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Ezúton,
valamint
szószéki
hirdetéssel
értesítjük
kedves
egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi
rendes közgyűlését
2009. március 22-én (vasárnap)

11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti
templomunkban.
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Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy
órával később, 12 órakor kerül sor azonos helyszínen és
napirenddel.

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2009. ÁPRILIS 12-13.
Hagyományainknak megfeleően Húsvéti ünnepi istentiszteletet tartunk
2009. április 12-én vasárnap délelőtt 9 és 11 órai kezdettel, valamint
április 13-án, 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora vételére
is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

2009. április 10-én Nagypénteken, 18 órai kezdettel ünnepi istentisztelet
keretében az Unitárius Passió előadására kerül sor Nagy Ignác utcai
templomunkban.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Egyházközségi közgyűlés 2009. március
22-én
Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel
értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius
testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi
rendes közgyűlését 2009. március 22-én
(vasárnap) 11 órai kezdettel tartjuk meg a
Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti
templomunkban.
Határozatképtelenség
esetén
a
megismételt közgyűlésre egy órával
később, 12 órakor kerül sor azonos
helyszínen és napirenddel.
A közgyűlésen szavazati joggal azon
egyháztagok vehetnek részt, akik 2008. év
folyamán
egyházfenntartás
címén
anyagilag hozzájárultak egyházközségünk
működéséhez. Ezen tagok neve az
egyházközségi hivatalban megtekinthető. A
közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a
szavazati joggal rendelkező tagok több
mint fele jelen van. Szavazati jogukat a
tagok csak személyesen gyakorolhatják. A
megismételt közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
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Idén nem érkezik portlandi zarándok csoport
Budapestre

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését
előre is megköszönve

Sajnálattal értesültünk Camille Wright-tól, hogy
megfelelő érdeklődés hiányában elmarad az
idén májusra tervezett portlandi felnőtt
zarándok-csoport budapesti látogatása.

Dr. Vajda László, gondnok
Schmidt Gábor, gondnok
Kászoni-Kövendi József, lelkész

Még 2008-ban, a portlandi fiatalok látogatása
idején terveztük el közösen, hogy legközelebb
2009-ben egy portlandi felnőtt csoport látogat el
egyházközségünkbe. Ugyanakkor a szervezés
során kiderült, hogy nagyon kevés a jelentkező,
így a látogatást későbbre halasztották.

Elkészült a 2008. évi Zárszámadás és a
2009. évi Költségvetési javaslat
A két pénzügyi jelentést a Presbitérium
megvitatta és jóváhagyásra a közgyűlés elé
terjeszti.

Alighanem a pénzügyi válság kedvezőtlen
következményei is szerepet játszottak abban,
hogy amerikai testvéreink nem vállalták az
utazást. Reméljük, hogy 2010-ben viszont
lehetőségünk lesz a csoport fogadására.

A zárszámadás és a költségvetés főbb
számait az alábbi táblázat tartalmazza.
Részleteiben a két dokumentum az
egyházközségi irodában tekinthető meg.

Kérjük adják meg e-mail címeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail
címeiket is szíveskedjenek megküldeni a
unitarius@cerbi.hu címre, hogy olyan programok
esetén, amikor nem küldünk ki meghívót postai
úton, gyorsan és kis költséggel tudjuk Önöket
értesíteni.
Együttműködésüket
előre
is
köszönjük.

OLVASÓI LEVELEK
Ebben az időszakban közérdeklődésre számot
tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is
várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.

2008. évi zárszámadás

Nyitó
vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró
vagyon

2008 Tény

2008
Terv

Tény/Terv
(%)

6.391.389

6.391.389

--

10.287.375
10.016.843

8.043.000
8.395.000

127,9%
119,3%

6.661.921

6.039.389

110,3%

2009. évi költségvetési javaslat
A közgyűlés napirendje:
1. Lelkész
2008.
évi
jelentésének
megtárgyalása, elfogadása
2. A 2008. évi zárszámadás ismertetése
és elfogadása
3. A 2009. évi költségvetés ismertetése és
elfogadása
4. Az új kántor, Rátkai András kántori
tisztségében való jóváhagyása és
esküje bevétele.
5. Egyebek
A
napirendekre
vonatkozó
előterjesztések
az
egyházközség
hivatalában hétköznap 9 és 16 óra között a
közgyűlést
megelőző
héten
megtekinthetőek.
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Nyitó
vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró
vagyon

2009
Tervezett

2008 Tény

2009/2008
(%)

6.661.921

6.391.389

104,2%

9.140.000
9.190.000

10.287.375
10.016.843

88,9%
91,8%

6.611.921

6.661.921

99,3%

Az
új
egyházközségi
bemutatkozása

énekvezér

Rátkai Andrásnak hívnak. 1980. október 4én születtem Budapesten, jelenleg is itt élek
feleségemmel,
Krisztinával
és
két
gyermekemmel, András Péterrel (2006) és
Gábor Gellérttel (2007).

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség Presbitériuma
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Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a
naptár e pillanatban tervezet, bár a
Presbitérium azon dolgozik, hogy minden a
tervek szerint megvalósuljon, de nem
zárható ki, hogy az idő haladtával a
programok időpontja módosul. Ezért kérjük,
hogy figyelje egyházközségünk további
hirdetményeit, illetve az Ön által felkeresni
kívánt esemény előtt telefonon érdeklődjön
az egyházközségi irodában, hogy valóban a
terv szerint kerül-e megrendezésre a
rendezvény.
IDŐPONT
Március 22.
(vasárnap) – 11 óra
Március 29.
(vasárnap) –
12 óra
Április 10. (péntek)
–
18 óra
Április 12.
(vasárnap)
9 és 11 óra

ESEMÉNY
Egyházközségi
közgyűlés
Széki Soós János
könyvbemutatója széki
zenével
Nagypénteki
istentisztelet az
unitárius Passió
bemutatásával
Ünnepi húsvéti
istentisztelet
úrvacsorával

Április 13. (hétfő) –
11 óra
Május

Simó Márton Tranzit
című kötetének
bemutatója

Május 18. (hétfő)

Hírlevél 2009. évi II.
számának kiküldése

Május 23.
(szombat) –
11 óra

Magyarkúti szabadtéri
istentisztelet
szeretetvendégséggel

Április 19.
(szombat) –
17 óra

Kulturális rendezvény
és szeretetvendégség

Május 31.
(vasárnap) –
9 és 11 óra
Június 1. (hétfő) 11 óra
Június 7.
(vasárnap) – 11 óra
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Ünnepi pünkösdi
istentisztelet
úrvacsorával

A PORTLANDI TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI

Marylin Sewell vezető lelkész lemondott
tisztségéről
Marilyn Sewell vezető lelkész januárban, 17 évi
portlandi lelkészi szolgálat után, május végével
lemondott tisztségéről. Szeretnénk emlékeztetni
olvasóinkat, hogy a Hírlevél előző számában
adtuk közre egyik kiváló prédikációjának magyar
fordítását.
Marylin Sewell-nek elévülhetetlen érdemei
vannak abban, hogy a Portlandi Unitárius
Egyházközség az Egyesült Államok egyik
legnagyobb és legszervezetebb unitárius
egyházközségévé vált az elmúlt évtizedben.
Marilyn Sewell lelkészsége alatt épült fel az
egyházközség új temploma, melyet 2007-ben
adtak át és a testvéregyházközségi kapcsolat is
az ő szolgálata idején jött létre a portlandi és a
budapesti egyházközség között.
Marilyn lemondását elsősorban azzal indokolta,
hogy a jövőben írói és szerkesztői munkájára
kívánja fordítani idejét és energiáit.
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Szüleim
Vas
megyében
születtek.
Édesanyám, Dame Éva Mária magyarének-zene-gyógypedagógus tanárnő, már
nyugdíjas. Édesapám, Rátkai Ferenc
gordon-művésztanár, a Magyar Állami
Operaház gordon-művésze volt. Jelenleg
nyugdíjas,
mellette
zeneszerzéssel,
versírással, festészettel foglalkozik. Két
testvérem van: Rita és Péter. Nővérem
jelenleg virágkötészettel foglalkozik, bátyám
orgonista.
Iskolámat a XII. kerületi Alkotás úti Angol
Tagozatos Iskolában kezdtem el, majd a
Magyar
Gyula
Kertészeti
Szakközépiskolában
folytattam.
A
gimnáziumi érettségit a Thán Károly
Gimnáziumban szereztem meg. Két évig
Németországban éltem, ahol nyelvvizsgát
szereztem (Goethe-Institut).
Utána elkezdtem a Semmelweis Egyetem
Sporttudományi karán a wellness-fitness
szakon tanulni. Házasságkötésem és
gyermekeim születése miatt abbahagytam.

A Biblia a nép használatában

A Budapesti Unitárius Egyházközség, a
Bartók Béla Unitárius Egyházközség, a
Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség és
a Heltai Unitárius könyvesbolt közös
szervezésében 2008. december 11-én
(csütörtökön)
az
Érték+Őrző
Estek
keretében
Veres
Emese
Gyöngyvér
néprajzkutató,
az
unitárius
egyházi
rádióműsorok szerkesztő-riportere volt a
vendégünk, aki a Biblia éve jegyében tartott
előadást, A Biblia a nép használatában
címmel.
Az előadásban szó volt a parasztbibliákról,
parafrázisokról és arról, hogy mit jegyeztek
le eleink a Biblia üres oldalaira, mit tartottak
benne és milyen egyéb tárgyakon jelentek
meg bibliai idézetek (falvédők, emléklapok,
szentképek).
Veres Emese Gyöngyvér
illusztrálta az elhangzottakat.

diavetítéssel

Emellett a közelmúltban Marilyn újból férjhez
ment és szeretne férjével több időt együtt tölteni.
A lelkésznő továbbra is Portland-ben fog élni, de
bejelentette, hogy legalább két évig nem fog
istentiszteleten részt venni saját korábbi
gyülekezetében, annak érdekében, hogy utóda
munkáját és az egyházközséggel való
kapcsolatának kialakulását ezzel is elősegítse.
A Portlandi Egyházközség vezetése májusig
szeretné megtalálni Marylin utódát.
Rátkai András énekvezér családjával
Marilyn
több
alkalommal
járt
egyházközségünknél, akivel jó személyes
kapcsolatot alakítottunk ki az évek során, ezért
mi is nagyon sajnáljuk, hogy távozik a portlandi
gyülekezet éléről, ugyanakkor sok sikert és
boldogságot kívánunk neki új munkájához.

A zenét már gyermekkoromban elkezdtem,
zeneiskolában (hegedű), ebben is nőttem
fel, hiszen édesapámtól ezt láttam,
hallottam. 2005. máj.-2008. aug.-ig a
szombathelyi egyházmegyében láttam el
kántori szolgálatot. 2008 őszétől a
budapesti Nagy Ignác utcai Unitárius
Egyházközség szolgálatában állok, amit
örömmel teszek. (Rátkai András)

Veres Emese Gyöngyvér előadás közben

A rendezvény keretében a Vallási Néprajz
14. kötetének a bemutatására is sor került,
amely kizárólag az unitárius egyházzal
foglalkozik.

Fiatalok konfirmációja
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Az Erdélyi Könyv Egylet
könyvbemutatója

Az elhangzott beszédek után a jelenlevők
sok kérdéssel ostromolták a szerzőket, akik
részletekbe menő pontossággal válaszoltak.

_____________________________________________________________________________________________________________________

referense és aki elsőnek beszélt a könyv
megjelenésének
motivációiról
és
szükségességéről.

A stockholmi székhelyű Erdélyi Könyv
Egylet 2008. december 4-én tartotta I.
emeleti gyülekezeti
termünkben a „Kik
vagyunk és miért - Írások az identitásról”
című könyv bemutatóját.
Az EKE könyvek tizennyolcadik - a
Határtalan hazában sorozat hatodik kötetének bemutatóján Veress Zoltán a
könyv szerzőit szólaltatta meg, akik röviden
ismertették írásaikat.
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A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

január 17-én Hársfalvi Józsefné sz. Koncz
Judit, élt 83 évet

Presbitériumunk munkájáról

február 2-án Nagy Sándorné sz. Pap Judit,
élt 89 évet

2009. február 25.
Az év első presbiériumi ülésén a testület
megvitatta a Tim Katalin pénztáros és
Postásné Balázs Ildikó irodavezető által
készített 2008. évi zárszámadást és a 2009.
évi költségvetést, melyeket a Presbitérium
elfogadásra javasolt a 2009. március 22-i
közgyűlésnek.

A
könyvbemutatót
Elekes
Gyula
székelyudvarhelyi
zománcművész
kiállításával nyitották meg.
A könyvbemutatón Veress Zoltán a
következő gondolatokkal ajánlotta az új
kötetet a hallgatóság figyelmébe:

Visy Zsolt az Énlakáról szóló tanulmánykötet
szerkesztője

„Könyvünk minden eddiginél bonyolultabb
kérdéskör megközelítését, szemrevételét,
boncolgatását, részleges feltárását, hozzá
való viszonyunk megfogalmazását és
értékelését vállalja fel, természetesen csak
az igénnyel, amellyel egy zsebtükör
vállalhatja, hogy látszólagos képével
megmutatja nekünk a világot a maga teljes
valóságában.”

2007-ben a falu történetéről és kultúrájáról
tudományos konferenciát tartottak Énlakán,
amelynek szervezője Visy Zsolt, rendezője
pedig a Pro Énlaka Alapítvány volt. Az
előadások
Énlaka
történetének,
társadalmának, művelődésének, vallási
ésrtékeinek a tárgyalása és értékelése
mellett a jelenkori gondokra is ráirányították
a figyelmet, keresve a falu és a lakosság
megmaradásának, boldogulásának útját.

A Presbitérium véglegesítette a 2009. I.
félévi egyházközségi programtervet és
döntött a Közgyűlés összehívásáról.

Kászoni József lelkész jelentése a 2008.
december 1. és 2009. március 6. közötti
időszakban végzett tevékenységéről
ESKETÉS
Esketési szertartást a fenti időszakban
Kászoni tiszteletes nem végzett.

Veress Zoltán

KERESZTELÉS
Az év első egyházközségi rendezvénye

2008. december 13-án Kovács Levente és
Czimmermann Katalin kisfia IMRE
BOLDIZSÁR

2009. február 14-én szombaton 17 órától
tartottuk
az
év
első
rendezvényét
gyülekezeti termünkben.
Az érdeklődők már a meghirdetett idő előtt
gyülekezni kezdtek, így pontos időben
kezdődhetett az előadás. A bemutatott
könyv
címe:
Tanulmányok
Énlaka
történetéről és kultúrájáról. Meghívott
vendégeink között jelen voltak a könyvben
szereplő tanulmányok szerzői is, többek
között Balassa M. Iván, Visy Zsolt, Filep
Antal, Szávai Márton és Sebestyén József,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Határon
osztályvezetője, aki a határon túli ügyek
4

január 16-án Pick Istvánné sz. Mészáros
Etelka, élt 79 évet

TEMETÉS
2008. december 17-én Kabdebó Erzsébet,
élt 101 évet
december 19-én Bóka Györgyné sz. Horn
Gabirella, élt 64 évet
Gabriella,
Sebestyén József a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal osztályvezetője

2009. január 7-én Klein Józsefné sz.
Mészáros Zsuzsanna, élt 39 évet
január 16-án Sárosi Mária, élt 56 évet

február 5-én Orbán Nagy Józsefné, élt 87
évet
február 24-én id. Fűrész László, élt 87 évet
március 6-án Tóth Gergelyné sz. Kovács
Emma, élt 85 évet és Tóth Gergely, élt 90
évet.

EGYHÁZUNK

ÉS

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK

ÉLETÉBŐL

A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS
EGYHÁZ
tisztelettel és szeretettel hívja fel hívei és
támogatói
figyelmét
arra,
hogy
adóbevallásuk
során
a
rendelkező
nyilatkozatban egyházunkat jelöljék meg
kedvezményezettként!
Magyarországi Unitárius Egyház: 0 2 0 0
Unitárius Alapítvány: 18052459 – 1 – 41
Köszönettel:
A
Magyarországi
Elnöksége

Unitárius

Egyház

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
2009. I. félévi egyházközségi események
naptára

Immár hagyománnyá vált, hogy a
Presbitérium minden félév elején elfogadja
az adott időszak tervezett programját, az
úgynevezett eseménynaptárat. Így történt
ez idén februárban is, az eseménynaptárat
az alábbiakban adjuk közre.
5
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sok kérdéssel ostromolták a szerzőket, akik
részletekbe menő pontossággal válaszoltak.

_____________________________________________________________________________________________________________________

referense és aki elsőnek beszélt a könyv
megjelenésének
motivációiról
és
szükségességéről.

A stockholmi székhelyű Erdélyi Könyv
Egylet 2008. december 4-én tartotta I.
emeleti gyülekezeti
termünkben a „Kik
vagyunk és miért - Írások az identitásról”
című könyv bemutatóját.
Az EKE könyvek tizennyolcadik - a
Határtalan hazában sorozat hatodik kötetének bemutatóján Veress Zoltán a
könyv szerzőit szólaltatta meg, akik röviden
ismertették írásaikat.

_____________________________________________________________________________________________________________________

A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

január 17-én Hársfalvi Józsefné sz. Koncz
Judit, élt 83 évet

Presbitériumunk munkájáról

február 2-án Nagy Sándorné sz. Pap Judit,
élt 89 évet

2009. február 25.
Az év első presbiériumi ülésén a testület
megvitatta a Tim Katalin pénztáros és
Postásné Balázs Ildikó irodavezető által
készített 2008. évi zárszámadást és a 2009.
évi költségvetést, melyeket a Presbitérium
elfogadásra javasolt a 2009. március 22-i
közgyűlésnek.

A
könyvbemutatót
Elekes
Gyula
székelyudvarhelyi
zománcművész
kiállításával nyitották meg.
A könyvbemutatón Veress Zoltán a
következő gondolatokkal ajánlotta az új
kötetet a hallgatóság figyelmébe:

Visy Zsolt az Énlakáról szóló tanulmánykötet
szerkesztője

„Könyvünk minden eddiginél bonyolultabb
kérdéskör megközelítését, szemrevételét,
boncolgatását, részleges feltárását, hozzá
való viszonyunk megfogalmazását és
értékelését vállalja fel, természetesen csak
az igénnyel, amellyel egy zsebtükör
vállalhatja, hogy látszólagos képével
megmutatja nekünk a világot a maga teljes
valóságában.”

2007-ben a falu történetéről és kultúrájáról
tudományos konferenciát tartottak Énlakán,
amelynek szervezője Visy Zsolt, rendezője
pedig a Pro Énlaka Alapítvány volt. Az
előadások
Énlaka
történetének,
társadalmának, művelődésének, vallási
ésrtékeinek a tárgyalása és értékelése
mellett a jelenkori gondokra is ráirányították
a figyelmet, keresve a falu és a lakosság
megmaradásának, boldogulásának útját.

A Presbitérium véglegesítette a 2009. I.
félévi egyházközségi programtervet és
döntött a Közgyűlés összehívásáról.

Kászoni József lelkész jelentése a 2008.
december 1. és 2009. március 6. közötti
időszakban végzett tevékenységéről
ESKETÉS
Esketési szertartást a fenti időszakban
Kászoni tiszteletes nem végzett.

Veress Zoltán

KERESZTELÉS
Az év első egyházközségi rendezvénye

2008. december 13-án Kovács Levente és
Czimmermann Katalin kisfia IMRE
BOLDIZSÁR

2009. február 14-én szombaton 17 órától
tartottuk
az
év
első
rendezvényét
gyülekezeti termünkben.
Az érdeklődők már a meghirdetett idő előtt
gyülekezni kezdtek, így pontos időben
kezdődhetett az előadás. A bemutatott
könyv
címe:
Tanulmányok
Énlaka
történetéről és kultúrájáról. Meghívott
vendégeink között jelen voltak a könyvben
szereplő tanulmányok szerzői is, többek
között Balassa M. Iván, Visy Zsolt, Filep
Antal, Szávai Márton és Sebestyén József,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Határon
osztályvezetője, aki a határon túli ügyek
4

január 16-án Pick Istvánné sz. Mészáros
Etelka, élt 79 évet

TEMETÉS
2008. december 17-én Kabdebó Erzsébet,
élt 101 évet
december 19-én Bóka Györgyné sz. Horn
Gabirella, élt 64 évet
Gabriella,
Sebestyén József a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal osztályvezetője

2009. január 7-én Klein Józsefné sz.
Mészáros Zsuzsanna, élt 39 évet
január 16-án Sárosi Mária, élt 56 évet

február 5-én Orbán Nagy Józsefné, élt 87
évet
február 24-én id. Fűrész László, élt 87 évet
március 6-án Tóth Gergelyné sz. Kovács
Emma, élt 85 évet és Tóth Gergely, élt 90
évet.

EGYHÁZUNK

ÉS

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK

ÉLETÉBŐL

A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS
EGYHÁZ
tisztelettel és szeretettel hívja fel hívei és
támogatói
figyelmét
arra,
hogy
adóbevallásuk
során
a
rendelkező
nyilatkozatban egyházunkat jelöljék meg
kedvezményezettként!
Magyarországi Unitárius Egyház: 0 2 0 0
Unitárius Alapítvány: 18052459 – 1 – 41
Köszönettel:
A
Magyarországi
Elnöksége

Unitárius

Egyház

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
2009. I. félévi egyházközségi események
naptára

Immár hagyománnyá vált, hogy a
Presbitérium minden félév elején elfogadja
az adott időszak tervezett programját, az
úgynevezett eseménynaptárat. Így történt
ez idén februárban is, az eseménynaptárat
az alábbiakban adjuk közre.
5
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Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a
naptár e pillanatban tervezet, bár a
Presbitérium azon dolgozik, hogy minden a
tervek szerint megvalósuljon, de nem
zárható ki, hogy az idő haladtával a
programok időpontja módosul. Ezért kérjük,
hogy figyelje egyházközségünk további
hirdetményeit, illetve az Ön által felkeresni
kívánt esemény előtt telefonon érdeklődjön
az egyházközségi irodában, hogy valóban a
terv szerint kerül-e megrendezésre a
rendezvény.
IDŐPONT
Március 22.
(vasárnap) – 11 óra
Március 29.
(vasárnap) –
12 óra
Április 10. (péntek)
–
18 óra
Április 12.
(vasárnap)
9 és 11 óra

ESEMÉNY
Egyházközségi
közgyűlés
Széki Soós János
könyvbemutatója széki
zenével
Nagypénteki
istentisztelet az
unitárius Passió
bemutatásával
Ünnepi húsvéti
istentisztelet
úrvacsorával

Április 13. (hétfő) –
11 óra
Május

Simó Márton Tranzit
című kötetének
bemutatója

Május 18. (hétfő)

Hírlevél 2009. évi II.
számának kiküldése

Május 23.
(szombat) –
11 óra

Magyarkúti szabadtéri
istentisztelet
szeretetvendégséggel

Április 19.
(szombat) –
17 óra

Kulturális rendezvény
és szeretetvendégség

Május 31.
(vasárnap) –
9 és 11 óra
Június 1. (hétfő) 11 óra
Június 7.
(vasárnap) – 11 óra
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Ünnepi pünkösdi
istentisztelet
úrvacsorával

A PORTLANDI TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI

Marylin Sewell vezető lelkész lemondott
tisztségéről
Marilyn Sewell vezető lelkész januárban, 17 évi
portlandi lelkészi szolgálat után, május végével
lemondott tisztségéről. Szeretnénk emlékeztetni
olvasóinkat, hogy a Hírlevél előző számában
adtuk közre egyik kiváló prédikációjának magyar
fordítását.
Marylin Sewell-nek elévülhetetlen érdemei
vannak abban, hogy a Portlandi Unitárius
Egyházközség az Egyesült Államok egyik
legnagyobb és legszervezetebb unitárius
egyházközségévé vált az elmúlt évtizedben.
Marilyn Sewell lelkészsége alatt épült fel az
egyházközség új temploma, melyet 2007-ben
adtak át és a testvéregyházközségi kapcsolat is
az ő szolgálata idején jött létre a portlandi és a
budapesti egyházközség között.
Marilyn lemondását elsősorban azzal indokolta,
hogy a jövőben írói és szerkesztői munkájára
kívánja fordítani idejét és energiáit.
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Szüleim
Vas
megyében
születtek.
Édesanyám, Dame Éva Mária magyarének-zene-gyógypedagógus tanárnő, már
nyugdíjas. Édesapám, Rátkai Ferenc
gordon-művésztanár, a Magyar Állami
Operaház gordon-művésze volt. Jelenleg
nyugdíjas,
mellette
zeneszerzéssel,
versírással, festészettel foglalkozik. Két
testvérem van: Rita és Péter. Nővérem
jelenleg virágkötészettel foglalkozik, bátyám
orgonista.
Iskolámat a XII. kerületi Alkotás úti Angol
Tagozatos Iskolában kezdtem el, majd a
Magyar
Gyula
Kertészeti
Szakközépiskolában
folytattam.
A
gimnáziumi érettségit a Thán Károly
Gimnáziumban szereztem meg. Két évig
Németországban éltem, ahol nyelvvizsgát
szereztem (Goethe-Institut).
Utána elkezdtem a Semmelweis Egyetem
Sporttudományi karán a wellness-fitness
szakon tanulni. Házasságkötésem és
gyermekeim születése miatt abbahagytam.

A Biblia a nép használatában

A Budapesti Unitárius Egyházközség, a
Bartók Béla Unitárius Egyházközség, a
Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség és
a Heltai Unitárius könyvesbolt közös
szervezésében 2008. december 11-én
(csütörtökön)
az
Érték+Őrző
Estek
keretében
Veres
Emese
Gyöngyvér
néprajzkutató,
az
unitárius
egyházi
rádióműsorok szerkesztő-riportere volt a
vendégünk, aki a Biblia éve jegyében tartott
előadást, A Biblia a nép használatában
címmel.
Az előadásban szó volt a parasztbibliákról,
parafrázisokról és arról, hogy mit jegyeztek
le eleink a Biblia üres oldalaira, mit tartottak
benne és milyen egyéb tárgyakon jelentek
meg bibliai idézetek (falvédők, emléklapok,
szentképek).
Veres Emese Gyöngyvér
illusztrálta az elhangzottakat.

diavetítéssel

Emellett a közelmúltban Marilyn újból férjhez
ment és szeretne férjével több időt együtt tölteni.
A lelkésznő továbbra is Portland-ben fog élni, de
bejelentette, hogy legalább két évig nem fog
istentiszteleten részt venni saját korábbi
gyülekezetében, annak érdekében, hogy utóda
munkáját és az egyházközséggel való
kapcsolatának kialakulását ezzel is elősegítse.
A Portlandi Egyházközség vezetése májusig
szeretné megtalálni Marylin utódát.
Rátkai András énekvezér családjával
Marilyn
több
alkalommal
járt
egyházközségünknél, akivel jó személyes
kapcsolatot alakítottunk ki az évek során, ezért
mi is nagyon sajnáljuk, hogy távozik a portlandi
gyülekezet éléről, ugyanakkor sok sikert és
boldogságot kívánunk neki új munkájához.

A zenét már gyermekkoromban elkezdtem,
zeneiskolában (hegedű), ebben is nőttem
fel, hiszen édesapámtól ezt láttam,
hallottam. 2005. máj.-2008. aug.-ig a
szombathelyi egyházmegyében láttam el
kántori szolgálatot. 2008 őszétől a
budapesti Nagy Ignác utcai Unitárius
Egyházközség szolgálatában állok, amit
örömmel teszek. (Rátkai András)

Veres Emese Gyöngyvér előadás közben

A rendezvény keretében a Vallási Néprajz
14. kötetének a bemutatására is sor került,
amely kizárólag az unitárius egyházzal
foglalkozik.

Fiatalok konfirmációja
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Egyházközségi közgyűlés 2009. március
22-én
Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel
értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius
testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi
rendes közgyűlését 2009. március 22-én
(vasárnap) 11 órai kezdettel tartjuk meg a
Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti
templomunkban.
Határozatképtelenség
esetén
a
megismételt közgyűlésre egy órával
később, 12 órakor kerül sor azonos
helyszínen és napirenddel.
A közgyűlésen szavazati joggal azon
egyháztagok vehetnek részt, akik 2008. év
folyamán
egyházfenntartás
címén
anyagilag hozzájárultak egyházközségünk
működéséhez. Ezen tagok neve az
egyházközségi hivatalban megtekinthető. A
közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a
szavazati joggal rendelkező tagok több
mint fele jelen van. Szavazati jogukat a
tagok csak személyesen gyakorolhatják. A
megismételt közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Idén nem érkezik portlandi zarándok csoport
Budapestre

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését
előre is megköszönve

Sajnálattal értesültünk Camille Wright-tól, hogy
megfelelő érdeklődés hiányában elmarad az
idén májusra tervezett portlandi felnőtt
zarándok-csoport budapesti látogatása.

Dr. Vajda László, gondnok
Schmidt Gábor, gondnok
Kászoni-Kövendi József, lelkész

Még 2008-ban, a portlandi fiatalok látogatása
idején terveztük el közösen, hogy legközelebb
2009-ben egy portlandi felnőtt csoport látogat el
egyházközségünkbe. Ugyanakkor a szervezés
során kiderült, hogy nagyon kevés a jelentkező,
így a látogatást későbbre halasztották.

Elkészült a 2008. évi Zárszámadás és a
2009. évi Költségvetési javaslat
A két pénzügyi jelentést a Presbitérium
megvitatta és jóváhagyásra a közgyűlés elé
terjeszti.

Alighanem a pénzügyi válság kedvezőtlen
következményei is szerepet játszottak abban,
hogy amerikai testvéreink nem vállalták az
utazást. Reméljük, hogy 2010-ben viszont
lehetőségünk lesz a csoport fogadására.

A zárszámadás és a költségvetés főbb
számait az alábbi táblázat tartalmazza.
Részleteiben a két dokumentum az
egyházközségi irodában tekinthető meg.

Kérjük adják meg e-mail címeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail
címeiket is szíveskedjenek megküldeni a
unitarius@cerbi.hu címre, hogy olyan programok
esetén, amikor nem küldünk ki meghívót postai
úton, gyorsan és kis költséggel tudjuk Önöket
értesíteni.
Együttműködésüket
előre
is
köszönjük.

OLVASÓI LEVELEK
Ebben az időszakban közérdeklődésre számot
tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is
várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.

2008. évi zárszámadás

Nyitó
vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró
vagyon

2008 Tény

2008
Terv

Tény/Terv
(%)

6.391.389

6.391.389

--

10.287.375
10.016.843

8.043.000
8.395.000

127,9%
119,3%

6.661.921

6.039.389

110,3%

2009. évi költségvetési javaslat
A közgyűlés napirendje:
1. Lelkész
2008.
évi
jelentésének
megtárgyalása, elfogadása
2. A 2008. évi zárszámadás ismertetése
és elfogadása
3. A 2009. évi költségvetés ismertetése és
elfogadása
4. Az új kántor, Rátkai András kántori
tisztségében való jóváhagyása és
esküje bevétele.
5. Egyebek
A
napirendekre
vonatkozó
előterjesztések
az
egyházközség
hivatalában hétköznap 9 és 16 óra között a
közgyűlést
megelőző
héten
megtekinthetőek.
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Nyitó
vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró
vagyon

2009
Tervezett

2008 Tény

2009/2008
(%)

6.661.921

6.391.389

104,2%

9.140.000
9.190.000

10.287.375
10.016.843

88,9%
91,8%

6.611.921

6.661.921

99,3%

Az
új
egyházközségi
bemutatkozása

énekvezér

Rátkai Andrásnak hívnak. 1980. október 4én születtem Budapesten, jelenleg is itt élek
feleségemmel,
Krisztinával
és
két
gyermekemmel, András Péterrel (2006) és
Gábor Gellérttel (2007).
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