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Egyházközségünk az immár hagyományossá vált tavaszi szabadtéri
istentiszteletet és szeretetvendégséget

Magyarkúton 2003. május 17-én (szombaton) 11 órai kezdettel

A TARTALOMBÓL

tartja meg.
A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de
már elõtte várjuk 9 órától vendégeinket.
Az istentiszteletet követõen kulturális, zenei program következik,
majd kb. 1 órától szeretetvendégség.
Várjuk a hívek jelentkezését egyházközségi irodánkban, Postásné
Balázs Ildikónál (311-3094), hogy hány fõvel vesznek részt az eseményen. Várjuk továbbá a rendezvény megszervezéséhez a felajánlásokat, mert a jelentõs szervezési feladathoz kevés az emberünk.
Szükség lenne olyan valakire, aki segít gépkocsival beszerezni az
ételekhez a hozzávalót, aki segít az étkészleteket, asztalokat az egyházközségnél a rendezvény napján reggel gépkocsiba rakni. Ha valaki tud mikrobuszt az esemény napjára biztosítani, akkor kérjük
jelezze.
Találkozás 8 órakor a Nagy Ignác utcai templom elõtt. Vonattal a
Nyugatiból 8:30-kor és 9:30-kor induló vonattal lehet eljutni. Leszállás
Verõce állomáson. A menetidõ 55 perc. Az állomásról elhozzuk a
vendégeket gépkocsival, megérkezéskor telefonáljanak a
06-30-9714-780-as telefonszámra és akkor valaki kocsival kimegy
az állomásra.

Egyházközségünk
életébõl
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Eseménynaptár
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Presbitériumunk
munkájáról

4

Egyházunk és társegyházközségeink
életébõl
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Rendezvények –
események
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Közlemények –
hirdetmények
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A HÍRLEVÉL kérdése

7

Kérjük, hogy aki gépkocsival jön és van szabad hely az autójában,
szintén a Nagy Ignác utcába jöjjön reggel, hogy a gépkocsival nem
rendelkezõ testvéreink is kényelmesen juthassanak el Magyarkútra.

Szerkesztõi levél
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NYÁRI UNITÁRIUS GYERMEKTÁBOR MAGYARKÚTON

Múltunkról
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Ezúton értesítjük az általános iskolás korú unitárius gyermekeket és
szüleiket, hogy a tavalyi nyári tábor sikerén felbuzdulva, az idén is
megszervezzük a nyári tábort. A tábor 2003. június 30. és július 6.
között lesz a Magyarkút Panzió faházaiban. A tábor további részleteirõl a Rendezvények, események rovatban írunk bõvebben. A jelentkezési határidõ 2003. május 15. A jelentkezéseket Postásné Balázs
Ildikó várja a lelkészi hivatalban (telefon: 311-3094).

Budapesti Unitárius Hírlevél
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL
Egyházközségünk 2003. március 9-én tartotta
közgyûlését
Az Egyházközség 2003. március 9-én tartotta évi
rendes közgyûlését, melyen a megjelent 83 szavazati joggal rendelkezõ egyházközségi tag elfogadta
• A lelkészi jelentést;
• A 2002. évi zárszámadást; és
• A 2003. évi költségvetést.
A közgyûlés gondnok-pénztárnokká választotta
Zoltán Csaba presbitert, valamint gondnokká
Schmidt Gábor presbitert. A közgyûlés arról is
döntött, hogy Dr. Bardócz-Tódor András korábbi
gondnoknak tiszteletbeli gondnoki címet adományoz.
A közgyûlés a Presbitérium javaslatának megfelelõen az alábbiak szerint fogadta el a 2002. évi
zárszámadást és a 2003. évi költségvetést:

2002. évi zárszámadás
2002 Tény

2002 Terv

Tény/Terv
%

Nyitó vagyon

2.796.738

2.796.738

100

Bevételek

17.838.628

5.184.530

344

Kiadások

13.735.451

5.291.405

260

6.899.915

2.689.863

256

Záró vagyon

2003. évi költségvetés
2003
Tervezett

2002 Tény

2003/2002
%

Nyitó vagyon

6.899.915

2.796.738

246,7

Bevételek

4.774.720

17.838.628

26,8

Kiadások

5.246.500

13.735.451

38,2

Záró vagyon

6.428.135

6.899.915

93,2

A 2003. év tervezett eseményeinek naptára
A Presbitérium 2003. márciusi ülésén elfogadta
az Egyházközség 2003. évben tervezett programjainak esemény-naptárát, melyet az alábbiakban adunk közre.
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ESEMÉNYNAPTÁR
TERVEZET
a Budapesti Unitárius Egyházközség
2003. évi tervezett programja
IDÕPONT

ESEMÉNY

Január 1.

Újévi istentisztelet

Február 8.
(szombat)
17 óra

Dr. Barta Tibor orvos-orgonamûvész
orgonakoncertje, Havassy Pál és
Demján László „barangolások Erdélyben – Szászföld” diavetítéssel egybekötött úti beszámoló.
Programot
követõen
szeretetvendégség.

Február 21.
(péntek)

Hírlevél 2003/I., Közgyûlési meghívó
kiküldése

Március 1.
(szombat)
17 óra

Camerata Budapest vonóshangversenye, Marian Pascalau képzõmûvésznõ
kiállítása és szeretetvendégség.

Március 9.
(vasárnap)
11 óra

Egyházközségi közgyûlés

Március 16.
(vasárnap)
11 óra

Istentiszteletet követõen a Sziget hangja ökumenikus vegyeskórus fellépése a
templomban, majd közebéd a gyülekezeti teremben

Április 11.
(péntek)

Hírlevél 2003/II. szám kiküldése (Húsvéti és Magyarkúti meghívóval)

Április
20 –21.
11 óra

Húsvéti ünnepi istentiszteletek úrvacsora osztással

Május 17.
(szombat)
11 óra

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és
szeretetvendégség.

Május 31. –
június 1.
szombat-vasárnap)

Kirándulás valamely vidéki egyházközséghez

Június 8 –9.
11 óra

Pünkösdi ünnepi istentisztelet úrvacsora osztással

Június 15.
(vasárnap)
11 óra

Fiatalok konfirmációja

Június
16 – 23.

Erdélyi kirándulás az újonnan konfirmált fiatalokkal

Budapesti Unitárius Hírlevél
Június 30 –
július 6.
(hétfõvasárnap)

Magyarkúti Gyermek Tábor

Augusztus
8 – 11.
(péntek-hétfõ)

Kirándulás Erdélybe a Szejkefürdõi
unitárius
világtalálkozó
meglátogatásával

Szeptember
5. (péntek)

Hírlevél 2003/III. szám. Õszi hálaadási
meghívó és Magyarkúti meghívó kiküldése

Szeptember
20. (szombat)
11 óra

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és
szeretetvendégség.

Október 21.
(vasárnap)
11 óra

Szervét Mihály halálának 450. évfordulója – ünnepi istentisztelet

Október 28.
(vasárnap)
11 óra

Õszi háladási ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással

November 1.
(szombat)

Ünnepi istentisztelet

November 8.
(szombat)
17 óra

Kulturális rendezvény, szeretetvendégség.

December 5.
(péntek)

Hírlevél 2003/IV. szám, Karácsonyi
meghívó kiküldése

December 20.
(szombat)
17 óra

Karácsonyfa ünnepély

December
25 – 26.
(csütörtökpéntek)
11 óra

Ünnepi karácsonyi istentiszteletek úrvacsorával

KÁSZONI JÓZSEF LELKÉSZ
JELENTÉSE A 2003. FEBRUÁRMÁRCIUSÁBAN VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGÉRÕL
Február 11-én kedden délután Egyházközségünk lelkésze részt vett a „Litea” könyvszalonban
Bakó Anna-Mária meghívására az Akadémiai
Könyvkiadó által megjelentetett „Egy halhatatlan
erdélyi tudós, Bólyai Farkas” könyv bemutatóján.
A mûvet a kötet szerzõi mutatták be. A beszélgetést Gazda István tudománytörténész vezette. A
könyv bemutatóján több egyházközségi tag is
részt vett.
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Február 13-án a délutáni idõszakban Dr. Szabó
Árpád püspök és tanácsosa Gyerõ Dávid amerikai útjuk elõtt meglátogatták egyházközségünket, majd azt követõen a lelkészi családot.
Február 14-rõl 15-re virradóra sajnálatos esemény történt Egyházközségünknél és a lelkészi
családnál egyaránt. Mindkét helyre betörtek és
anélkül, hogy bármit is elvittek volna az elkövetõk
távoztak. A betörést követõen az V. kerületi
Rendõrkapitányság hivatásos szakemberei helyszíni szemlét tartottak egy tanú beidézésével.
Február 16-án vasárnapi istentiszteletet tartottunk, amelyen külföldi vendégek is jelen voltak.
Többek között Alan Williams és felesége Justine
Angliából, akik kisfiukat az õsz folyamán itt keresztelték Budapesten. Istentiszteletet követõen
a lelkészi család vendége volt a fiatal házaspár.
Február 18-án az Uránia Filmszínházban került
sor a Torockó napra, amelyen többen is jelen voltak a Nagy Ignác utcai gyülekezeti tagok közül,
fõleg olyanok, akiknek felmenõi között torockói
származásúak is voltak. Ennek keretében találkozott Kászoni József lelkész a kerület új polgármesterével Dr. Steiner Pállal, illetve annak személyi titkárával.
Február 22-én szombaton Pestszentlõrincen
vett részt Kászoni József lelkész gyülekezeti napon. A rendezvényt követõen szeretetvendégségre került sor, amelyen jó hangulatban vettek
részt a jelenlévõk.
Március 13-án Kászoni József lelkész Gyulán
végzett búcsúztatási szertartást, aki presbiterünk, Schmidt Jánosné, Piroska édesanyját búcsúztatta, aki életének 89. évében adta vissza
nemes lelkét Teremtõjének.
Március 15-én szombaton keresztelési szertartásra került sor délelõtt 11 órától, melynek keretében megkereszteltük és Jézus követésére egyházunk tagjainak sorába felvettük ifj. Brock Vilmos és Szász Ildikó másodszülött gyermekét: Albertet. A keresztelõi szertartást követõen a gyülekezet több tagjával együtt keresztelési ebéden
vettünk részt a család meghívására a gyülekezeti
teremben.
Március 16-án emlékeztünk meg az 1848-as forradalom 155. Évfordulójáról ünnepi istentisztelet
keretében. Ez alkalommal láttuk vendégül a „Sziget hangja” nevû ökumenikus vegyeskórust. A
kórus vezetõje Zákányi Bálint volt. Istentiszteletünket követõen családi vasárnapra gyûltünk
egybe és együtt fogyasztottuk el a gyülekezet
több tagjával és az elõadókkal az ízletes vasárnapi ebédet, amely Brock Margit templomgondozó munkáját dicsérte.
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Budapesti Unitárius Hírlevél
Március 23-án Egyházközségünk a Nemzetközi
Unitárius Vasárnap alkalmából ünnepi istentiszteletet tartott. Ezen a napon a világ unitáriusai
emlékeznek elõdeikre. Ez alkalomból az ünnepi
szolgálatot Szent-Iványi Ilona lelkésznõ végezte.
Kászoni József lelkészünk 2003. március
25-tõl április 12-ig az Egyesült Államokban
tartózkodik
Kászoni József lelkészünk az amerikai unitáriusok meghívására a fenti idõszakban az Egyesült
Államokban fog tartózkodni és a testvéregyházi
kapcsolatok fejlesztését szolgáló testület ülésén
vesz részt.
Távollétében az istentiszteleteken Egyházközségünkben Szász Adrienne és Szent-Iványi Ilona
lelkészek végeznek szolgálatot.
A Camerata Budapest koncertje és Marian
Pascalau grafikus kiállítása
Március 1-én, szombaton a Camerata Budapest
vonós kamarazenekar tartott felejthetetlen koncertet templomunkban. Az együttes mûsorán jól
ismert klasszikusok mûvei szerepeltek, mint Mozart, Bach, Bartók és Vivaldi.
A gyülekezeti teremben Kászoni József tiszteletes nyitotta meg Mariana Pascalau román származású Budapesten élõ grafikus mûvész kiállítását. A szeretetvendégségen mintegy 60-an vettek részt.

PRESBITÉRIUMUNK 2003.
MÁRCIUSÁBAN VÉGZETT
MUNKÁJÁRÓL
2003. március 5.

A Presbitérium ezen az ülésén elsõsorban a közgyûlés elõkészítésével foglalkozott, tovább elfogadta az Egyházközség 2003. évi tervezett esemény naptárát.
Végül, de nem utolsó sorban állást foglalt az egyházközségi énekvezér szolgálati lakásának kérdésében. Mint ismeretes Vadady Attila énekvezér és a Magyarországi Unitárius Egyház között
egyrészt munkaügyi, másrészt lakáshasználat
kérdésében polgári per van folyamatban.
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A Presbitérium Kríza Dániel kezdeményezésére
a lelkészi javadalmazás formáját és mértékét is
áttekintette és bár kívánatosnak tartotta, hogy a
lelkész jövedelme növekedjen, a 2003. évi költségvetésben tervezettnél magasabb díjazásra
egyelõre a testület nem lát pénzügyi lehetõséget.
A lelkész javadalmazása mellett szóba került a
lelkészi munka egyre jelentõsebb mértéke és
összetettsége (szertartások végzése, családlátogatás, lelkészi ügyelet, adminisztráció, egyházközségi képviselet, nem egyházi rendezvények
szervezése, stb.), mely a hívek számának örömteli növekedésével egyre nagyobb feladat. A
Presbitérium és a lelkész is egyet értett, hogy
Egyházközségünk kinõtte az „egy-lelkészes” korszakát és szükséges elõre gondolkodva a közeljövõben elindítani a lelkészi utánpótlást is szolgáló, segédlelkész keresési munkát, annak elõkészítését.

Jelentkezõket várunk a Presbitérium által tervezett családlátogatásokhoz
A Presbitérium szándéka, hogy a családlátogatásokat rendszeressé és intenzívebbé tegyük. Az
elképzelések szerint minden egyes presbiter havonta legalább egy családot meglátogatna gyülekezetünkbõl, így legalább kétévente mind a négyszáz gyülekezetünkben nyilvántartott családhoz
eljuthatnánk.
Mivel az istentiszteletek és gyülekezeti összejövetelek alkalmával a résztvevõk nagy száma és
az idõ rövidsége miatt sincs lehetõség egymás
mélyebb megismerésére és tartalmasabb beszélgetésre, úgy gondoljuk, hogy a családlátogatások, melyekre hétköznap este vagy hétvégeken a
fogadó család idõbeosztásához illeszkedve kerülhetne sor, megfelelõ alkalmat biztosítana a
gyülekezet tagjai és Presbitériuma közötti kapcsolatok erõsítésére. Egy-egy ilyen látogatáson
egy, legfeljebb két egyházközségi presbiter venne részt. A fogadó család részérõl a látogatás
nem igényelne semmilyen elõkészületet, hiszen
egy, legfeljebb két órás beszélgetésrõl lenne szó.
A Presbitérium ülésén, melyen felmerült a családlátogatás kérdése, néhány presbiter saját tapasztalatára hivatkozva úgy vélte, hogy a családok fogadókészsége nem teszi lehetõvé, hogy céljaink
megvalósuljanak. Ezért azoknak a híveknek a jelentkezését várjuk, akik örömmel fogadnák a
presbitereket egy beszélgetés erejéig otthonukban. Kérjük, hogy jelentkezéseiket telefonon tegyék meg a lelkészi hivatalban (311-3094).

Budapesti Unitárius Hírlevél
EGYHÁZUNK ÉS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBÕL
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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Reméljük, hogy a jövõben is be tudunk számolni társegyházközségeink életérõl, fõbb
eseményeirõl, melyhez folyamatosan várjuk
a híreket, melyeket a soron következõ számban közzé is teszünk.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezúttal a második oldalon ismertettük Egyházközségünk tervezett 2003. évi programját. Az események közül
kiemeljük a Magyarkúton 2003. május 17-én
megrendezésre kerülõ szabadtéri istentiszteletet
és szeretetvendégséget.

Megalakult az Unitárius Missziós Központ
Hódmezõvásárhely központtal

Nyári Unitárius Gyermektábor Magyarkúton
2003. június 30. és július 6. között

Báró Csesznegi Miklós kezdeményezésére Kiss Mihály hódmezõvásárhelyi lelkész támogatásával ez év
februárjában megalakult Hódmezõvásárhely központtal az Unitárius Missziós Központ (UMK). A szervezõk szándéka szerint az UMK elsõsorban a szegedi
és hódmezõvásárhelyi körzetben fejti ki tevékenységét. Célja a térségben élõ unitáriusok felkutatásán túl
az unitárius vallás értékeinek bemutatása a más vallású emberek számára. Az UMK elõadásokat szervez, unitárius vonatkozású sajtóhírek megjelentetését
kezdeményezi.

A Budapesti és a Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség nyári gyermektábort szervez Magyarkúton.

Az UMK megalakulása óta több más településen is elindította tevékenységét, így Miskolcon és Békéscsabán is.

Felügyelet: 3-5 fõ felnõtt, köztük Brock Enikõ pedagógus, Szász Adrienne lelkész, Bencze Margit hitoktató, egyetemi hallgató.

A szervezõk munkájukhoz várják az unitárius hívek
adományait az alábbi címre:

Résztvevõk száma: 15 fõ általános iskolás korú
(6-14 éves) gyermek részvételére van lehetõség.

Unitárius Lelkészi Hivatal
6800 Hódmezõvásárhely, Vöröskereszt u. 16/A.
A közlemény rovatba kérik beírni: „MISSZIÓ”

Részvételi díj: 14.300,-Ft/fõ

Az UMK elektronikus postafiókjának címe:
unitspirit@mailbox.hu.

PESTSZENTLÕRINC
2003. MÁRCIUS 29.
GYÜLEKEZETI ÖSSZEJÖVETEL
Szász Adrienne lelkész áhítata után Huzella Péter
mûsorhoz ilõ énekével és gitárkíséretével vezette be
ifj. Bencze Márton vetített képes elõadását, mely az
Örömhír TV-ben bemutatott erdélyi templomokról és
az ott élõ unitáriusokról készült. Az érdekes és látványos elõadás után jött
az elmaradhatatlan puliszka és a tortaárverés.
A gyülekezet két gyermek képviselõje Krisztina és Dani nagy licitálása mellett zajlott le, és
utoljára egyszerre tették
a pénzt a kosárba, így
õk lettek a gyõztesek.
Ez is mutatja, hogy ne
csak a múltunkban, hanem a jövõnkben is bízzunk.

Idõpont: 2003. június 30-tól július 6-ig.
A tábor helyszíne: Magyarkút Panzió
Utazás: Vonattal a Budapest Nyugati pu-ról
Elhelyezés: Faházakban, melyek mellett melegvizes
zuhanyzó található
Ellátás: Napi háromszori étkezés

Jelentkezés: 311-3094-es telefonszámon Postásné
Balázs Ildikó, egy házközségi irodavezetõnél, legkésõbb 2003. május 15-ig.
A tábor vezetõi különféle programokkal várják a gyermekeket.
A tábort szervezõ egyházközségek rászorultsági alapon részben vagy teljes egészében átvállalják a táborozás költségét a nehéz anyagi körülmények között
élõ családok esetében. Kérjük, hogy támogatás iránti
igényüket a jelentkezéskor közöljék.
Várjuk a nyaralni vágyó gyermekek szüleinek jelentkezését, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is megrendezhessük a gyermekek számára felejthetetlen élményt jelentõ eseményt.
A táborba nemcsak a szervezõ Egyházközségekhez
tartozó gyermekek, hanem más egyházközségek unitárius fiataljai is jelentkezhetnek.

Hajrá unitárius ifjak!
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KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK
Megújult a Budapesti Unitárius Egyházközség honlapja

Gazdag Árpád és Léta Sándor lelkes és értékes munkájának eredményeként a Budapesti
Unitárius Egyházközség honlapja mind külsõ
megjelenésében, mind tartalmában megújult.
A honlap a Magyarországi Unitárius Egyház
www.unitarius.hu honlapján keresztül, az
Egyházközségek, Budapest kiválasztásával
érhetõ el. Egyházközségünk és templomunk
történetén, lelkészünk bemutatásán túl, olvashatóak a Hírlevél korábbi számai és
Christine Morgan, Balázs Ferenc mészkõi
unitárius lelkész özvegyének Alabástrom
falu címû visszaemlékezése, melyet Kászoni
József tiszteletes fordított magyar nyelvre és
amely könyv Egyházközségünk támogatásával jelent meg.
Fentieken túl az Egyházközség 2003. évi
esemény-naptára is megtekinthetõ.

Csatlakozzon az Unitáriusok Magyarországon elnevezésû internetes levelezõ
listához
A levelezõ lista 2001. márciusa óta mûködik és a
www.smartgroups.com internetes oldalon keresztül
érhetõ el, a „Unitarians in Hungary” csoporton belül. A
lista neve Unitarians in Hungary, melyen a levelezés
magyar nyelven folyik. Jelenleg 51 regisztrált tagja
van a listának és bárki, nevét, azonosságát feltüntetõ
személy bekapcsolódhat a levelezési rovat tevékenységébe, véleményt mondhat, üzeneteket küldhet és
megkapja a többi tag által küldött üzeneteket. A tagok
többsége magyarországi unitárius, de szép számmal
vannak erdélyi és amerikai levelezõ tagok is.
Amennyiben a bejelentkezéssel bármilyen technikai
gondja lenne, kérjük, hogy a lista moderátoraitól, Zoltán Csabától vagy Dr. Bardócz-Tódor Andrástól kérjenek segítséget.
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Munkalehetõség
Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál
(311-3094), akik részmunkaidõben takarítást,
gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknál. Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van még szabad kapacitásuk vagy
ilyen jellegû szolgáltatást igénybe vennének.
Szeretnénk ha az ilyen jellegû kereslet és kínálat
Egyházközségünkön keresztül egymásra találna,
mindenki örömére.
Szociális munkásokat keresünk szociális tanácsadásra és idõs testvéreink segítésére
Idõrõl-idõre felkeresik egyházközségünket nehéz
anyagi, szociális helyzetben lévõ egyháztagok,
akiknek a mindennapi megélhetés is gondot
okoz. Sajnos segítõ szándékunk ellenére sem tudunk az egyházközség szûkös anyagi lehetõségeibõl tartós megoldást biztosítani a rászorulóknak.
Tapasztalatunk szerint a segélyért folyamodók
nincsenek tisztában azzal, hogy az önkormányzatok, különféle szociális és egyházi alapítványok segélyei is rendelkezésre állnak, csak nem
tudják, hogy létezik ilyen vagy nem tudják, hogy
hogyan lehet hozzájutni.
Ezért olyan unitárius testvéreink jelentkezését
várjuk, aki jártas ezen a területen és idõnként segít a rászorulóknak eligazodni a segélykérés útvesztõiben.
A Hírlevél szerkesztõségébe érkezõ nagyszámú
levél azt is bizonyítja, hogy sok a 70 év feletti,
meggyengült egészségi állapotban lévõ idõs,
egyedül élõ unitárius, akinek nincs hozzátartozója, aki idõnként segíteni tudna napi problémái
megoldásában, és nincs senki a környezetében
akivel egyáltalán beszélgetni tudna.
Szeretnénk, ha apró, de a magukra hagyott embereknek mégis oly sokat jelentõ gondoskodás
apró jeleit tudnánk adni idõs testvéreinknek. Erre
a feladatra is jelentkezõket várunk. Ne feledjük,
hogy egyszer mi is leszünk öregek. Segítsünk
idõs testvéreinken.
Jelentkezõket várunk különféle szervezési
feladatokra
Továbbra is várjuk a hívek ajánlkozását közösségi feladatok ellátására.
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A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE
Ebben a rovatban idõrõl-idõre felteszünk egy vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik
lehetõvé, hogy ugyanarról a kérdésrõl mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdõíves formát választottunk
és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat.

ELÕZÕ SZÁMUNK KÉRDÉSE:
Kérjük értékelje a Budapesti Unitárius Egyházközség 2002. évi munkáját.
A Hírlevél III. évf. 1. számában feltett kérdésre összesen 5-en válaszoltak a kérdõív kitöltésével és visszaküldésével. Az eredmény a következõ:
Tevékenység

Érték

Hitélet

1,6

Ifjúsággal való törõdés

2,7

Idõsekkel való foglalkozás

3,3

Rendezvények

1,0

Szeretetvendégségek

1,4

A legjobbnak értékelt tevékenységet 1-sel kellett jelölni, a kevésbé jókat növekvõ számokkal.
Az eredmény azt mutatja, hogy az ifjúsággal és az idõsekkel való törõdés területén szükséges javítani munkánkon,
míg a rendezvények és szeretetvendégségek értékelése nagyon jónak mondható.
A válaszolók egyike felvetette, hogy ne csak vasárnap legyen istentisztelet, egy másik pedig az unitárius hívek felkutatását tartotta még fontos és elvégzendõ feladatnak.

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

Szerkesztõi levél
Hírlevelünk lassan kinövi gyermekbetegségeit, és mindig elsõdleges célunk az, hogy Egyházközségünk tagjait tájékoztassuk arról, ami az elmúlt idõszakban történt. További célunk, hogy ne csak a jelent, hanem a múltunkat is ismertessük. Híveinkkel történt beszélgetések során kiderült, hogy alig ismerik a Magyarországi Unitárius Egyház kialakulásának történetét, és az elmúlt évtizedek-évszázadok eseményeit. Szerkesztõségünk ezért elhatározta,
hogy összeállítjuk múltunk, és elsõsorban a Budapesti Unitárius Egyházközség kialakulásának történetét és annak mûködését napjainkig. Megismertetjük híveinkkel hogyan és mikor jött létre Egyházközségünk és kik voltak
elõdeink.
Másik témánk Magyarkút kialakulásának története lenne. Egyre többen élvezik és szeretik Magyarkút atmoszféráját. Vannak akikben nosztalgia ébred fel, mint bennem is, aki itt töltötte gyermekéveit. Van, aki csak most kezdi
megszeretni. A tavalyi gyermektábor résztvevõi is egész évben errõl mesélnek és várják az idei nyaralásukat. Ezen
felbuzdulva határoztuk el, hogy megismertetjük olvasóinkkal magyarkút kialakulásának történetét és küzdelmeit.
Folyamatban van ennek a témának a feldolgozása és reméljük, hogy következõ számunkban már közölhetünk belõle részleteket.
E rövid bevezetõ után szeretném feltenni a

HÍRLEVÉL KÉDÉSÉT
Szeretnénk megtudni, hogyan értékeled Hírlevelünket és törekvéseinket. Továbbra is a legjobbnak ítélt osztályzatot 1 – 5-ig számozza be. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy véleményeiket és javaslataikat írják le, hogy további munkánkat az Önök igényeinek tudatában folytathassuk. Köszönjük az eddigi fáradozásaikat és szeretnénk, ha minél
többen mondanának véleményt és tennének javaslatokat.

Szerkesztõség
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Amikor egy háború után újrakezdünk...
(Gondolatok egyházunk hatvan évi történetérõl)
Egyházunk legújabbkori történetérõl két jelentõs forrástanulmány is megjelent. Bennünket
azonban egyetlen probléma érdekel, miként indult meg és hová
vezetett a magunkhoztérés a
rettentõ élmények után. 1950 januárjában felkért a Fõhatóság
Pethõ István egyházi jegyzõt és
engemet, hogy mérjük fel az
egyház akkori múltját és helyzetét. Jelentésünket leadtuk, de
szerencsémre jelentésünknek
fogalmazványa nálam maradt és
abból újra megismételhetem azt.
Kedvezõ volt az is, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal
1955-ben feldolgozta és kiadta
az 1949. évi népszámlálás vallásra vonatkozó adatait és azoknak összefüggéseit. Segítségével még tisztábban látunk a korszakra.
Újra feldolgozásomat szeretném
tisztelgéssé tenni a gyülekezetet
teremtõ és templomot álmodó és
építõ lelkész születésének századik évfordulójára. A statisztikai
adatok bizonyossága szerint
1949-ben 9449 unitárius élt Magyarországon. Ebbõl 5190 volt
férfi és 4259 nõ. Érdekes, hogy
valamennyi egyéb felekezetnél
ellenkezõ volt a nemek aránya.
Ebbõl két tényre következtethetünk: Az egyik, hogy az unitárius
férfiak jelentõs része jött át
magyarországra egyedül és nõsült meg itt, gyakori ok az is,
hogy a helybeli áttérések esetében a férfiak áttértek, de a nõk
nem.
E bevezetés után lássuk az
1949. évi unitárius helyzetet.

A magyarországi államvezetés
jelentõ támogatásban részesítette az unitárius egyházat anyagilag. Az egyház központja a következõ tételeket kapta az államtól:

4. Polgárdi (Dunántúl)

– Központi tisztségviselõk
fizetése
15260 Ft
– a lelkészek államsegélye
házhoz küldve
40400 Ft
– nyugdíjasok támogatása
18131Ft
– központi dologi kiadásokra
18000 Ft
missziós célokra
(liternátus)
11500 Ft

5. Hódmezõvásárhely

Összesen:

103291 Ft

– a Hõgyes utcai ház
bevétele
30731 Ft
– hívek külön adománya
10644 Ft

Egyházi adó
perselypénz
ünnepélyek
lakbér
Összesen:

Egyházi adó
perselypénz
föld jövedelem
Összesen:

Egyházi adó
perselypénz
házbér
földbérlet
ünnepségek
Összesen:

1. Budapest

8. Kocsord
39810 Ft
10530 Ft
6535 Ft
80363 Ft
1400 Ft
138638 Ft

2. Pestszentlõrinc
Egyházi adó
perselypénz
adományok
ünnepélyek, csekk
Összesen:

12837 Ft
1849 Ft
3500 Ft
12834 Ft
31020 Ft

3. Duna-Tisza köze
Egyházi adó
perselypénz
ünnepség
csekkszámla
Összesen:

3674 Ft
1017 Ft
957 Ft
6006 Ft
11654 Ft

4457 Ft
845 Ft
385 Ft
1714 Ft
1163 Ft
8564 Ft

7. Debrecen

Az egyházközségek anyagi
helyzete:

Egyházi adó
perselypénz
fõvárosi segély
házbérekbõl
központ segélye
Összesen:

3210 Ft
1845 Ft
642 Ft
5697 Ft

6. Füzesgyarmat

Egyházi adó
csekkrõl
házbér
segély
Összesen:

Összes központi bevétel:
144666 Ft

4231Ft
1030 Ft
870 Ft
1200 Ft
7331 Ft

Egyházi adó
perselypénz
ünnepélyek
földbérlet
Összesen:

2332 Ft
1785 Ft
2234 Ft
1400 Ft
7751 Ft

3569 Ft
350 Ft
1363 Ft
2012 Ft
7294 Ft

Ebben az idõben a Hõgyes Endre utcai templom az Unitárius
Misszióház elnevezés alatt az
„Internátus” és a Brassai diákkör
intézményeként mûködött. Gyûjtött adományokat is, támogatta
az állam is, de jelentõs segítséggel járultak mûködéséhez külföldi hittestvéreink is. Önálló gyülekezetté csupán a fõiskolai internátus megszûnése után lett.
(Folytatjuk)
Szász János

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma – megjelenik 800 példányban
A HÍRLEVÉL felelõs szerkesztõje: Schmidt Gábor – A HÍRLEVÉLLEL kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. alatti címére küldeni.
A borítékra kérjük írják rá: „HÍRLEVÉL”.
Elektronikus levél küldhetõ a cerbi@cerbi.hu címre is.
Nyomda: Cerberus Kft. 1066 Lovag u. 14. Felelõs vezetõ: Schmidt Gábor
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számtalanszor, én tudom, ho
voltál, szürke, fáradt és hozz
Álmatlanul csavarogtad a sz
útját, a nyomor, az éhség sir

Amikor Istentõl áldott ünnep
hívunk templomunkba minde
lett az úrasztala áldásaiból is
Az Úr 2003. esztendejében
A Budapesti Unitárius Egyhá

HÍRLEVÉL KÉRDÉSE
Az Ön szerinti értékelésnél a legjobbnak ítélt osztályzat az 1-es és minél kevésbé van megelégedve 5-ig
számozza a kérdéseket.
Az eddig megjelent Hírlevelek értékelése
Mi a véleménye a múltunk megismertetésének irányába tett elképzeléseinkrõl?
Elégnek tartja e a Hírlevélben közölt adatokat?

Ide kérjük írja le, hogy miben kellene fejlõdnünk, és mit szeretne még olvasni Hírlevelünkben.

