:z. emlékiinnellélyt -vitéz G1dó Béla sajt.óel őadó atyáukfia, lL konfereneiílS tábor buzgó elnöke wrta. be, megelégedését. fejezve ki, hogy a
kÖ7.,(illSÓg olyun Szél) számban :jelent meg.
A llelt:l i GasIHl r B ibliakör bibliam<lgYIll'ázatait és lélektnni előad».sa i t cSiiWI·töl,Öll, llovember lU-án ismút megkezdetto ii6 foli'tatja mj}lden
hÓUllP masodik és negy.()(lik csütől'lökén este 7 óntkor II lelkf..sú irodábilll (V" Kohú.Ty-utca 4. TI, em.).
Az előadúsok..nt ez évben i-s S-Z8I1l-h,(h'1Ii Sáu(lor
v, teol. ta.nur, vllllásold,utó lelkész tartju, Ez évi
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Útl'gy: H iszel~ ni örök iUetbe"ll, lIiml·e.nkit 'szíve~n
lá1.lluk, helóplidíj lliUL'ti.
A D una-Tjs'lla.menti Egyh azkiir .o"któber 12-én
tUl'talta kŐ'l,g yülését, meTyeu vHúgi, de kU.lönöscn
lelkés:l. at.yánkfiai igen si"kp si".á mban veltek "Tészt.
A kÖ:6gyülés megtár.gyaltn 00 hn.t.ározutokat hozott n.z egyhilzkör terü~eÜ változá.sok kövcl.~e~.t-é
ben beállott helyzete ügyébeu .
(
A Dávid Fe.r enc Egylet j ubileum i ünnepseget
rendezett okt.óber 3-ú n a Misszió Ház templomá.ban·. Dr. báró Daniel Gábor elnök vissz.apiJ.1a.ólúst
vetett az egylet tÖI·ténet.ére és méltatta. u vallá,sos
es hazafias téren végzett szolgála.tokal Főtiszte·
lendő J óznn ]lik.lós püspök, az egylet Jíszelnöke,
negyven esztendő gazdag tapas:6t...'llatait ·feJtú.rÓ
megnyilót mondotl Igen szép műsol' tette kellemessé ar./< estet, melyre uz Egyetemes Dávid Feronc
egylet üuvözl ctét dr, .M -ikó hnre . k épvi sel ő atyúnkfia üt ján kiilJötte eJ: November 21-éo az Egylet
ugyancsak vaUú.sos ős haz.afias ünnepélyt tart.
melyen Kelemen Lajos lörtóucttuJós atyánkfia
besrz,él "Dávid Ferenc emlék.ei ET(Ül.yben" címen.
1.'estvérCltlket és az érdeklődőket
szer'e. ldkll Vál',
iuk. A templomot fütjü..k, belépti díj nincs.
"
E mlé khl.blával .je löltek m eg Bölön i F arkas
Sandor szülö há.zá l Bölöni Farka~ Sándor, EuróJ}<l
legelső si"..övetkezetének, a kolozsvári GO)ldoskodó
'l\ál·saoSitg alapítója emlékén.ek áldozott az erdélyi
magyal' s1..ő\·etkezeli mozgalom., amikor s zülőfa
lujaball emlóktáhlával jeJöltók meg bölöni szü.lő
házát. A november 9,én tarto.tt ülluepSÓgeu Elekes
Béla, a Szövetség szövetkoz.eti központ vez.érigm.gatója ml'ltatta a legel s ő szövetkezet megalapitójilllak, nagynevű . unilúrius 11tyánk núnak érdemeit.
Ker esztelt ük október h ó ba.u : Bőlc skevy László
lll. tisztviselő cs ueje .Joanovics Soja tis~.t.a unitárius húza6sügáhól sz.ületett Gá spár nevű gyermekét, TrJlh Imre kalalJOS r,k. vallású és neje Péter
[(lára. unitáJ:ius vnHasú vegyes húzassúgból szilletett József-Sún{[or ncvű gyermekét. I sten áldja
meg bolJog,:;ággal mindnyájuk életét..
Házasságot kötöttek október hóban: Dr. ' Gyarmathy László ffi. ti sztviselő aL~' ál!kfia és Papfal1JY
Mm·oi.t r. k. hajadon. Egyháú áldilsbau Józan
,"1fiklJI!I piisj)irk r é.<;zefiitettc az ifjú púrt. A magunk
l'cszlú'ol is szeretettel köszöntjiik az új piu·t ég. grat.ulálun.k Gyannat.hy Mózes llY~ lfőerdől.a.núcsoa.
presbiter afiának, a fiatal férj édeSllpjállllk is.
Az ef>kUvőn u I:cmplomot színUltig megtönötte az
ifju pár rokollainllk és baráta.inak dís zes se rege.
- Dielz Ádám Dl, tiszLvi.selŐ lluitú.riu$ és B ernáth
Zsuzuínllrt I·. k. vallású, továbbá p-rimol" tarcsa.;(tlvi. Pálffy Miklri·~ ull yaghivata li titkúr .UI~t;í.
riu s es JlJunímli Ilona. r. k. valtú.r;ú tes"tverel[]~
l<;tCll gazdag úldasa legyen 11 szerető súvek tulúlkozús<lu,
Temettiik o któber hóba,, : szentháromsági. ilfrt~
{lyr/ry .Alihály híJ'lapíró afiút~ n kolor~~vil!"i .,Elle ni"-ék" c. llapilap Y. t.ulajd ou os:í l és fvszcl'k eszlŐj é l,
nki oldóbcr 19-én, 8;i 6vcs korÍll)all huu yt lll. - Hi skorú Gombos Istv án téSt"ériiukct DUll illmllljon.
ak.i J.4 hónapos korábllrl tÚ\'ozo!;t'..kö.züliink. Isten

.

mcgv;gusztaljll II fújó $zí"üe.ket " mi emléküket
igaz fl7,c,I"cte.t.1.G1 öri7.ziik.
A Nemzetvédelmi Keresztet kllJ)f.lik n k e~'ikc
mé li S7.ón'líny tagjai kÖ1,iil P. BUZO!lúny La jos
sr.ón'{\IIygoudnok és tlltb Iladó noto11d nfiui.
1<lindkcttójiiknck szeretettel gratulálunk a m61t6
olismc rcshcz.
Bölöni Bela tiizér.'izúzndos afiut II fronton tel·
jcsítc lt kitüllő szolgálataiért a Signum Laudis
:Hlom{lIlyozásÍlval jut.1 Imuztúk. HU7ltnk kitiinő katonú.i!írlllk az elismerés nyil"ílllítÚso. a lkalmából
szcrclct.fel grntultilullk.
Vitéz Gyulay Tibor II felsőház tagja. A l{ormányzó Or vitéz G y II l a y Tibor kereskedelmi és
iparkamarai főtitká r, miniszteri biztos aty.ánkfiát

az országgyűlés felsöházának tagjává kinevezte. A
szép munkásság elismerésekor szeretettel gratulálunk.
Bedő Adám m. tisztviselő, unitárius és Pál Ilona,
Sára. ref. testvéreink házasságot kötöttek. Tanuk
voltak: dr. Szentpét~ri Béla postatitkár és dr. Bölöni András szfv. tisztviselő, presbiter afia. Az ifjú
párnak szeretettel kivánunk boldogságot.
Kökösi Sigmond Éya és dr. Csiky A ndor f. hó
HI-én lartottiik e...r4:ü"őjiike1 II székelyudvarhely i
unitárius templomban. Egyházi áldilsban az. ifjú
piLrt lL menyasszony édesapja, Siomond József
székelyuúvarhelyi lelkész rOOz.csítettc.
Bölön község e ls:zármuzottai, mintegy harmincan, nov. 9-én részt vettek a Misszió Ház templomában tartott istentiszteleten, s ennek végeztével
gyűlést tartottak, melyen megemlékeztek a bölöni
országzászló és a bölöni Farkas Sándor emléktábla
leleplezéséről. A gyűlésen dr. Tóth György ny. kúriai bír6 méltatta a közösségi gondolat erejét. Bejelentette, hogy az elszármazottak 1300 pengöt
meghaladó összegben Felszabadulási emlékalapot
létesítettek. A bölöni MiM család tagjai és az országzászlót adományozó Pest5zenterzsébet városa
egy-egy bölöni gyermek taníttatási költségeit vállalták.
Főtallácsi ülésünkkel kapcsolatban nov. 15-én a

Dávid F erenc Egylet, az Unitárius Irodalmi Társaság és az Egyetemes Unitárius Lelkészkör is
~~~st ..t~.rt. A Lelkészkör ülésén egyházkörünk pap.
Jal kozul Barabás István lelkész előadást tart a
magyar vallásügyi törvényekröl Biró Lajos lelkész
imádkozik.
'
I\.ELEiUEN LAJOS el Őadást tart nov. 21-én d.

u. 6 órakor a Misszió lIái'. templomában a Dá.vid
Ferene Egylet felolvasó ünllepélyén.
Darkó Béla fűzesgyarmati unitárius lelkész és
neje Gyulay Janka harmadik gyermekét,' Zoltánt
okt. 19-én keresztelte meg Ferencz J ózsef lelkész.
'\ keresztszülői tisztet a fűzesgyarmati egyházközseghez tartozó Békés község unitirius szórvány.
g.~n~nOka, Ágoston Jenő igazgató és felesége töltotktek be. Isten áldását kérjük családi boldogaágu ra.

-
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.'erencz Józscf kÖZIKlnti missziói lelkész sujtó
a.ló. rendezte és jegyzetekkel ellátva, ismét közre_
adta e.~yházunk nc.gyedik és ötödik törvenyét, mcly
a belso emberek valasztilsáról és a ,·avad.lom
meg' 6'
oszt• sar I re~delkezlk. A hiányt pótló kiadvány hoz
dr. Tóth C:yorgy, buda~esti egyházközségünk tb.
gondnoka
Irt magvas elöszót,s .mindk't
,
..
,.
. , t"orveny
szovegenek Jegyzetezett közlését történeti b"v, '
~:.~
:. 't' k'
1
.. "
~ eg",sz~ ~ I, me~. egyházjogunk fejlődesére vet
erdekes vIlagot. A kozszükségletet pótló munk á
egy pengő harminc ~.iIIér, s az IX., Högyes En:re-~
3. sz. a. rendelheto meg a szerzőné\. Lelkészvá.
lasztáai kérdésekben tájékozódni óhajtó hiveinknek
szives figyelmébe ajánljuk.
Felsögallán, nov. 30-án d. e. 11 órakor istentiszteletet tart Ferencz J ózsef lelkész.
Győrben a ref. templomban, nov. 23-án d. e.

11 órakor istentiszteletet tart ·és Urvaesol'át oSzt
Ferencz József lelkész.
A budapesti U nitárius Iratmisszió kéri azokat
az atyúnkfia.it, akík dr. T ólh GYÜ1'OY "Zsínnt.·
tartási jog" cimü munkii.jút kézhe7, kapták, hogy
azt vugy :v isszaküldeni, ''Ugy annak úrát megfizetni szívcs·kedjonek. Az Iratmíssziónak UlJ a feladnta, hogy U'l. unitárius kö,..érdckot érdeklö köny.
veket kedves hiveiukbez eljuttassa. Ebbeli feladatának. végzése sok munkát és kiadúst igenyel. Elvárható tehát, hogy hiveink legalább annyit tegyenek meg, hogy ha ft megismerésre hozzá:iuk
küldött munkát már Illegtnrtani nom Óhajtják. azt
az I ratmisszióhoz. visszajuUassák. Mindnyájunk
érdeke. bogy unitárius iroúalmunk terjedjen, miisrészt pedig, hogy azt híveink minól széleSebb rétegben ismerjék meg. Éppen ezért e könyvek küldé·
sét 110 m s zabad n vilúgí könyvkeres kedők módswreibez hasonlítani s azt azokka l egyenlő elblinils·
ban rOOzcsíteni. Beméljük, hogy híveink megértik
az Iratmisszió cé.lját s nzt a jelen csothon is olő ·
segíten i szívesek lesznek.

Nyugtázás. A Nőszövet6ég pénztúra Íltjilll B.
J. tanuhuányj költsógeire adakoztak: Vitéz. Gyulay Tibor 60 p, Filep JÓzs().f 35 P, K lein Góza 30 p,
Bassa Sándor 20 P, I rsai Ernő és 'FerCouc.zy Ist·
vámie 15~-1:; P, Kubányi Ivánné 18 p, ifj. Faragó
Vilmos, dr. lTackeer Héla. Gesma.y Józsc[ 10-10
P , BauGr Imréné 12 P. Dencs Vincéné 9 P, Gil.! EI'"nő 4 p, D{trd y G~'őrgynó 3 P. összeson 251 P. nOgy
jl. S, a javiira befoly.t összeget 80 fillér portókölt.
scg levonásii.val lelje.; egészében felveHe 19f1. október H ·én, jga7.oljuk: Bm-abás I stván/Ii s. k., nr.
Uuitúrius NöszővetaCg pénztár osa, Zsitnl101Ul Lő ·
ri1/C s. k., egyhúr.i pénztáros.
l'. E. segélyczéséhez hozzájúrultak: NöszÖvet·
ség 20 p, Jordán V .-ne 6 P, Egyházközség (per.sci)'pénz) 5 P , Barah/is r.~né 4 p, vitéz NyiredY'ué gyiíj~
wsóbő!:1 P. Józan M.-né 2 P. Össz.cscn 40 P. Igll7.ol ·
juk, hogy no"owtt ti. részére befolyt ÖSSloeget f?l vette. Budapest, 19-11. november 4. Barabás ls/vlmné s. k., az, Unib'trius Nőszövcfseg r éuzt~írosll,
Zsiomoml Lőrinc s. k., egyluíú pénztáros,
U. Eo XX. 11,

"
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Istentiszteleti sorrend dec. h6napban :

E
-

A budapesti el ső lelkészi állás betöltése. A bu-

,--,,

A) Templomokban:
• 7
V., Koháry-ulca 4. . "
14,21
•
•
2!i,28
•
•
• 26
•
•
7,14,2 1
•
•
li. II, !,
•

•
•
•

•

,i
•

•

•
•

•

•

dapesti első lelkészi állásra - a püspök úr által
meghirdetett pályázatra - Barabás István budapesti másodlelkész és Szent Iványi Sándor vallástanitó lelkész, v. teológiai tanár pályáztak. Az esperes helyettes egyetértésben az egyházköri felügyelő gondnokkal a lelkész"\'á lasztó közgyűl és napj át 1941. évi november hó 30. na pjá nak ("\"3Sámap)
d . e. 9 órájára a Koháry-utcai templomba tűzte ki.
A lelkészválasztó közgyűlésen szavazati joggal
csak azok az egyháztagok élhetnek, akiket a kehlitanács az érvényesen megállapitott névjegyzékbe
felvett és ezek 1940. év december hó Végéig esedékes összes egyházi adójukat 1941. évi november h6
28-án d. e. 12 óráig befizették.

d.e.9 dr. Csiki Gabor
.. " Slent:IVAnyi S.
~
• Slent-Iványi S.

•

•
d.e 11

• •

du.6
ll, Bi(1I1II1/1·I. J. !llullUill
d .e.1O Szent.lvanyi $.
••
n,!I,!i,1J .. • dr. Csiki Gábor
...
2 6 . .. Pelh!lstván _._
d. u. fi dr. Csikl'G160~
31
7

31

B) Körzetekben ;

X., MAv.-lelep. Pr.I.llluil .7,2 1 d. u.4 dr. Csiki Gábor

•

c) VIdék:
Peslszentll:'trinc

•

•
•

•
•
•

Csepel áJI. isk.

'.

.

Budafok Ief. templom

7,14,21 d.e. ll Pethő István
Pethő István
-25,28 • •
26
• • Legatus
31 d.u.6 Pethő Islván

.

,.

d.e.9 Pethő Islván
-25 I d.e. 11 1Legatus
25 d.u. 4 Legatus
Legatus
26

Sashalom. bili'. It/Ill"
• •
Peslszenlerzsébel
Erzsébet u. isk.
Pethő István
-25 d.e.9
7, 2 1
Kispest áll. isk.
• • Pethő Islván
7 d.e. IO Ferencz József
Debrecen unit. templom
•
•
-26 • • dr. Csiki Gábor
Szolnok rel. templom
• • Ferencz József
" d.e. Il Ferencz József
Kecskemét ev. templ.
111/m.1 bhllllllpl til. lit
-28 d.e.1O Ferencz József
Felsögalla ref. templ.
~
d.e. ti FerenCI József
Dunapataj. Unit. temp1.17,14,21 d.e.1O Kereki GAbor
••
li, IUl d.u.3 Kereki GAbor
3t
d.u. 7 Kereki Gábor
•
•

"-

Az a ltí.húzott !lapokon úrvacSora oS'Ltás.

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ
Fel.las sz.rkesztö: Szent-IvánYI SAndor
'.I.llI. klad6 : F.r.ncz J6zs.f

.

Minden választói jogosultsággal bíró egyháztag
az érvényesen megállapított névjegyzékbe való fe!vételről ke ll ő id őben, postai úton igazolványt kap.
Ezt az igazolványt mindenki őrizze meg és a választás a lkalmával hozza magival, mert szavazati
jogát csak az igazolvány felmutatá sa mellett gyakorolhatja és az személyazonosságának iga.zolására
szolgál.

-

Budapest, 1941. évi november hó H-én.
Dr. Kozma Jenö s. k.
gondnok.

Agoston J ózsef
unitárius

ren d őr

házasságából

tiszthnlyett.es tiszta
megszületett a ·tizedik

gyermek. A Koháry-utcai templomunkban benső
séges ünnepség ke.retében kereszteltük meg. Az
ú jszülött kilencedik élő gye rmeke Agos ton
atyánkFiának. Mindnyájuk élotéro !-sten jóságos
áldását kórjUk.

Lelkeszi nyugdija.1apra október bó 31· ig az
alli.bbi szives adomÍtnyok folytak be: B. Pull Mária
1 p, dr. Surlwyi Eric 5 p , B. B ests:enyei Zsigmond·
uó 2 p, ,J ózan György 2 P . dr. Gyarma t.hy LászJó
50 P, Ujvári László 1.50 P. -

A szíves adományo-

kat szeretettel köszönjük.

Utánaküldés kizárva I
Uj eim:

Sz.rk.sztö.6U é. klad6hlvatal
Budap••t, V., Koháry-utca 4. T.tefan 117-1529.

Megjelenik minden hó 1S.én.
Előfizetési

dij egy évre 4' - P.
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközsé,
A lap .Itogadb. elllflz.t6.r. ket.l.z.

NyomatoU Mite Ernő kOnyvnyomdájában, Budape.t, VIII., IÓZlef-ulc. 61. _ Telefon : l-391- 59.

