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EGYHAZKÖZSÉGIKÖZGYOLÉS
2005_ FEBRUAR 13_ -11 ÓRA
Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes
közgyűlését

2005_ február l3-án (vasárnap)
II órai kezdettel tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u_2-4. sz.
ala tti templomunkban.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűl ésre egy órával
később, 12 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

FARSA NGI BAL ÉS J Ó TÉKONYSAGI A RVERÉS
2005_ FEBRUAR 26_ - 19 ÓRA
Első

alkalommal kerül megrendezésre Egyházközségünk farsangi bálja, ahová minden korosztály képvi sel ő it szeretettel hí vjuk és várj uk, de
kül önősen számítunk a tiatalabbak megjelenésére, tekintettel arra, hogy

az eseményt, nevéhez híven, vidám, zenés, táncos mulatságként képzel-

A TARTALOMB6L

Egyházközs égünk
é/etéböl

j ük el. A bált I. emeleti
gyenes.

2

Ismerős

arcok
egyház-községünkböl

6

Egyházunk és társegyházközségeink
é/etébö/

7

Rendezvényekesemények

7

A Port/andi
Testvéregyházközségi
kapcsolat hírei
Köz/eményekhirdetmények
A HIRLEVÉL kérdése

gyű l ekezeti

terrnünkben tartj uk, a részvétel in-

Kérjük a bálon résztvevőket, hogy az eseményre hozzanak magukkal
állva is könnyen fogyasztható, házi készí tésű hidegkonyhai ételeket, sós
és édes süteményt. Kenyérrő l és ásványvízről egyházközségünk gondoskodi k, de más italokból adományokat helyi fogyasztásra örömmel
elfogadunk.
A program még nem vált véglegessé, de az már biztos, hogy llesz zene,
tánc és jótékonysági árverés, a magyarkúti ingatlan felújítása céljára.
Kérj ük egyházközségünk tagjait, hogy ajánljanak fel az árverésre olyan
tárgyakat (műtárgy, könyv, ékszer, új vagy jó állapotú használati tárgy),
melyek bevételét Magyarkút fe lújítására fogj uk fo rdítani. Az árverésre
történő felajánlásokat a szervezőnél, Sipos Emőke Villőné l
(sevillo@ freemai l.h u; 06-70-570-2889) vagy a lelkészi irodában
Postásné Balázs Ildikónál (311-3094) tehetnek.
•

••
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Tervezünk továbbá to mbola sorsolást is, melynek bevételeI! szmten a
megjelölt célra fordítjuk.
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HÚSVÉTI ONNEPIISTENTlSZTELETEK
2005_ MARCIUS 27-28.
Hagyományainknak megfeleöen Húsvét vasárnap és hé~fö~ is ünnepi
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istentiszteletet tartunk 2005. március 27-én és 28-án, I I ora. kezdettel.
Mindkét alkalommal úrvacsora vételére is várjuk konfirmált unitárius
testvéreinket.

2005. március 25-én Nagypénteken, 18 órai kezdettel az Unitárius Passió élő e l őadására kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban.
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F őta n ác si képviselő

EGYHAZK ÖZSÉGONK ELETÉSÖL

választása

Mint azt bizonyára híveink is tudj ák, 2005 . e l ső felé.
ben a Magyarországi Unitárius Egyház püspőkvá.
lasztó. tisztújító Zsinatot tart, mivel az Egyház
2000·ben megválasztott vezetőinek (püspök, fó.
gondnok és hel yetteseik) négy évre szóló megbízatá.
sa lejár.

Egyh ázközségi közgyűlés 2005. febru ár 13·án

Ezúton, valam int szószéki hirdetéssel értesítjük
kedves egyházfenntartó unitári us testvéreinket.
hogy Egyházközségünk évi rendes közgyű l ését
2005, feb r uá r 13-án (vasárnap)
II 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 kőzgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok
vehetnek részt, akik 2004. év folyamán egyházfenntartás eimén anyagilag hozzájárultak egyházközsé·
günk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházköz·
ségi hirdetőtáblán , illetve az egyházközségi
hivatalban megtekinthető . A közgyűlés akkor hatá·
rozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező ta·
gok több mint fele jelen van. Szavazati jogukat a tagok
csak
személyesen
gyakorolhatják.
A
megismételt közgyűlés a megjelentek számától fiig·
getlenül határozatképes.

Az Egyház Elnöksége 2005. február 5·ére hívta
össze a Főtanács ül ését, melynek feladata az Egyház
A laptörvényének módosítása, illetve a tisztújító Zsi.
nat összehívása. A Zsinat megalakulására és ülésére
várhatóan 2005 . márciusában fog sor kerülni.
Az Egyházi Képvi selő Tanács által előterjesztett
Alaptörvény javaslat szerint Egyházközségünket a
lelkészen és a gondnokon kívül az eddigi kettö helyett három választott főtanácsi/zsinati képviselő
képviselheti.
Az
Egyházközség
közgyülése
2004-ben választotta fótanácsilzsinati képvi selővé
négy éves időtartamra Kaveczkiné Dr. Farkas Kata.
lint, egyházközségi jegyzőt és Dr. Vajda László,
presbitert.

I. Lelkész 2004. évi jelentésének megtárgyalása,
elfogadása

A 2005. február 13-án tartandó közgyűlésen a fenti
két képviselő megerősítése mellett egy harmadik
személy megválasztását kezdeményezi a Presbitéri·
um, Dr. Barabássy Sándor presbiter személyében.
Természetesen van lehetőség más személyekjelölé·
sére is a közgyűlésen vagy azt megelőzően.

2. A 2004. évi zárszámadás ismertetése és elfoga·
dása

600 fő közelében Egyházközségünk teljes jogú
tagjaínak száma

3. A 2005. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása

Nagy örömmel tudatjuk a Hírlevélolvasóival, hogy
a korábbi évek növekedésének foly1atásaként,
2004·ben az egyházfenntartást befizető hívek száma
Egyházközségünkben megközelítette a 600 fót, pontosan 593 fő teljesített befizetést az elmúlt évben.

A

közgyűlés

napirendje:

4. A Magyarországi Unitárius Egyház tisztújító
Zsinatával kapcsolatos kérdések
5. Egyházközségi tisztségviselők megválasztása és
esküjük bevétele
6. Egyebek
A napirendekre vonatkozó előterjesztések az egy.
házközség hivatalában hétköznap 9 és 16 óra között
a közgyűlést megelőző héten megtekinthetőek .
Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb szám.
ban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számitunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket
erre a fontos eseményre.
Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is
megköszönve
Zoltán Csaba, gondnok
Kászoni-Kövendi József, lelkész
Schmidt Gábor, gondnok
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Ennek az örömteli hírnek a kapcsán köszönetet mon·
dunk Kászoni József tiszteletes úrnak, aki egyház·
községünk lélekszámának gyarapításáért a legtöbbet
tette. Jó érzés valamennyiünk számára, hogy a több·
éves áldozatos munka eredmény1 hoz.

Elkészült a 2004. évi Zárszámadás és a
2005. évi Kőltségvetés
Postásné Balázs Ildikó egyházközségi irodavezető
gyors és pontos munkájának köszönhetően elkészűlt
az Egyházközség 2004. évi zárszámadása, melynek
alapján Zoltán Csaba gondnok összeállította a 2005.
évi költségvetést. A két pénz ügyi jelentést a Presbl'
térium megvitatta és jóváhagyásra a közgyűlés elé
terjesztette.

.
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2004. évi zárszámadá.'i
Tervrrény

2004 Terv

.4-

Nyitó
vagyon

•

8.438.282

8.43 8.282

(%)

100%

Bevételek

9.462.530

5.050.000

187%

Kiadások

9.904.757

6.853.500

145%

Záró
vagyon

7.996.055

6.634.782

120%

2005. évi költségvetés
2005/2004
(%)

2005
tervezett

2004
Tény

Nyitó
vagyon

7.996.055

8.438.282

94,8%

Bevételek

7.469.768

9.462 .530

78,9%

Kiadások

8.363 .000

9.904.757

84,4%

Záró
vagyon

7.102 .823

7.996.055

,

,
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A zárszámadás és a költségvetés föbb számait az
alábbi táblázat tartalmazza. Részleteiben a két anyag
az egyházközségi hirdetötáblán és az irodában tekinth e t ő meg.

2004 Tény

. ,

A kórus a L ő rin ez i Mihály Ku lturális Egyesület keretében fog műk ö dni .
A névadó, erdélyi unitárius kántor, karvezetö, színjátszó csoport vezetö, néptanítóként évti zedeken keresztül egyedül tette azt, amit mi az Unitárius Kulturális egyesületbe célunknak tűztünk ki . Az egész
élete és munkássága a közösségformálást, a hagyornányápolást szolgálta. A kórus vezetése a hit, a remény és a szeretet kl sugárzását a felcsendüt ő dallamokon keresztül valósította meg.
2005 január II-én vo lt az alakuló ülésünk, ahol ajelen l évők mcgválasztották a ti szt ségvi selőket is.
A jelenl évők Vadady Attila kántor urat választották
meg egyhangúan az egyesület elnökének, aki a tisztséget elfogadta, és biztosította a jelenlévőket arról,
hogy a től e el várható módon mindent meglesz a sikeres működésünkért . A célirányos felkészültsége,
leh etővé teszi számára, hogy egyben a karvezetőnk
is lehessen.
A kórus minden jó hangú és lelkes unitárius testvért
vár, minden kedden este hat órakor, 1055 Budapest
Nagy Ignác u. 2-4 szám alatt a gyülekezeti teremben,
akinek öröm az együtt éneklés, amely az egyik legnagyobb intellektuális élményt is jelentheti minden
,
.."
resztvevo
szamara.
Dr. Szolnoki Lajos

88,8%

Megalakult a Lőrinczi Mihály Unitárius
Kulturális Egyesület
A Budapesti Unitárius Egyházközségben közel egy
évtizede tartozom unitárius feleségem révén, mint
református. Dávid Ferenc emléke nyomán könnyű
volt itt lelki társakra találnom.
Kászoni- Kövendi József lelkész, valamint Vadady
Attila kántor évek óta tervezte egy unitárius egyházi
kórus megalapítását, de valahol mindig elakadt ez a
szép tervük.
Úgy éreztem, hogy családommal meg kell hoznom
azt a döntést, hogy segítségünkkel ez a fontos terv
megvalósulhasson. Szerény hangunkkal, lelkesedésünkkel , kórus tagok toborzásával folyamatosan , valam.int egy éven keresztül anyagilag is támogatnl
fOl!Juk a kórus működósót.

Visszaemlékezés "Lőrinczi Mihály"
Unitárius Kulturális Egyesület
névadójára
Lőrinezi Mihály 1906. november elsején született
Csekefai ván Székelyudvarhe ly megyében, fóldmű

ves családban .
Éles eszű gyermek lévén a falu unitárius lelkésze
Varga György és Nagy Sándor szo lgabí ró, a továbbtanul ásra biztatták. Így kerűlt az Székelykeresztúri
Unitárius Gimnáziumba, majd a Tanítóképzőbe.
Hogyelőteremtsék a taníttatásához szükségesjavakat, az édesanyja naponta gyalog vitte be a tejet eladásra, Keresztúrra. A kicsi Mihály is nyolc évig
gyalogolt Csekefalva és Keresztúr között. Nagyon
hamar megszerette az orgona és a hegedűoktatást,
hogy többet tudjon gyakorolni, elcserélte az otthonról hozott ebédjét (papírba csomagolt szalonna, ko lbász, kenyér, hagyma), azokkal a diákokkal, a~lk
nem akartak élni a számukra biztosított gyakorIasI
óra l ehető s égével.
•
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A Tanítóképzöt I 926-ban sikeresen befejezte. Énekvezéri képesítési bizonyítványt a Kolozsvári Unitárius Teológián szerzett.
Kamagyképcsítő

Oklevelet a Magyar Dalosszövet-

-
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venn i szépszóval, hogy a jó hangü családtagjaikat
engedjék el énekelni az est i munka után .
,

Igy érték el, hogy a megyei versenycken a híres ditrói
vegyeskarral felváltva nyerték meg mindig az első

ség karnagyképzésén nyerte el szintén Kolozsváron.

díjakat.

Mint népiskolai tanító és unitárius kántor amegye

A nevezetes segesvári Petőfi Ünnepélyre teherautók-

több falujában tanított: Nagymedesér, Szenttnihály,
Homoródszent-péter,
Homoródszentpál
(itt
1930- l951 -ig, mint igazgató tanító is).

kal ment a dalárda, de Fehéregyházánál a rendőrség
előállította Lőrinczi Mihályt, és többek között arra
kényszerí tették, hogy többször leiIja az eléneklésre
kerülő dalok szövegét, Megfenyegették, mindent elkövettek, annak érdekében, hogy lekéssék az ünnep-

Az akkori kor szelleméhez híven, nagyon komolyan

vette nemcsak a gyerekek tanítását, hazafias nevelését, hanem a faluközösség minden irányú segítését
is. Különösen a hátrányos belyzetűekre fektetett nagyobb hangsúlyt Az Ö munkássága idején nem volt
írástudatlan a faluban. Hozzá fordultak a falubeliek
minden ügyes-bajos dolgaikkal, a kérvények megírásától kezdve az injekciók beadásáig. Az ifjúságnak külön tanította a méhészetet, a gyümölcsfaoltást,
és a fafaragást.
Homoródszentpáion a kántoroskodás mellett megszervezte és vezette a 60-70 tagú négyszólamú vegyes dalárdát és férfi kart, színjátszó csoportot és
tánccsoportot. Nagy súlyt fektetett a műsorok összeállításakor, a székely hagyományőrzésre. ÜnnepéIyeken és versenyeken sokat szerepeltek nemzeti ihletésű programjaikkal.
A Második világháború idején családjával együtt
szűlőfóldjéről
menekülésre
kényszerűlt.
Dunaharasztiig jutottak el. Ott a sok kötelező "kicsi
robot" mellett egy evangélikus lelkésszel majdnem
minden nap halottakat temettek, és élték a félelemmel teli éleIÜket. Közben újra szervezte a helybelieknek az iskolai oktatást. Tevékenysége olyan sikeres
volt, hogy lakást és állást is biztosítottak volna, ha ott
marad, de a szíve hazahúzta a szülőfóldjére.
Homoródszentpáion a háborús körülmények miatt
kifosztott otthon várta, de a falubeliek szeretete segítőkészsége révén hozzájutottak családjával a legszükségesebbekhez, és azonnal folytathatta a néptanítói munkásságát, segítséget és reményt adva a
körü lötte élőknek,
1951 -től áthelyezték a református Kisgalambfalvára,
mert az akkori tanügyi rendszer többszöri felszólítá-

sára sem hagyta abba a kántori szolgálat ellátását. Eljövetelekor megható búcsúban részesült, A Szentpáli
Dalárda meglepetésként a késő esti órában a Hntori
lak udvarában megszólaltatta az énekvezérük legkedvesebb dalait,
Kisgalambfalván kezdődött minden elölről. Az
énekkar szervezésében és a népszínmüvek betanításában felesége Buzogány Julóka óvónő volt nagy se-

gítségére, Bizony sok családfőt és anyóst kellett rá-
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séget. De nem fordultak vis sza, hanem utolsóként ér-

kezve, még nagyobb lelkesedéssel énekeltek a hálás
közönségnek.
A nehéz, de szép, felemelő évek után Homoródszentpálon, Kisgalambfalván a még élők most is
könnyes szemmel emlékeznek a Lőrinczi tanító bácsira, pedig csak tette, amit tennie kellett, és az Ö területén felelősnek érezte magát székely népéért,
amelyből Ö is származott,
Amikor öreg nyugdíjas korára Budapestre költözött
lányáékhoz, az egyik tanítványa így búcsúzott tőle:
"Tanító úr miért megy el, ha meghal, itt olyan nagy
temetése lenne!" A jó Isten akarata úgy hozta, hogy
Budapesten is " nagy temetése" volt. Itt is megtalálta
gyökereit az Unitárius Egyház kötelékében, Folytatta továbbra is szerényen a kántori szolgálatot, ha
szükség volt rá, mindhárom budapesti unitárius
templomban,
Mint örökös főtanáesi tagtól búcsúztak, az összegyűltek az Óbudai Temetőben 1993 április 14-én,
A szeretett elektromos orgonáját felesége az elhunyt
végakarata szerint a Kolozsvári Unitárius Teológiának adományozta,
Részlet egy tanítványának írt leveléből 1991 március
hóban: "Nagy örömöm telik abban, amikor a tanítványaimtól levelet kapok, Felbontom és olvasom",
Negyvenegy évi tanítói munkásságom, alatt, mindig
,
minden igyekezetemmel a tanítványaIm magyarsag-

tudatának a megörzéséért fáradoztam, a tárgyilagosság alapján, sohasem a gyűlölködés hangján, Vigyáztam a legillatosabb lélekvirágra, a székely
népdalra, amely szép megjelenésében, üde és cSlllogó, mint a Hargita füvére hullott harmatcsepp " ,
Lőrinczi Mihály a régi énekkarára így emlékezett
,

vissza:
Mondd merre születik a dal?

Valahol tán a csillagokban,
hol tüzes gyémántport ka~ar

a szél, vagy bölcsö ringataskor
mondd merre születik a dal?

BUDAPES71 UNITAIIIUS IIjl?LEVÉL
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Tengerek mélyén, végtelenben
vizek sodrában, fürge hal
szá rnyán , lalán madár viharban,
mondd merre születik a dal?

150

ms közönség többsége ezúttal

is a 15 év alatti

korosztályból kerü lt ki .

Templomok csendjén, az orgonák
kopott bil/entyüjén, vagy a hit
ösvényén, szikár hegyeknek,
csúcsain- merre születik?

Aztán szál/ és terjed
mint viharban a hul/ám
asszonyok, leányok, férfiak ajkán
Homoród, Kükül/ö, jobb és baloldalán
Kéz, mely vezényelte s dicsösségre vitte
már elcsendesedett ....
Már csak gondolatban járja be a tájat
egyébkor idézi a dalárdistákal.

•

Hej az a jó tenor, hogy megfehéredett,
a legjobb szoprán is, már rég nagymama lett.
Eggyé gondolja most ujra képzeletbe
beinti kezével, akárcsak régente.
Azt a dalt, mely mos öket összefogja
hogy: Tebenned biztunk eleitöl fogva .

Dr, $zo!ttoki Lajos

A Musica Concertante adventi koncertje
December 4-én templomunkban hangversenyt adott
a 40 fős Musica Concertante zenekar. Ahogyan az elmúlt évek adventi koncertjein, most is Nagy Norbert
karnagy vezetésével szólaltak meg Schubert, Haydn,
Mozart és más e lőadók alkotásai. A karnagy valamennyi darab e l őtt röviden ismertette a zenemű általa fontosnak tartott történetét vagy éppen a szerző
ről mondott néhány gondolatot. A koncert Nagy
Norbert karnagy egykori tanárának, Kodály Zoltánnak a Háry János című művéből származó zenével
zárult.

Munkában az unitárius fiata/okból álló
ének- és zenekar

Vadady Attila énekvezérünk által dirigált ének- és
zenekar modem karácsonyi és betlehemes énekekkel , megzenésített versekkel mesélte el Jézus születésének történetét. A narrátor szerepében Bencze
Margit hitoktatónkat láthattuk. A meleg hangulatú
előadást a kőzönség lelkes tapssal köszönte meg,
majd a közönség tagjai, a gyermekek léptek színpadra és mondtak verset, énekeltek karácsonyi dalokat
vagy éppen hangszeren játszottak, tanúságot téve tehetségükrő l , szorgalmukról és nem utolsó sorban bátorságukról.
A rendezvény végén mikulás csomagok átadásával
édesítették meg a szervezők a jelen lévő gyermekek
számára a késő délutánt.

Kászoni JózsefIeikész jelentése a 2004_ december
és 2005_ január közötti időszakban végzett tevékenységéről

ESKETÉS
2004. december I I. - Vizsolyi János és Monori
Krisztina

KERESZTELÉS
2004. december II. - Juhász Attila és Monori Krisztina lánya: Krisztina
Vizsolyi János és Monori Krisztina fiuk: Gergely
Pillanalkép a

kon certről

Karácsonyfa ünnepély
December 19-én délután került megrendezésre a
2004. évi gyermek karácsonyfa ünnepély. A közel

December 19. _ Búza Dániel és Pál Ágota fiuk: Botond
December 16. Nagy Zoltán és Erdei Erika fiuk: Tamás

•
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TEMETÉS

December 9. Salamon György - 63 éves
December 12. Takács Károlyné sz. Suhajda Lili-Szilvia
2005 . január 20. Dr. Csiki Gábor - 96 éves
Január 26. Héczey András - 70 éves

Presbitériumunk 2004_ decemberi és
2005, januári munkájáról
2004, december
A Presbitérium 2004. decemberében ugyan nem tartott formális ülést, de írásos határozatot hozott az
Unitárius Alapítvány tól számítógépes fej lesztésre
kapott 166.000,-Ft-os támogatásának felhasználásáról. A fejlesztés, némi egyházközségi forrással kiegészítve, már meg is valósult, melynek eredményeként a lelkészi irodában egy korszerü, multimédiás
számítógép és ki s teljesítményű színes nyomtató segíti az egyházközségi munkát. A legújabb szoftver
beszerzése is megtörté nt és az egyházközségi irodába rendeltünk ADSL szolgáltatást, hogyahívekkel
elektronikus formában zajló kommunikáció minél
gyorsabb és hatékonyabb legyen.

nemzetegyesitést, hanem ketté szakított U ' t ' .
E h'
k
' . . .
nl anus
gy azun egyesltcset IS szorgalmazza minden tőle
telhet~ támogatást megad a Magyaro;szágra utazó
vagy Itt lctclepcdő erdélyi unitári us testvéreinek
Egyházkö~~égünk:
templomunk
nyitva
áli
valme~nYlOtok elott, ha segítségre vagy lelki megnyugvasra van szükségetek Budapesten.

I~t~n ga~dag áldását kérjük magyarságotokat és unitanus hiteteket megtartó munkálkodásotokra .
"
d
es a
K arpat-me encei magyarság egyesítésére."

2005, január 26.
Az egyházközségi gondnok és a lelkész tájékoztatást
adott az Egyházi Képviselő Tanács üléséről, az azon
hozott határozatokról, az Egyház Alaptörvényének
tervezett módosításával kapcsolatos kérdéseket.

A Presbitérium tanulmányozta, megvitatta, végül a
közgyűlésnek elfogadásra javasolta a 2004. évi zárszámadást és a 2005 . évi költségvetést.
A Presbitérium továbbá döntött a közgyűlés összehívásárói és az egyházközség 2005. évi esemény naptárát véglegesítette.

ISMERŐS ARCOK
EGYHÁZKŐZSÉGÜNKBŐL

2005_ december 10-én Presbitériumunk üzenetet
küldött valamennyi erdélyi unitárius egyházközségnek és a kolozsvári egyházi és egyházi intézményi
vezetőknek, melyet az egyházközségi hirdetőtáblán
is olvashattak híve ink. A 2004. december 5-én, a kettős állampolgárság kérdésében tartott népszavazás
eredményével és következményeivel foglalkozó
üzenet többek között az alábbiakat tartalmazza:
"Tudjuk, hogy Ti is fájdalommal élitek meg az eredményt, de ne hagyjuk, hogy az ellenzők döntése hitünkben, nemzeti összetartozásunk érzésében egy
pillanatig is megingasson. Kérjük a jó Istent, hogy
hitünkben, nemzeti érzéseinkben tovább erősítsen és
vi lágosítsa m eg azok elméjét, akik nem látták meg a
nemzetegyesítés ezen történelmi lehetöségét.
Mi, budapesti unitáriusok, hisszük és valljuk, hogy a
nemzetegyesítés egy feltartóztathatatlan folyamat és
türelmünk, kitartásunk belátható időn belül eredményre fog vezetni. Ne fe lejtsük el, hogy a magyar
igazolvány néhány éve még csak álom volt, ma valóság. Megszámlálhatatlan azoknak a baráti, testvéri
szálaknak a sokasága, amely összeköt bennünket és
ezek száma napról-napra, évről-évre nő.
A Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma,
az egyházközség teljes közössége, amely nemcsak a

6

Ebben a rovatunkban időrő l -időre bemutatunk
egy-egy egyházközségi tagot, főként azokat, akik
úgymond a háttérben, de nagyon fo ntos feladatot és
sok munkát végeznek egyházközségünkért.

NAGY PIROSKA
Nagy Piroska a gyűlekezeti rendezvények, magyarkúti szabadtéri istentiszteletek, valamint erdélyi és
testvéregyházközségi látogatások biztos és állandó
résztvevője, ezért bizonyára nagyon sokan ismerik
"t
o.

De azt bizonyára kevesen tudják, hogy Piroska
Bölönben, Háromszéken, született 1938. január
24-én. Leánykori nevén Szabó Piroska gyermekként
családjával 1941-ben települt át Leányfalura.
1953-ban Filep Imre tiszteletesnél konfirmált a
Koháry utcai (ma Nagy Ignác utca) templomban.
1962-ben kötött házasságot, me lyből két leány gyermeke született, Piroska és Ágnes. Férjével, Nagy
Lászlóval ma is boldog házasságban élnek,
Pesthidegküton.
Piroska 20 éven keresztül szövőnőként dolgozott a
budakalászi textilgyárban, majd budapesti követsé-

•
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geken szakács ként végezte munkáját. Több, hel y~n :
ként egzotikusnak számító ország magyarorszag l
képvise letén, l ehetősége volt megismerni más népek
konyhaku ltúráját és persze ö is mcg i smcrtett~ a kül-

évfordulóján Szent- Iványi Il ona végezte a szószéki
szolgálatot.

fóldi diplomatákat a magyar konyha remekelvel.

Az ünnepi istent isztelet keretében Kovács Sándor
kolozsvári teo lóg iai tanár és Balázs Mihál y, a re formáció kutatásával foglalkozó történész tartott elő

Piroska nyugdíjazása után sem pihen. Erről segítő

adást.

készsége, fáradhatatlansága és két unokájának, Juliannának és Dan inak a szeretete gondos kodik. Es
néha mi unitáriusok is, hiszen szeretetvendégsége-

ink alkalmával biztosan számíthatunk segítségére a
fózésben, tálalásban és mosgatásban.
Magyarkúton szin te már hagyománnyá vált, hogy
egy vagy két tálca dobozos sörrel kedveskedik a

•

résztvevőknek.

Közg yű lé st

tartott a Dávid Ferenc

Egylet
2005. január 29-én a Nagy Ignác utcai gyülekezeti
teremben rendezte meg a Dávid Ferenc Egylet 2005.
évi rendes közgYÜlését. A közgyűlés elfogad ta a
2004. évi zárszámadást és a 2005. évi költségvetést.
A közgyű lés a 2005. évi tagdíjat I.OOO,-Ft-ban állapította meg. Ajelen lévők megvitatták a 2005 . év tervezett
programját,
valamint
megerősítették
Szent-Iványi Ilonát elnöki jogkörrel bíró alelnöki
tisztségében, miután az elnök, Dr. Nyíredy Szabolcs
betegsége miatt nem tudja ellátni elnöki tee ndőit. Az
Egylet alapszabályának rendelkezése szeri nt az elnök akadályoztatása esetén az Egylet elnöki tisztségét telj es jogkörrel az alelnök tölti be.
Dr. Nyíredy Szabolcs, egyházközségünk egyik legidősebb és aktív tagja a múlt év végén közlekedési
és hosszú i dőre kórh ázi kezelésbalesetet szenvedett
,
re szorult. Allapota j avu l, jelenleg már otth onában
ápolj ák, de elnöki teendőit nyil vánvalóan még nem
tudja ellátni. E helyrő l is m ielőbbi felépülést kivánunk Szabi bácsi nak és várj uk vissza gyülekezetünkbe, illetve a Dávid Ferenc Egylet elnöki tisztségébe.

Piroska (balról ól/va) MagyarkútolI Marylill Sewel/
portlandi tiszte/etessel

Sajnos nem volt jobb fénykép ünk Piroskáról, róla
ugyanis nehéz fo tót készíteni, mert állandó mozgásban van . Köszönjük Piroska eddi gi áldozatos és önzetlen munkáját és jó egészséget, boldogságot,
hosszú életet kivánunk neki és családj ának.

EGYHAZUNK ÉS
TARSEGYHAZKÖZSÉGEINK
•
ELETÉSÖL
Dávid Ferencre és a Tordai Országgyűlés re emlékeztün k a Dávíd Ferenc Egylet által sze rvezett
ünnepi istentiszteleten
Január 9-én a Dávid Ferenc Egy let szervezésében
ünnepi istentiszteletet tartottunk Nagy Ignác utcai
templom unkban. Az 1568. január 6. és 13. között
Tordán megrendezett erdé lyi országgy űl és és a val lásszabadságró l szóló törvény mcgalk otásának 437.

RENDEZVÉNYE~EsEMÉNYEK
Gyülekezeti rendezvény február 5-én
A soronkövetk ező gyülekezeti rendezvényre lapzártánk után, feb ruár 5-én kerül sor, ezért arról következő számunkban adunk hírt.
Dr. Lőrincz Emő egyházj ogász Esendő emberi világunk színes j ogi tükre avagy Vidám jogi esetek farsangja cimmel tart el őadást, melyet Egly Tibor zongoramüvész orgonakoncertje követ. A gyülekezeti
teremben Gui Demeter nagy károlyi származású,
.,
Győrben él ő festöművész ki állításának megnylto)3ra
kerül sor, akit Léb Erzsébet mutat be a közönségnek.
A gyülekezeti rendezvény szeretetvendégséggel zárul.

..

2005. évi egyházközségi események naptára
Immár hagyo mánnyá vált , hogya Presbitériwn minden év elejé n c l fogadj a az év tervezett programját, az

•

•
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úgynevezett ese ménynaptárat. Ib'Y történt ez az idén
is, az eseménynaptára! az alábbi akba n adj uk közre .

Fclhívjuk olvasóink fi gyelmét, hogy ez a naptár e
pillanatban terveze t, bár a Presb itérium azon dolgozik, hogy minden a tervek szerin t megval6suljon, de

ncm zárható ki , hogy az idő haladtáva l a programok
idő pon tja módosul. Ezért kérjük, hogy figye lje egyházközségünk tovább i hirdetménye it, illetve az Ön
által feJ keresni kívánt esemény e l őtt telefonon érdek l ődjön az egyházközségi irodában, hogy va lóban
a terv szerint kerű l megrendezésre a rendezvény.
IDŐ PONT

ESEMÉNY

Kul turáli s rendezvény és szeretetvendégség

Fe bruár 13. (vasárnap) I I óra

Egyházközség i közgy űl és

Februá r 26.
(szombat) 19
•
ora

Farsangi bá l és jótéko nysági ár•
veres

Március 26.
(péntek) 18 óra

Nagypénteki istentisztelet és
passió játék

•

Aprilis 16.
(szombat) 17
•
ora
•

Aprilis 25 . (hétfő)

Vasárnapi és h étfői húsvéti ünnepi istentiszteletek úrvacsora
osztás sal
Kul turá lis rendezvény és szerete!vendégség, az port landi
(USA) testvé regyházközségi
kapcsolat j egyében

Augusztus
12- 15. (péntek-hétf'ó)

Kiránd ul ás Erdélybe a
Szej ke- fürdő i unitárius vihigtalálkozó meglátogatásával

Augusztu s
22-28. (hét-

Magyarkút i Gyermektábor

Szeptem ber I 7.
(szombat) I I
•
ora

Máj us 15-1 6. I I
•
ora

Pünkösdi ünnepi istentisztelet
•
•
urvacsora
osztassal

Május 29. (vasárnap) I I óra

Fiatalok konfinnációja

Június ll .
(szombat)

Kirándulás valamely vidéki
egyházközséghez

Június 17-22.

Port la ndi ifj ú zarándokok láto-

Hírlevél 2005 .11lI. szám kiadása
(Oszi hálaadás i és megyarkúti
meghívóval)
,

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és szeretetvendégség

.

Szeptember 25 .
(vasárnap) I I
•
ora

Oszi hálaadási ünnepi istentisztelet, úrvacsora osztással

Október 2 1.
(szombat) 17
•
ora

Ku lturális rendezvény, szeretetvendégség

November I .
(kedd) 18 óra

Ünnepi istentisztelet

November 19.
(szombat) 17
•
ora

Kulturá lis rendezvény, szeretetvendégség

December 3.
(szombat)

Adven ti koncert

(h é tfő)

Magyarkúti szabadtéri istcnti sztelet és szeretetvendégség

Hírlevél 2005/1V. szám, Karácsonyi meghí vó kikü ldése

December 18.
(vasárnap) 17
o• ra

Gyermek karácsonyfa ünnepély

December 25.
(vasárnap) December 26.
( h étfő) II óra

Ünnepi karácsonyi istentiszteletek ÚTVacsoráva l

K érj ük a 7-1 5 év közötti gyermekek szül eit, hogy
már most jelezzék gyennekeik részvételi szándékát a
nyá ri Qúniusi és/vagy augusztusi) magyarkúti gyermektáborban, Postás né Balázs Ildikónál (3 11 -3094).

gatása Magyarországon

,

I

fő-vasárnap)

December 5.

Hírlevél 2005/1I. számának ki adása (pünkösdi és magyarkúti
meghívóval)

Május 7. (szombat) I I óra

8

Magyarkúti Gyermektábor

Szeptember 5.
(péntek)

Február 5.
(szombat) - 16
•
ora

Március 27-28.
II óra

Július 4.- július
ll. (h étfő-vasá rnap)
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UNITARIUS VILAGTALALKOz6 2005

Amerikai fiatalok nyári látogatása

Egyházközségünk ide i programjai nak terve már el-

Decemberben még csak terv volt , most már szin te

készült, így már most felh ív hatj uk a figyelmet az
Uni tárius Világta lálkozóra és az azt követő imm ár

hagyományos konfereneiánkra. Az Unitárius Világta lálkozóra 2005 . augusztus 13-án, az Egyházközségünk kezdeményezte konferenc iára, me lynek témája
az egy ház újraegyesítése, immár hannadik alkalom-

•

mal augusztus 15-én kerül sor. A rendezvény házigazdája az Olthévízi Unitári us Egyházközség, tehát
Olthévíz vendégei leszünk, e1száUásolásunkról ők
go ndoskodnak. A tanácskozások szervezését Erdélyben továbbra is Balázs Sándor tiszteletes úr irányítja és tetmészetesen rendelkezésünkre áll a házigazda Török István olthévízi unitárius lelkipásztor
•

's.
Egyházközségünkben a szervező feladatokat
Bardócz-Tódor András, Kri za Dániel és Tettamanti
Béla vállalta. A már rendelkezésre álló infotmációk
az egyházközségi irodában is megtudhatók Postásné
Balázs Ildikó titkártó l. Részletes körl evél áprilisban
készül, az érdeklődő ket irásban fo lyamatosan táj ékoztatjuk.
Kü lönösen számitunk a Magyarországon é lő,
O lthévízröl elszátmazott hi vekre, akiknek gyakorlatias észrevéte leit is nagy örömmel vennénk.
A szervezők

A

PORTLANDI
TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KApCSOLA T HfREI
L ev elező

lista

Amint arról korábban már hirt adtunk, a két egyházközség t~gj ai közötti kommunikáció elősegítésére
Gazdag Arpád segitségé vel egy levelezö lista jött létre, amelyen angol nyelven folyik a párbeszéd. Az
egyházközségi eseményekrő l készült fényképeket is
rendszeresen feltesszük a listára, hogy a tenger másik oldalán is láthatóvá váljanak közösségi életünk
piUanata i. Kérjük, ho gy azok az angolul tudó unitáriusok~ akik szeretnének a listához csatlakozni, Gazdag Arpádnál jelentkezzenek
(gazdag.arpad@axelero.hu).

tény. Amerikai te~tvéreinkről eddi g is tudtuk, hogy
kiváló szerve zők. Ime a legújabb példa.
2005 . j úniusában 20 fő s fiatalokbó l álló zarándok
csoport érkezik és portlandi barátaink máris elkül dték a napra lebontott programtervet. Ezek szerint a
csoport Június I 7-én érkezik Budapestre és egyházközségi, magyarkúti, valamint városnézö programok

után június 22-én indu lnak tovább Kolozsvárra ,
maj d Tordára és Dévára. A zarándoklat június 27-én
ér véget.
Nagy szeretettel és izgalommal várj uk a csoport érkezését és bízunk benne, hogy a látogatás ugyanolyan sikeres lesz, mint a felnöttek csoportjának tavalyi hasonló kalandja Magyarországon és
Erdélyben.

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK
SZJA I %-ának felaján lása
Közeleg a szem élyi jövedelemadó bevallásának ideje, ezért az alább iakban közöljük, hogy milyen számra való hivatkozással ajánlhatják fel 2004 . évi szemé lyi jövedelemadój uk l+ I %-át Egyházunk és
Alapitványa számára:
M agyarországi Unitárius Egyház
Nyil vántartási szám: 0200

Unitárius Alapítvány
Adószám: 18052459- 1-41
Egyházunk nevében kérjük és e lőre is köszönjük felajánlását, adományát.

Munkalehetőség

Örömmel jelenthetjük, hogy korábbi fe lhivásunk
eredményeként többen csatlakoztak december és január folyamán és immár 22 tagja van a listának akikből kilencen vagyunk magyarok, de váJjuk a t~vábbi
Jelentkezőket is. Tavaly decemberben kőzel 50 levél

VáJj uk az egyházközségi hi vatalban azon unitáriu sok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál
(3 11-3094), akik részmunka időben takaritást, gy~r
mekek felügyeletét vállalnák unitáriuscsaládokn?l.
Olyan egyháztagok jelentkezését is várj uk, ak,k peldául nyelvet, ze nét, valamilyen sportot oktatnak, f~r
dítással, adatfe ldolgozással foglalkoznak és v~n m~g
szabad kapac itás uk vagy ilye n j e llegű szolga lt~tast
igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyen JeUegu kereslet és kínálat Egyházkőzségünkőn keresztü l egy-

volt a lista forgalm a, ami az év elején csökkent.

másra találna, mindenki örömére.

,

,
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HiRE K K Ö NYVE K RÖl,
ELÖAOAs O KRÓ L

Mun kát ke res
E d', ben született, 37 éves budapesti un itárius férfi ,
hSr:~ gyermek édesapja, gimnáziumi ~ret~égiv~l~
'mítógép felhasznál6i ismerettel, szálhtmanyozasl
sza
El"
b
ügy in tézői gyakorlattal munkát keres.
sas0: ~n
ügy i ntézői állás érdekein é, ahol angol (ala~foku.) es
német (középfokú) tudását tökéletesíthetne. Konyves boltban, antikváriumban is szívesen dolgozna.
Telefon: 06-20-991-5496.

A 2004.esztendö egyházügyi - egyházjogi kiadványok terén viszonylag jó termést hozott. Elözö lapszámunkban már említettünk két müvet , most további két kötetre hívjuk fel olvasóink figyeimét.

SzociáHs munkásokat keresünk szociáUs tanácsadásra és idős testvéreink segítésére

- Török Péter: Magyarországi vallási kalauz
2004. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.
(1 .925,-Ft)

Időről - időre felkeresik egyházközségünket nehéz
anyagi, szociális helyzetben lévő egyháztagok, akik-

nek a mindennapi megélhetés is gondot okoz. Sajnos
segítő szándékunk ellenére sem tudunk az egyházközség szűkös anyagi lehetőségeiből tartós megoldást biztosítan i a rászoru lóknak.
Tapasztalatunk szerint a segélyért folyamodók nincsenek tisztában azzal, hogy az önkormányzatok, különféle szociális és egyházi alapítványok segélye i is
rendelkezésre állnak, csak nem tudják, hogy létezik
ilyen vagy nem tudják, hogy hogyan lehet hozzájut-

- Köpeczi Bócz Edit: Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004 . (2800,-Ft)

A 2005.év folyamán fentiekröl az UNITARIUS
•
ELET -ben recenziók megjelentetése várható.
Az unitárius egyházjog 1994 óta minden tanév órarendjében, szerepel a kúlönböző egyetemeken,
(ELTE AJK, Károli Gáspár Református Egyetem,
Kecskeméti jogi kar stb.). Az előadásokat - még néhai Bencze Márton püspök felkérése és az érdekelt
fe l sőoktatási
intézmények meghívása alapján
dr.Lőrincz Ernő ny.egyetemi docens, az állam- és
jogtudomány kandidátusa tartja.

•

nl.

Kérjük adják meg e-maii címe iket ís
Ezért olyan unitárius testvéreink jelentkezését várjuk, aki jártas ezen a területen és időnként segít a rászorulóknak eligazodni a segélykérés útvesztőiben.
A Hírlevél szerkesztőségébe érkező nagyszámú levél azt is bizonyítja, hogy sok a 70 év feletti , meggyengült egészségi állapotban lévő idős, egyedül élő
unitárius, akinek nincs hozzátartozója, aki időnként
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 jelentő gondoskodás apró jeleit
tudnánk adni i dős testvéreinknek. Erre a feladatra is
jelentkezőket várunk. Ne fe ledjük, hogy egyszer mi
IS leszünk öregek. Segítsünk idős testvéreinken.

Jelent kezőket várunk különféle szervezési felada-

tokra
Továbbra is várjuk a hívek ajánlkozását közösségi
feladatok ellátására.
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Kétjük egyházközségünk tagjait, hogy e-maiI címeiket is szíveskedjenek megküldeni, hogy olyan programok esetén, amikor nem küldünk ki meghívót postai úton, gyorsan és kis költséggel tudjuk Önöket
értesíteni. Együttműködésüket előre is köszönjűk .
Például a Hírlevelet is tudnánk elektronikus formában továbbítani, igy is csökkentve a nyomdai költségeke!.

I

A HIRLEVÉL KÉRDÉSE

I

Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy
több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismetjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetövé, hogy ugyanarról a
kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért
egy kérdőíves fonmát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy
vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat.
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•

E SZÁMUNK KÉRDÉSE :

Természetesen a szavazás eredménye ncrn tek in th etö rep rezentativnak és ügydöntönck sem, hiszem

Ön szerint anyag ilag és erkölcsileg mennyire becsüli meg Egyházunk a magyarországi unitárius
lelkészeket?

döntöen egy egyházközségi közösség, jelen esetben

A kérdéshez kapcsolódó,n összefoglaljuk, hogy lelkésze ink mil yen juttatásokban részesülnek. A Magyarországi Uni tárius Egyház a szolgálati idö függvényében havi 60-80.000,-Ft bruttó fizetést biztosit,
évente I 3-szor. Ebbő l fizet nyugdíjjáru lékot az Egyház az i ll ető lelkész után. A jelenlegi szabályozás
szerint az Egyház szolgálati lakást biztosít ingyenesen a szolgálati időre, beleértve annak rezs ijét is. A
lelkészt foglalkoztató egyházkőzség, anyagi helyzetétő l függően ezt az egyházijavadalmazást kiegészí theti, továbbá a szertartások (keresztelés, esketés, temetés) után a hívek által fizetett ún. szertartásdíj
egyházközség által meghatározott része (általában
fele) is megilleti a lelkészt.
Kérjük, hogyamellékelt kérdöívenjelölje be l-IO-ig
teIjedő skálán, hogy Ön szerint mennyire becsüli
meg Egyházunk, azaz mi, az Egyház tagja i lelkészeinket anyagilag és erkölcsileg. Minél nagyobbnak
ítéli a megbecsülést, annál nagyobb számot írjon a
rovatba. I-es szám esetén Ön szerint egyáltalán nem,
10-es esetén maximálisan megbecsüljük lelkészeinket.

•

A kérdőívet személyesen vagy postai úton juttassa el
a Budapesti Unitárius Egyházközség egyházközségi
irodájába, melynek címe: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE:
••

On szerínt ki lenne a legalkalmasabb személy a
Magyarországi Unitárius Egyház püspökének?
2000-ben a Zsinat négy évre Ráwlány Csabát választotta az Egyház püspökének. Mivel püspök úr
mandátuma lejár, 2005. év első negyedévében tisztújító Zsinatra kerül sor, amelyen a zsinati képvi selők
megválasztják az Egyház új püspökét. A jelenlegi
püspök Rázmány Csaba újraválasztható és mellette
minden olyan gyülekezettel rendelkező magyarországi lelkész is, aki legalább 20 év lelkészi gyakorlattal rendelkezik és még nem töltötte be a 70. életév,
et.
A kérdésre szokatlanul nagy számban érkeztek be
szavazatok (összesen 94), ami azt mutatja, hogy a híveket élénken foglalkoztatja, hogy ki lesz az Egyház
vallási vezetője a következő években. Nagyon pozitív továbbá az, hogya szavazásban résztvevők
80 % -a nem névtelenül , hanem saját nevét feltüntetve
adta le szavazatát.

a budapesti, híveinek véleményét tükrözi. Ugyanak-

kor a budapesti nek, mint a legnagyobb magyarországi egyházközségnek a véleményét cél szerű fi gyelembe venni.
,

Ime a szavazás eredménye:
Jelölt neve

Igen szavazat
(db)

%

Kászoni József

76

80,8%

Rázmány Csaba

S

S,3%

Szent-Iványi Ilona

4

4,2%

Balázsi László

3

3,2%

Kiss Mihály

3

3,2%

Dr. Szabó Arpád

2

2, 1%

Nyitrai Levente

I

1,0%

94

100%

,

"

Osszesen

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az eredetileg
közölt listában nem szerepelt Szent-Iványi Ilona, mivel az Alaptörvény értelmében ő nem választható a
Magyarországi Unitárius Egyháznak sem püspökévé, sem föjegyzőjévé, mivel jelenleg nem rendelkezik saját egyházközségi gyülekezettel, bár a többi
feltétel nek eleget tesz. Bár a listában a lehetőségek
között a neve nem szerepelt, ennek ellenére négy szavazatot is kapott .
A másik fonto s megjegyzés, hogy két unitárius testvérünk véleménye szerint a Magyarországi Unitárius
Egyház ne válasszon püspököt, hanem a mindenkori
erdélyi uni tárius püspök, jelen esetben Dr. Szabó Árpád legyen a magyarországi egyházrész feje is. Érdekes és elgondolkodtató gondolat, de a jelenlegi egyházi Alaptörvény szerint ez lehetetlen, bár más
akadálya nem lehet.

Hirdetések
Nyomdai szolgáltatások
A Cerberus Nyomda Kft. (Bp. VI. ker. Lovag u. ),
Magyarország egyik digitális nyomdája széleskörű
nyomdai szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Termékismertetők, prospektusok, reklámanyagak, könyvek nyomtatása és sokszorositása magas
minöségi színvonalon, rövid határidőre. Telefon:
06-30931-1090 (Schmidt Gábor, ügyvezető)
I

II
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felejthetetl enn é. Jöjjön a Hemingway Étterembe.
Telefon : 06-3 0-9990030 (Rodé Klára)
Kézi készítés ií üveggyö ngy-ékszer ek
Az Elcments Kft. (www.eJcmcnts. hu) honlapján postai
utánvéttel egyedileg tervezett, kézi készítésü exk luz ív
üveggyöngy-ékszerek, karkötők , nyakláncok, gyürük
egyedileg vagy szettben mC&'Tcndel hctők. ~igyelme~, s~.e
mélyre szabo tt ajándék a szépet és egyedl! kedvel o holgyck számára.

Lakás- és házépítés, komplett lakásfelújítás
Ha épitkezik, szüksége van egy m egbizható vállalkozóra. Az Egyházközségünk gyü lekezeti termét
2003-ban felújitó épitő ipari vállalkozás vállalj a lakóházak, irodák tervezését. valamint azok komplett
felépítését, felújítását, magas minő ségi szinvonalon,
meglepetések nélkü \. A vállalkozás eddigi munkáiról re ferenci ával szolgá\. Telefon: 06-30-931-8763
(Fehérvári Péter, ügyvezető)

Rendezvények szervezése

Cége m blémák, cég arculat tervezése
Eb'Y kis vagy közepes vállalkozás számára is fon tos a
jó megjelenés a biztos sikerhez. Névjegye, cégcs levélpapirja vagy borítékja felér egy bemutatkozássa\.
A cég arculata sokat elmond arról, hogy tulajdonosa,
vezeté.~e milyen értékeket tart fontosnak. Mondja el,
hogy On mit tart fontosnak és mi megtervezzük cégének emblémáját, teljes arculatát. Kérésére eddigi
megbízóink számára készített anyaga ink at örömmel
bemutatjuk. Telefon: 06-30-343-8765; e-maii:
info@elements.hu (Szente Mónika)

VÁRJUK HIRDETÉSEIKET! SEGÍTSÜK AZ
UNITÁRJUS VÁLLALKOZÓKAT ÉS
AZOKAT, AKlK NEKÜNK IS SEGÍTETTEK.

OLVASÓI LEVELEK

•

A budai Feneketlen tónállévő Hemingway Etteremben vállalati, baráti és családi rendezvények megszervezését vállalom. Elegáns, igényes környezet és
kiszolgálás, nagyobb létszám esetén jelentős kedvezmény. Tegye vá llalati, baráti és családi ünnepeit

Ebben az időszakban kőzérdeklődésre számot tartó
olvasói levél nem érkezett, de továbbra is várjuk Olvasóink véleményét, gondolatai t.

A Híf3.LEVÉ~ kiadója a Budapesti Un itárius Egyházközség Presbitériuma _ Megjelenik 800 példányban.
A HIRLEVEL Felelős Szerkesztöje: Schmidt Gábor _ A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.
(telefon/fax: 311-3094) al aIti eimére küldeni . A boritékra ké rjük Irják rá: "HiRLEVÉL". Elektronikus levél

küld hetö a CERBI@CERBI.HU eimre is.
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KÉRD Ő ív

Ön szerint anyagilag és erkölcsileg mennyire becsüli meg
Egyházunk a magyarországi unitárius lelkészeket?

Jelölje véleményét 1-tő l 10-ig terjedő pontozással, ahol az 1-es azt
jelenti, hogy Ön szerint egyáltalán nem becsüli meg az Egyház
lelkészeit, a 10-es pedig azt, hogy maximálisan megbecsüli őket.

Anyagi megbecsülés

Erkölcsi megbecsülés
•

