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MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET -2005. MAJUS 7. (SZOMBAT) 
Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és 
szeretetvendégségét Magyarkúton 2005. május 7-én (szombaton) 11 
órai kezdettel tartja meg. 

A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor. de már 9 
órától várj uk vendégeinket. 

Az istentiszteletet követöen kulturális, zenei program következik, majd 13 
órától szeretetvendégségre várjuk a hiveket. 

Várjuk a hivek jelentkezését egyházközségi irodánkban, Postás né Balázs 
Ildikónál (31 1-3094), hogy hány főve l vesznek részt az eseményen. 

Találkozás 8:00 és 8:30 óra között a Nagy Ignác utcai templom elött. Vonat
tal a Nyugatiból 7:55-kor, 8:55-kor és 9:55-kor induló vonattal lehet el
j utni. Leszállás Verőce állomáson. A menetidő 33 perc. Az állomásról el
hozzuk a vendégeket gépkocsival, megérkezéskor telefonáljanak a 
06-30-680-4172-es telefonszámra és akkor valaki kocsival kimegy az állo
másra. 

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

A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. 

PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 
2005. MÁJUS 15-16. 

Hagyományainknak megfeleően Pünkösd vasárnap és hétfőn is ünnepi 
istentisztelet keretében emlékezünk. 2005. május 15-én vasárnap két 
istentiszteletet tartunk, 9 és 11 órai kezdettel, május 16-án, hétfőn 
pedig egyet 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora felvé
telére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket. 

FIATALOK KONFIRMÁCIÓJA 
2005. MÁJUS 29. (VASÁRNAP) 

Fiataljaink ezévi konfirmációjára 2005. május 29-én ünnepi istentisztelet 
keretében kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban. 

É lő egyházközség egy halott egyházat is elvisel. 
Ravasz László. református üspők 1960-as évek --, 
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Egyházkőzségünk életéből 

Gyülekezeti rendezvény február 5-én 

Dr. Lőrincz Ernő egyházjogász Esendő emberi vilá
gunk színes jogi tükre avagy Vidám jogí esetek far
sangja címmel tartott e lőadást , melyet Egly T ibor 
zongoramüvész orgonakoncertje követett. A gyü le
kezeti teremben Gui Demeter nagykárolyi szárma
zású, Györben élő festőmüvész kiá llításának meg
nyitójára került sor, akit Léb Erzsébet mutatott be a 
közönségnek. A gyülekezeti rendezvény szeretet
vendégséggel zárult. 

Egyházközségi közgyülés 2005. február 
13-án 

Eg yházkőzségü n k meg tartotta idei rendes közgyü
lését, melyen 53 szavazati joggal rendelkező egy
háztagunk vett részt. 

A közgyű lés megtárg yalta és elfogadta Kászoni Jó
zsef lelkész 2004 . évi jelentését, a Z oltán Csaba 
Gondnok á ltal e lő terjesztett 2004. évi zárszámadást 
és a 2005. évi költségvetést az alábbiak szerin\: 

2004. évi zárszámadás 

-
2004 tény 

J 
Nyitó vagyon 8.438.282 

Bevételek t 9.462.530 
+ 

Kiadások -1 9.904.757 

I Záró vagyon 7.996.055 

2004 terv 

8.438.282 

5.050.000 

6.853.500 
-J. 

6.634.782 

2005. évi kö ltségvetés 

I 
2005 ter-

vezett 2004 tény 

Nyitó vagyon I 7.996.055 8.438.282 

Bevételek 7.469.768 9.462.530 

Kiadások 8.363.000 9.904.757 

Záró vagyon 7102.823 7 996.055 

Tény I terv 
% 

100% I 
187% 

145% 

120% 

2005/2004 
% 

94,8% 

78,9% 

84,4% 

88,8% 

A 2005. évi zsinati e lőkészületekrö l tartott beszámo
lót követöen megválasztottuk képvisel ői nket a zs i
n~tba és a főtanácsba . Mint ismeretes, egyházköz
segunket a le lkészen és egy gondokon felül négy 
közgyülésünk által választott tanácsos képviselheti. 
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2005. Má rcius 
, 

Aprilis 

A. 2005. február 5·i egyházi zsinati ülésen elfogadott 
UJ egyházI Alaptörvény alapján a közgyű lés az aláb
bi szemelyeket választotta meg zsinati/fötanácsi 
képviselőknek hat éves időta rtamra : 

Dr. Barabássy Sándor 
Dárdai Balázs 
Kaveczki né Dr. Farkas Katalin 
Dr. Vajda László 

Jótékonyság i bál és árverés Magyarkút 
felújításáért 

A 2005. február 26-án e lőször megrendezett jóté
konysági bálon és árverésen tőbb mint 100 unitárius 
egyháztag vett részt. 

A gyülekezeti teremben tartott rendezvényen bár 
teaház, táncklub és büfé várta a jótékony szórakoz: 
ni vágyókat. Az éte leket maguk a résztvevők készi
tették otthon és hozták el a bálra. Az élő zenét 
Vadady Attila és csapata szolgáltatta, melyre fiata
lok és kevésbé fiata lok egya ránt táncra perdültek. 

Az est nyitótánccal kezdődött 8 órakor. A palotást 
egy meghivott táncospár adta elő , a közönség nagy 
örömére. Reméljük, hogy j övőre már a mi fiataljaink 
mutatják be a nyitótáncot. 

Ezt követte Zoltán Csaba gondnok röv id köszöntője 
és megnyitója . 

Fél ki lenctől Vadad y Attila énekvezér és zenekara 
vette át a főszerepet , a táncoló bálozók nagy örömé
re és szórakoztatására a l egkűlönfélébb hazai és 
külfö ldi könnyűzenei számokat játszották el. 

Kilenc órakor kezdődött az árverés, melyre mintegy 
20 felajánlás érkezett. M int ismeretes az aukción 
befolyt bevételt te ljes egészében a magyarkúti in
gatlan fe lújltására ford It juk. 
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Végü l a különféle üveg, kerámia, porcelán tárgya
kért és könyvekért összesen 130.000,-Ft-ot fizettek 
a sikeres licitálók. A tombolajegyek eladásából to
vábbi 40.000, - Ft gyű lt össze, így a szervezési költ
ségek levonása után a magyarkúti alap, amelyben 
eddig 500.000,-Ft állt rendelkezésre, 100.000,-Ft-al 
növekedett. 

Az árverés és tombola sorsolás után tovább folyta
tódott a tánc. A táncot a Szász Adrienne és Bencze 
Marg it által meg szervezett és vezetett vetélkedő kö
vette, melyen párak vehettek részt. A 10 verseny
ző-pár részvételével lezajlott vidám, tréfás, ügyes
ségi és szellemi párbajt végül a Tim házaspár, 
Katalin és Zoltán nyerte meg. 

A legkitartóbb bálozók, mintegy 25-en hajnali négy 
órakor tettek pontot az első jótékonysági unitárius 
bál és árverés eseménysorazatának végére. 

Említsük meg a fő szervezők nevét is, akik a legtöb
bet tették azért, hogy sikeresen záruljon az ese-

• meny: 

Sipos Emőke Vi ll ő 

Szabó Adrienne 
Szente Mónika 

Az eseményt 2006-ban is megrendezzük. 

R. Filep Imrére emlékeztünk születése 90. 
évfordulóján 

Március 20-án ünnepi isten
tisztelet keretében emlékez
tünk Remetei Filep Imrére, 
egyházközségünk korábbi 
lelkészére, aki 1966-tól püs
pöki helynöke, 1968-tól he
lyettes püspöke volt a Ma
gyarországi Unitárius 
Egyháznak, születése 90. 
évfordulója alkalmából. 

R. Filep Imre lelkipásztor 
1953-tól 1970-ben bekövetkezett haláláig szolgálta 
egyházközségünkel. 

A megemlékezésen részt vettek R. Filep Imre roko
nai, leszármazottai is, köztük szeretett neje, Manyi 
néni és lányai : Zsófia, Ágnes és Kati. 

Az ünnepi istentiszteleten a szolgálatot Kászoni Jó
zsef végezte, majd a kortársak visszaemlékezései 
alapjim Muszka Ibolya idézte fel a tanitó lelkészként 
tisztelt Filep Imre emlékét. Ebből a megemlékezés-

2005. 
, 

M árcius' - Aprilis 

bő l tudhattuk meg, hogy külféldi unitárius gyüleke
zetek látogatása során látta a rózsával keresztelés 
szokását és átvette azt. A Nagy Ignác utcai gyüleke
zetben az öt követő lelkész, Huszti János is folytatta 
a meghonosodó szokást. Ma már a szülők termé
szetesnek veszik, hogya kereszte lő ünnepség tár
gyi emléke a rózsa. 

Filep Imre emlékét ennek a szokásnak a tovább él
tetésében és szívünkben is ő rizzük . Isten áldja meg 
drága emlékét. 

Húsvéti ünnepi istentiszteletek 

Az idei húsvéti ünnepkörben a vasárnapi napon két 
istentiszteletet tartott Egyházkőzségünk, 9:15 és 
11 : 15 órai kezdettel. A két istentiszteleten együtte
sen 220 fő vett részI. A szolgálatot Kászoni József 
egyházközségi lelkész mellett IIkei Ildikó, vargyasi 
születésű teológus hallgató végezte. A legátus 
nagyszerű , lélekemelő és jól fe lépitett, lelkünkre és 
nemzettudatunkra egyaránt nagy hatással bi ró úr
vacsorai ágendát mondott. A hétfői istentiszteleten , 
melyen 70 fő vett részt, IIkei Ildikó végezte a szószé
ki szolgálataI. 

A két vasárnapi istentisztelet első bemutatkozása 
sikeresnek mondható , hiszen egyszerre a 220 főt 
nem tudta volna templomunk befogadni. A jövőben 
a kétnapos ünnepeken (Húsvét, Pünkösd, Kará
csony) a vasárnapi napon ezentúl két istentisztele
tet fog tartani Egyházközségünk, 9 és 11 órai kezde
tekkel. 

Április 13-án búcsúztattuk 
Egyházközségünk egyik legnagyobb 
jótevőjét, Farkas Feri bácsit 

Talán három éve lehetett, amikor egy addig nem lá
tott idős úr lépett Kászoni tiszteletes elé egy vasár
napi istentisztelet után és jelezte, hogy beszéde len
ne a tiszteletes úrral. így kezdődött kapcsolatunk 
Farkas Ferenccel aki Csókfalván született és életét , . 
Budapesten élte le, buszsofőrként dolgozott. Fen 
bácsi egyedül élt, igy lakását értékesitette és beköl
tözött a gyömrői idösek otthonába. Azért kereste fe l 
egyházközségünket, hogy, ahogy ö mondta, a feles
leges pénzt az egyházközségnek adomanyozza. 

Feri bácsi , ahogy mi neveztük, nagyon puritá.n, s~i
gorú tekintetű ember volt. Időnként, amig egeszs~
ge engedte, ellátogatott az istentisztel~tekre, ke
sőbb Kászoni tiszteletes kereste fel haram negy 
havonta gyömröi lakhelyén. Márciusban kaptuk a 

3 
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szomorú hírt, hogy Ferí bácsi távozott az élők sorá
ból. Kívánságának megfe le lően, hamvait a Pest
szentlőrinci temetőben helyeztük őrők nyugalomra 
2005. április 13-án. A jó lsten áldja meg emlékét , 
melyet mi is őrizni fogunk és köszönjük adományát. 

Kászoni József lelkész jelentése a 2005, 
február és április közötti i dőszakban 
végzett tevékenységéről 

, 
ESKETES 

2005. április 9. - Borocs Mónika és Nagy Attila 

, 

KERESZTELES 

2005. február 19. Kun Attila és Volf Katalin fia : Áron 

Attila 

február 27. - Fodor Dénes és Vigh Veronika fia : 
Áron 

március 26. - Füzesi Zoltán és Rezes Hajnalka fia: 
Máté Dániel 

március 28. - Gondos Levente és Reiz Brigitta Tün
de fia : Ágoston Dávid 

TEMETÉS 

2005. március 4. - Horváth Endréné sz. Dénes Jo
lán - 87 éves 

április 7. Magó Ilona - 56 éves 

április 13. - Farkas Ferenc - 83 éves 

április 23. Kolcsár Jánosné született Székely Gabri-

, 

2005. Március - Aprilis 

ság nak, melynek tagjai 
Zoltán és Máté Ernő : 

Püspök 

Püspök-helyettes 
(főjegyző) 

Fögondnok 

Léta Sándor, Dr. Zoltán 

Kászoni József 

Kászoni József 
Kiss Mihály 

Kálnoki Kis Sándor 
Zoltán C saba 

Fögondnok-helyettes 
Dr. Barabássy Sándor 
Kálnoki Kiss Sándor 

_____ -jr-:Z::o::lt::.án Csaba 

Főszámvevö 
----

Gazdasági Bizottsági tag 
(három föl 

Fegyelmi Biróság (1. fok - 5 
föl - elnök (le lkész), alel
nök (viági) , 1 lelkész, 2 vi
lági 

Fegyelmi Bíróság (11. fok-
5 föl - elnök (lelkész), alel
nök (viági), 1 lelkész, 2 vi
lági 

Zsinat által választott zsi
nati képviselő (6 föl 

Tim Katalin 
I- -

8éresné Léta Zsuzsanna 
Kelemen Attila 
Schmidt Gábor 
Silye Lidia 

Nyitrai Levente 
Dr. Mikó Gergely 
Szász Adrienne 
Kálnoki Kiss Sándor 
Dr. Beke Ildikó 

Kiss Mihály 
Dr. Barabássy Sándor 
Máthé Ernő 
Dr. Vajda László 
Dr. Elekes Andor 

---
Demján Sandor 
Dr. Elekes Andor 
Dr. Halfaludi Zsófia 
Imre Eni kő Zita 
Kiss Tünde 

I 
ella - 92 éves L 

Dr. Kriza Ákos 
Kriza János 
Schmidt Gábor 
Szent-Iványi Ilona 
Dr. Zoltán Levente I 

P~e~bité~iumunk 2005, február és április 
kozott vegzett munkájáról 

2005, február 15, 

Z?ltán Csaba egyházközségi gondnok és Kászoni 
Joz~ef lelkész tájékoztatást adott a február 5-i alap
torveny módosító és zsinatelőkészítő főtanácsi-zsi
nati ülés ről. 

r::z ülé~~ek gyakorlatilag egy napirendi pontja volt, 
osszeallltani az Egyházközség jelöltjei nek névsorát 
a .m~rcius 5-i tisztújító Zsinatra . Végül Egyházköz
segunk az alábbi jelölt listát küldte el a Jelölő Bizott-

4 

A jelöltek listáját, valamint a jelöltek önéletrajzát a 
Jelölő Bizottságnak megküldtük, továbbá jeleztük a 
Bizottságnak, hogy a jelölés eddigi folyamatában 
több rendellenességet, Alaptörvénybe ütköző eljá
rást tapasztaltunk, melyeket kértünk kiiktatni , a de
mokratikus, tiszta választások érdekében. 

2005, március 17, 

Ezen az ülésen a március 5-én sikertelenül zárult 
Zsinat után kialakult helyzetről tárgyalt a Presbitéri
um. A tárgyalás eredményeként két levél született. 
Egyrészt az Egyházközség nevében kezdeményez
tük alaptörvény-módosító Zsinat összehívását, an
nak érdekében, hogy az Alaptörvényben a Zsinaton 

, 
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nyilvánvalóvá vál t ellentmondások, pontatlan. s~a
bályozások kiküszöbölhetöek legyenek (peld~ul 
nem unitárius hitvallásúak szavazati Joga, szemelYI 
átvilágítás kérdésköre, jelölő bizottság hatasköre). 
Ehhez a kezdeményezesunkhoz csatlakozott .a 
debreceni, a győri , a pestszentlőrinciés ahodm~zo
vásárhelyi egyházközség is, így a Zsmat ossZ~hlv.á
sát szabályszerűen kezdeményezte az egyhazkoz
ségek több mint 1/3-a. 

Másodsorban az Egyházi Kép~iselő Tan.ács tagjai 
az Elnökségnél kezdeményeztek hasonlo c~"~1 ~z 
Egyházi Képviselő Tanács ülésének összehlvasat, 
amely azután ősszehívta volna a Zsmatot. ~zt a I~
velet összesen 12 EKT tag (a tagok 1/3-a) Irta ala, 
melynek alapján az Elnökségnek össze kellett volna 
hívnia az EKT ülését. 

2005, március 31. 

Két nappal az április 2-i zsinati ülés .előtt a Presbité
rium meghatározta az Egyhazkozseg zsmatl kepvl
selői számára, hogy milyen feltételekkel vehetnek 
részt a tisztújitó zsinat munkájában . Az erre vonat
kozó határozatot szó szerint idézzük: 

1/2005. (III. 31.) számú presbitérium i határozat 

A Presbitérium fe lszólítja az Egyházközség zsinati 
képvielőit, hogy amennyiben a tisztújitó Zsinat ülé
sén az alábbi szempontok a jelölés, a szavazás és 
az ülés lebonyolítása során nem érvényesülnek, ak
kor a Zsinat határozatainak meghozatalában ne ve
gyenek részt, mivel a hozott határozatok nem felel
nek meg az Unitárius hagyományoknak, a Magyar 
Köztársaság törvényeinek (különösen a Lelkiisme
reti és Vallásszabadságról, valamint az Egyházakról 
szóló 1990. évi IV. törvénynek) és a Magyarországi 
Unitárius Egyház 2005. február 5-én elfogadott ha
tályos Alaptörvényének, valamint az általánosan el
fogadott demokratikus jelölési és választási szabá
lyoknak: 

1. A Zsinat nem unitárius hitvallású tagjai nem rendel
kezhetnek szavazati joggal; 

2. A Zsinat levezető elnöke nem lehet valamely tiszt
ségre jelölt személy: 

3. Valamennyi az egyházközségek által jelölt személy 
fel kell kerüljön a jelöltek listájára, akik a négy fő
tisztség esetén aláirták az átvilágítással kapcsola
tos nyilatkozatot és egyéb kizáró ok nem merült fel 
jelölésOkkel szemben: 

, 
2 005. Március - Aprilis 

4. A négy fötisztségre jelölt személyeknek meg kell 
esküdniük, hogy nem voltak állambiztonsági ügynö
kök (a nyilatkozat esküvel történö megeröSitése): 

5. Egy személy több tisztség jelölt listájára is fel kell 
kerüljön, ha a jelölés az adott személy vonatkozásá_ 
ban több tisztségre érkezett, azzal , hogy valamely 
tisztségbe történő megválasztása esetén többi je
löltsége automatikusan megszGnik, azaz csak egy 
tisztségre választható (kivéve a zsinati tagságot, a 
fegyelmi biróság i tagságat, a gazdasági bizottsági 
tagságat, melyekre a Zsinat bármely tagja meg vá
lasztható, más, az Alaptörvényben rögzitett kizáró 
szabály hiányában). 

Ezen tú lmenően a Presbitérium arról is döntött, 
hogy meghatározatlan időre felfüggeszti az Unitári
us Élet e lőfizetésének lehetőségét és annak terjesz
tését az Egyházközségben. A határozatot azért 
hozta meg a Presbitérium, mert az elmúlt egy évben 
több, Egyházközségünket tendenciózusan rossz 
szinben feltüntető, egyoldalú irások jelentek meg, 
ugyanakkor eredményeinkről az Egyház hivatalos 
lapja nem adott hirt. A folyamat csúcspontjának te
kinthető a két zsinati ülés között megjelent UNEL 
szám (2005. március-április), melyben a március 5-i 
sikertelen zsinati ülésről tőbb olyan beszámoló je
lent meg, amely szubjektív, egyoldalú, a tényeket el
hallgató módon tájékoztatott az eseményről és Egy
házközségünkről , annak vezetőiről egy egyházi 
laphoz méltatlan stílusban valótlanságokat állitott. A 
Presbitérium megitélése szerint a lap mélyponton 
lévő példányszáma (e l őfizetők száma 2004-ben 
206 fő volt) miatt ez a döntés nem okoz anyagi kart: 
A jövőben Egyházközségünk tagjai az !. emeleti 
püspöki hivatalban fizethetnek e lő az Unitanus Élet
re vagy megtekinthetik azt a www.unltanus.hu hon
lapon. 

2005. április 20. 

A Presbiérium áttekintette az április 2-i zsinati vá
lasztások után kialakult helyzetet. Sajnálatát fejezte 
ki, hogy egyházközség ünk jelöltjei nem keruitek 
megválasztásra egyetlen fő tisztségre sem. 

Egyetértés született abban, hogya tisztésgekre je
lölt személyeket, akik nem jutottak feladath~z. az 
egyházi munkában, be kell vonni a pr.es~ltenu~ 
munkájába. A magyarországi ~.9y'h~zkOZSegekkei 
erősíteni szükséges az együttmukodest. Az Erde.ly 
Magyar Unitárius Egyházzal és annak. egy_hazk?z
ségeivel folytatni kell a közvet!en egyu.ttmu~odesl 
köztük a Gerice néven ismertte valt ta l~.lkozokat. . 
Magyarországi Unitárius Egyház meguJult vezete-
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sével minden egyházépitést előseg itő ügyben 
együtt kell műkŐdn i . 

Zoltán Csaba gondnok ősszeá llitott egy mintegy 
húsz tételből álló fe ladatlistát, melynek alapján a 
Presbitériumnak 2005-ben végezn ie kellene mun
káját. Ez a lista kiosztásra került és minden presbiter 
számára lehetőség van a hozzá legközelebb álló 
projektben, feladatban való részvételre. A Presbité
rium következő ülésén kijelölésre kerülnek az egyes 
projektek felelösei, akik elkészítik a projekt költség
vetését és ütemtervét, melyek betartásáért ök lesz
nek fe le l ősek . 

A projektekrő l a Hírlevél is be fog számolni és azok
hoz barmely egyMztag csatlakozhat. 

Ismerős arcok 
egyházkőzségünkből 
Ebben a rovatunkban időről-időre bemutatunk 
egy-egy egyhazközségi tagot, főként azokat, akik 
úgymond a hattérben, de nagyon fontos feladatot és 
sok munkat végeznek egyhazkőzségünkért . 

SZABÓ ADRIENN 

A fiatalabb generació 
tagjai kőzül kevés 
olyan egyháztagot is
merünk, aki aktívan 
részt vesz az Egyház
kőzség szervezésé
ben. A kevés példa 
egyike Szabó Adri
enn, aki 26 éves és 
mérlegképes könyve

lői képesítéssel kőnyvelőként dolgozik. Edesanyja 
révén , aki Sepsiszentgyörgyön született, háromszé
ki unitárius család leszármazottja . 

Nem könnyű feladat felsorolni azt a sok-sok munkát, 
amit Adrienn végez egyMzközségünk építése, kő
zösségi életünk fejlesztése terén . 

Azért megpróbaljuk. Mindenek előtt nélkülözhetet
len tagja a magyarkúti gyermektáborok felnőtt tabor
vezetői csapatának, évek óta segíti a gyermekek ta
borozasát. Az egyházközségi színjátszó körnek is 
tagja , eddig két darabban , legutóbb a Ludas Manyi
ban nyújtott felejthetetlen alakítást. A szeretetven
dégségek idején gyakran lat juk tüsténkedni a kony
hában is, de vasarnaponként, ha Postás Ildikó nem 
tud jönni , ő látja el a pénztárosi feladatokat is. A jóté-
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konysagi árverés és bal szervezésében is részt vett. 
Tagja a Dávid Ferenc Egyletnek. 

Aktivi tasára, feladatvallalására a gyülekezet is felfi
gyelt, aminek eredményeként tavaly a közgyűlés 
presbiterré valasztotta. 

Köszönjük Adrienn eddigi áldozatos és őnzetlen 
munkajat és sok sikert, boldogságot kívanunk mind 
a munka , mind a magánélet területén. További sze
repvallalasodra is számítunk , a színjátszó körben és 
a gyülekezeti munkaban egyarant. 

Egyházunk és 
Társegyházközségeink életéből 

, 
Uj elnök és alelnök a Dávid Ferenc Egylet élén 

2005. február 24-én a Nagy Ignác utcai gyülekezeti 
teremben rendezte meg a David Ferenc Egylet 
rendkívül i közgyűlését, melyen módosította az egy
let alapszabályát, létrehozva a tiszteletbeli elnöke 
tisztséget. A közgyűlés új elnököt és alelnököt va
lasztott, Szent-Iványi Ilona és Szász Adrienne sze
mélyében . Mindkettőjüknek eredményes munkát és 
sikereket kívánunk. 

Dr. Nyíredy Szabolcs a Dávíd Ferenc Egylet 
tiszteletbelí elnöke 

Dr. Nyíredy Szabolcs, egyházkőzségünk egyík leg
idősebb és aktív tagja a múlt év végén közlekedési 
balesetet szenvedett és hosszú ídőre kórMzi keze
lésre szorult. Állapota lassan javul, jelenleg már ott
honában ápolják, de Dávid Ferenc Egyletben betől
tött elnöki teendő it nyilvánvalóan nem tudja ellátn i. 
Ezért dőntött úgy az Egylet tagsága, hogy Szabi bá
csi helyére Szent-Iványi Ilonát választja meg elnő
kéül, míg Szabi bácsi a tiszteletbeli elnőki tisztséget 
től ti be. E helyről is mielőbbi felépülést kívánunk 
Szabi bácsinak és várjuk vissza gyülekezetünkbe. 

Miklósi Vári Katalín szószéki szolgálatai egyház
községűnkben 

A március 5-i és az aprilis 2-i zsinati ülések alkalmá
ból Budapesten tartózkodott Miklósi Vari Katalin, 
debreceni l elkésznő , aki korabban egyházközsé
günk segédlelkészeként szolgaI! Szent-Ivanyí Ilona 
lelkészség e idején. 
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Örömmel vettük hát, hogy Katalin mindkét alkalom
mal szószéki szolgálatot is végzett. Az elmúlt évek
ben két gyermeke is szü letett, a másodikkal most 
van szülési, gyermeknevelési szabadságon, mely 
alatt általában Siménfa lván tartózkodik családjával, 
ahol vettek és fe lúj ítottak egy házat. 

Neki és családjának sok örömet és boldogságot kí
vánunk és bízunk benne, hogy máskor is hallhatjuk 
prédikációját a Nagy Ignác utcai templomban. 

Zsinati ülés 2005. március 5-én 

A Zsinat 2005. március 5-én 9:30-kor kezdte meg 
munkáját a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 
Hőgyes Endre utcai templomában . A Zsinat meg
alakulása kor 54 szavazásra jogosult képviselő volt 
jelen és az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Máthé Dénes, az Erdélyi Magyar Unitárius Egyház 
főgondnoka is. 

A Zsinat levezető elnöke Mikó István főgondnok 
volt, a Zsinat első felében, amikor a képviselők az 
előzetesen írásban megküldött jelentéseket tárgyaI
ták. 

A Zsinat a jelenlévők számbavételével történt. En
nek során vita alakult ki abban a kérdésben , hogy 
nem unitárius vallású személyek lehetnek-e tagjai a 
Zsinatnak. A Zsinat többségi szavazással végül úgy 
döntött, hogya nem unitárius vallású főkönyvelő és 
az Egyház jogi ügyekkel megbízott jogtanácsosa is 
zsvazati joggal rendelkezik. A Zsinat új tagjai , köz
tük a két nem unitárius tag , letették az esküt, mely
ben az Egy Igaz Istenre esküdtek fel. 

Ezt követően Kálnoki Kis Sándor főgondnok-helyet
tes kért szót és bejelentette , hogya nem unitárius 
tagok szavazati jogának elismerése miatt, valamint 
a magyarországi törvényekkel ellentétes átvilágítási 
elöírások miatt, valamint a jelölö bizottság által elkö
vetett szabálytalanságok miatt nem kíván részt ven
ni törvénytelen határozatok meghozatalában, me
lyek a Magyar Köztársaság Bíróságai előtt 
megtámadható, ezért távozott a teremből és átadta 
Mikó István levezető elnöknek írásban is megfogal
mazott kifogásait. 

Ezt követöen a Zsinat az alábbi beszámolókat vitat
ta meg és végül többségi szavazással fogadta el 
(zárójelben az igen/nem/tartózkodás aránya): 

1. Püspöki jelentés (33/15/4) 

2. Fögondnoki jelentés (47/0/5) 

3. Főjegyzői jelentés (32/14/6) 

4. Heltai Kft. jelentése (36/0/16) 
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5. Unitárius Könyvtár-Levéltár jelentése (50/0/2) 

6. Teológiai Műhely jelentése (32/7/13) 

7. Unitárius Alapitvány jelentése (49/0/3) 

8. Dávid Ferenc Egylet jelentése (48/0/4) 

9. Unitárius Élet jelentése (48/0/4) 

10.Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnökének je-
lentése (38/14/0) 

Ajelentések elfogadása után Rázmány Csaba püs
pok Javaslatot tett az Elnökség döntése alapján az 
alábbi címek, kitüntetések adományozására: 

Mikó István fögondnok részére tiszteletbeli főgond
noki eim (49/0/2) és Szervét Mihály Emlékérem 
adományozása (46/0/6) 

Kelemen Miklós lelkész 80. születésnapja alkalmá
ból és az Egyház érdekében kifejtett tevékenysége 
elismeréseként Szervét Mihály Emlékérem adomá
nyozása (41 /0/11 ) 

Mindhárom javaslatot elfogadta a Zsinat és a címek
röl szó ló dokumentumot Rázmány Csaba püspök 
átadta akitüntetetteknek. 

Ezt követően rövid szünet következett, majd a Zsi
nat újjáalakult a tisztségv iselők megválasztása cél
jából. A Zsinat ezen szakaszában a korábbi főgond

nok és helyettese, illetve a hat 2000-ben 
megválasztott zsinati képviselő már nem rendelke
zett szavazati joggal, így a Zsinat szavazati joggal 
rendelkező tagjainak száma 46 fő volt. 

Léta Sándor, a Jelölő Bizottság elnöke (másik két 
tagja Máté Ernő lelkész és Dr. Zoltán Zoltán, UNÉL 
főszerkesztő) ismertette a jelölés folyamatát és azt, 
hogy kiket tekint a Bizottság a tisztségekre jelöltek
nek. Ennek során részletese n ismertette, hogy mi
lyen dokumentumokat küldött ki a Bizottság a jelöl
teknek és arra milyen dokumentumok érkeztek be. 

A 2005. február 5-én elfogadott Alaptörvényben a 
püspök és főgondnok , valamint helyetteseik eseté
ben a törvény előírja , hogyajelölteknek 15 nappal a 
Zsinat időpont ja előtt be kell nyújtani az átvilágítási 
kérelmükre kapott igazolásokat. Az Alaptörvény, 
amelybe annak elfogadása napján (február 5-é~) 
került be az ominózus átvilágítási követelmeny, mig 
a korábbi tervezetekben ez nem szerepelt, nem ha
tározta meg pontosan, hogy kinek milyen igazolást 
kell hoznia. Ezért a Jelölö Bizottság, pontosabban 
annak elnöke, Léta Sándor határozta meg az átvil.á
gítás pontos szabályait, azaz, hogy ~z 1990 elott 
Romániában szolgálatot teljesítő lelkesze.k .esete: 
ben a romániai hatóságok, a magyarorszagl. vIIagi 
személyek részére pedig a Történeti Hivatal Igazo-
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lasat kell benyújtaniuk, azzal, hogy köztisztv iselő 
esetében C-típusú atvilagitas szükséges. 

Mindezek alapjan a Je lőlő Bizottsag úgy határozott, 
hogy az alábbi tisztségekre, a megnevezett szemé
lyek tek i n thetőek jelöltnek: 

Püspök 

Főjegyző 

Főgondnok 

Főgondnok-helyetles 

Főszámvevö 

Rázmány Csaba 

Balázsi László 

Elekes Botond 

Zoltán Csaba 

Pálfi Laszl6 

Szekeres Csilla 

A hat zsinati képviselő személyére is az egyházkőz
ségek által jelőlt személyeknél kevesebb került fel , 
több, nagy múltú unitárius család leszármazottja, 
egyházközségi presbiterek, k iemelkedő szakmai 
múlttal rendelkező személyek maradtak ki , bár ott 
nem az átvilágítás hiánya volt a probléma. A Jelölő 
Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján 
döntött, de a jelöltekkel személyese n nem találko
zott. 

Ezt követően éles vita alakult ki az átvilágítási felté
tel teljesíthetőségéről. Az egy hónappal korábban 
elfogadott szabálynak egy hónap alatt nyilvánvaló
an nem lehetett eleget tenni. Több személyről kide
rült , hogy évekkel vagy hetekkel ezelőtt elindította a 
folyamatot, hogy meg szerezze az igazolást, de ed
dig a hatóságok nem adtak vég leges választ. Példa 
erre Kálnoki Kis Sándor, Kászoni József és Kiss Mi
hály. 

A Jelö lő Bizottság rendelkezéseit kifogásoló hozzá
szólók (Dr. Barabássy Sándor, Zoltán Csaba, Dr. 
Vajda László, Kászoni József, Demján Sándor, Dr. 
Ravai Elek, Dárdai Balázs) javaslatot is tettek a 
megoldásra, többek között a levezető elnök szemé
lyének megváltoztatására, az átvilágítási szabály 
módosítására (átvi lágítási igazolás helyett esküté
tei), illetve a Zsinat munkájának felfüggesztésére, 
de a levezető elnök ezeket nem bocsájtotta szava
zásra és elrendelte a szavazást a tisztségviselők 
megválasztására. 

Ekkor Zoltán Csaba jelezte, hogy a szavazás (a 
nem unitárius tagok szavazatai miatt és a magyar 
törvényekkel ellentétes átvilág itási szabály, vala
mint a jelölése k szabálytalanság a miatt) törvényte
len és bíróság előtt megtámadható, amelyben nem 
kíván részt venni , tiltakozását jelentette be, illetve 
csatlakozott Kálnoki Kis Sándor beadványához és 
elhagyta a Zsinat helyszinél. Lépését követte továb-
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bi 17 szavazati joggal rendelkező zsinati képviselő , 

mellyel a Zsinat határozatképtelen né vált, igya sza
vazásra jogszerűen nem kerülhetett sor. 

A ti sztségvise lők megválasztására 1-2 hónapon be
lül új Zsinat összehivása válik szükségessé. 

Zsinati ülés 2005, április 2-án 

A Zsinat eredményesen zárult és az alábbi tisztség
viselőket választotta meg hatéves időszakra : 

Püspök: RÁZMÁNY CSABA (30:22 arányban 
Kászoni Józseffel szemben) 

Főgondnok : ELEKES BOTOND (30:20 arányban 
Kálnoki Kis Sándorral szemben) 

Főjegyző : BAlÁZSI LÁSZLÓ (27:25 arányban 
Kászoni Józseffel szemben) 

Főgondnok-helyettes: PÁLFFY LÁSZLÓ (27:24 
arányban Kálnoki Kis Sándorral szemben) 

Főszámvevő : SZEKERES CSI LLA (30:21 arányban 
Tim Katalinnal szemben) 

Gazdasági Bizottság tagjai : GERENDÁS 
JÓZSEFNÉ (főkönyvelő) , SZALONTAI NÉ 
KISGYÖRGY ZSUZSANNA, SCHMIDT GÁBOR 

Új zsinati képviselők: Dr. Kiss Balázs, Lőrinczy 
Zsolt, Dr. Szabó Melánia, Dr. Ürmössy Gyöngyi, Dr. 
Elekes Andor, Schmidt Gábor. 

Az elsőfokú fegyelmi bíróság tagjai : 
Kiss Mihály, Kászoni József, Balázsi László, Máté 
Ernő , Kelemen Attila , Nagy Bandi András, Muszka 
Ibolya 

~, 

" 

Elekes Botond eskütétele 

A másodfokú fegyelmi bíróság tagjai: Nyitrai Leven
te, Szász Adrienne, Léta Sándor, Gergely Felicián, 
Kálnoki Kis Sándor, Demján Sándor. 

A Zsinaton a hat fő zsinati képviselő megválasztása 
után 51 fővel fo lytatta munkáját A választások ügy
rendi és jogi viták után megkőtött kompromisszu-
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mok eredményeként kb. du. 2 órakor kezdte meg a 
választásokat, melynek levezető elnőke Dr. Zoltán 
Zoltán vol t. 

Az egyes tisztségviselők választása előtt tőrténtek 
lemondások a jelőltségről , igya püspők , főjegyző, 
főgondnok, és helyettese, valamint a főszámvevő 
tisztségekre a fenti két-két jelölt kőzőtt dőlt el a vá
lasztás. 

A Zsinat hangulatát nem tudom egy ilyen beszámo
lóban hitelesen visszaadni, ahhoz az olvasó nak ott 
kellett volna lennie. Személyes benyomásom, hogy 
az április 2-i Zsinat minden szempontból higgad
tabb, kompromisszum keresőbb volt mint a március 
5-i, amelynek oka egyrészt, hogy volt egyeztetés a 
problémák megoldására, minden jelőlt felkerült a je
lőlő listákra és a levezető elnők is kifogástalanul lát
ta el feladatát. Úgy gondolom, hogy mindenki érezte 
a kőzős felelősséget, hogya választást le kell zár
nunk. Ezért köszőnet mindenkinek, aki ennek érde
kében kész volt a kompromisszum ra és hozzájárult 
a választás lezárásához. 

A négy főtisztségre jelölt személyek a szavazás 
előtt aláírtak egy nyilatkozatot, amellyel esküt tettek 
arra, hogy nem voltak az állambiztonsági szolgála
tok ügynökei sem a Magyar Népköztársaságban , 
sem Románia Szocialista Köztársaságban és vállaI
ták, hogy megválasztásuk esetén egy éven belül 
beszerzik a Történeti Hivatal erre vonatkozó igazo
lását. 

A hosszas szavazatszámlálási szünetek lehetősé
get adtak a jó hangulatú, türelmes, egyházunk jele
nével és jövőjével foglalkozó barátí beszélgetések
re. Hihetetlenül jó érzés volt hallani , hogy bizonyos 
kérdésekben mennyire egyet értünk és mennyi jó ja
vaslat, jobbító szándék és tenni akaró ember van 
zsinati tagjaink között. Ezeket a kezdeményezése
ket fel kell karolni , sokat kell közösen beszélgetnünk 
és tennünk Egyházunk lelki , szellemi és gazdasági 
gyarapodása érdekében. Jó érzés volt ezeket a be
szélgetéseket hallani és nagyon biztató, az elmúlt 
hetek, hónapok, évek viharai , személyes és közös
ségi sérelmeí után, hogy higgadt, tényszerű beszél
getésekre is képesek vagyunk. A püspök úr és a fő
gondnok úr megválasztásukat követő beszédeit is 
az összefogás, a közös munka, a közös felelősség 
gondolata hatotta át. 

Végül megköszönöm valamennyi zsinati tagnak , 
hogy szinte mindannyian részt vettek mindkét ülé
sen és volt türelmük két hosszú ülésen át kitartani 
annak érdekében, hogy eredményes választásokat 
tudjunk tartani. 
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Köszö,nöm a tisztségviselőknek Uegyzőköny
vezetok, szavazatszamlálók, j e lö l ő bizottság, leve
zető elnökök) pontos, felelős munkavégzésüket. 

Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a választáso
kon alulmaradt, kiváló jelölteknek, Kászoni Józsefnek 
Kálnoki Kis Sándornak és Tim Katalinnak, hogy vállal: 
ták a megmérettetést, még akkor is, ha személyesen 
esetleg úgy gondolták, hogy valós esélyük a szavazás 
első fordulói eredményének ismeretében nincs. Fon
tos volt, hogy legalább két jelölt legyen minden tiszt
ségre , ez Egyházunk erejét mutatja és nagyobb legiti
mitást ad megválasztott vezetőinknek , Külön köszönet 
Kászoni Józsefnek és Kálnoki Kis Sándornak, akik el
sőként gratuláltak a megválasztott püspöknek és fő
gondnoknak és felajánlották együttműködésüket a két 
vezető egyházépítő munkájához, Felemelő, szép 
gesztus és emlékezetes pillanata volt ez a Zsinatnak. 

Hiszem, hogy lezárult egy szakasza Egyházunk törté
netének és bízom benne, hogy egy új kezdődik , ahol 
az építkezés, egymás eredményeinek elismerése, 
egymás véleményének tisztelete és az Egyházért vég
zett áldozatos munka lesz a mérvadó. Nem lesznek fe
gyelmik, nem lesznek felkiáltójelek, elutasitások, sze
mélyeskedések, névtelen levelek, de lesz összefogás, 
együttműködés , támogatás , szeretet és okos építke
zés, Anyaszentegyházunk több százéves múlttal ren
delkezik és hiszem, hogy további évszázadok állnak 
előttünk. Hat év egy pillanat a hosszú folyamatban, de 
egy pillanat alatt meg is halhatunk vagy újjá is szület
hetünk, Szülessünk újjá! 

Sajnálatos módon a Zsinat munkáját beárnyékolta, 
hogy az elmúlt évszázadok egyik legkiemelkedőbb ka
tolikus egyházfője , II. János Pál pápa súlyos betegsé
géről egyre reménytelenebb híreket kaptunk, Két alka
lommal is néma imádkozássa l, fennállva emlékeztünk 
a pápára és kértük lsten segítségét. Estére megtudtuk, 
hogy hiábavaló volt imánk, mint sok száz millió keresz
tény emberé is, lsten áldja meg emlékét és adjon leg
alább olyan jó egyház vezetőt a katolikus keresztény
ségnek, mint amilyen II. János Pál pápa volt. Sok Jot 
kaptunk tőle , még mi unitárius keresztények, dB az 
ateisták is . Halála előtt megajándékozott bennunket 
még egy mondással, ami oly jellemző rá , életére es 
munkásságára, A Zsinat után nekem IS hasonlo az er
zésem és ezzel üzenek azoknak, akik nem vehettek 
részt a Zsinaton: 

Derűs vagyok - legyetek Ti is azok, 

lsten áldjon benneteket, Egyházunkat és megválas~
tott vezetőinket, akik munkájára lsten gazdag áldasat 
kérem. 

Zoltán Csaba 
gondnok 
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Rendezvények, Események 

II. Országos Gondnok-presbiteri találkozó 

2004-ben került megrendezésre az I. Gondnok
Presbiteri találkozó. Hat egyházközség rés~véte léve l 
sikeresnek tekintettük ezt a kezdemenyezest. Meg-

yezés született, hogy folyta t juk a kezdeményezest 
: g 2005 . I. felében újra összeh ivjuk a találkozót, me Iy
: 2005. június 4-én (szombaton) 10 órakor kerül sor. 
~iVjUk mind a 11 magyarországi. egyházközs.éget. 
Helyszín a Pestszentlőr i nc i Umtánus Egyházkozség 
temploma (1181 Budapest, Szervét Mihá ly tér 1.). 

Tervezett napirendi pontok: 

~ Áhitat (Szász Adrienne) 

~ Országos Unitárius Találkozó megbeszélése 
(Schmidt Gábor) 

~ Tervezett szekció ülések 

o Szórványok 

o Erdélyi unitáriusok Magyarországon - Bardócz 
Tódor András I Kászoni József 

o A jövő nemzedéke - Szász Adrienne 

o Az EU bővítés hatása a Kárpát-medence unitári
usaira 

o Hatékony egyházi gazdálkodás - Zoltán Csaba I 
Schmidt Gábor 

o Egyházszervezési kérdések a XXI. század ele-
jén - Elekes Botond 

Országos Unitárius Találkozó 

2005. augusztus 27-én (szombaton) a Pestszen tlő rin ci 
templom területén rendezzük m eg az I. Országos Uni
tárius Találkozót is. 

Tervünk, hogy minél többen jöjjenek el az ország min
den részéből, sőt a határon túlról is. 

2005. évi egyházközségi események naptára 

Immár hagyománnyá vált, hogy a Presbitérium min
den év elején elfogadja az év tervezett programját, az 
úgynevezett eseménynaptarat. Igy történt ez az idén 
is, az eseménynaptár májustól decemberig tartó idő
szakban sorra kerülő programjait az alábbiakban adjuk 
közre . 

Felhivjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár e pilla
natban tervezet, bár a Presbitérium azon dolgozik , 
hogy minden a tervek szerint megvalósuljon , de nem 
zárható ki, hogy az idő haladtával a prog ramok i dő
pontja módosul. Ezért kérjük , hogy figyelje egyház köz
ségünk további hirdetményeit , illetve az Ön á ltal felke
resni kívánt esemény előtt telefonon érde klődjön az 
egyházközségi irodában, hogy valóban a terv szerint 
kerOI megrendezésre a rendezvény. 
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IOÓPONT ESEMÉNY 
+ 

Május 7. (szombat) Magyarkúti szabadtéri istentisz-
11 óra telet és szeretetvendégség 

Május 15. (vasárnap) 
9és 11óra 

Május 16. (hétfő) 11 
óra 

Május 29. (vasárnap) 
11 óra 

Június 11. (szombat) 

Június 17-22 . 
-

Június 27. - Július 3. 
(hétfő-vasárnap) 

Augusztus 12-15. 
(pén tek-hétfő) 

! 

Pünkö 
• 

sdi ünnepi istentiszteletek 
ora osztással urvacs 

Pünkö sd; ünnepi istentisztelet úr
a osztással vacsor 

Fiatalo k konfirmációja 

Kiránd ulás valamely vidéki egy
zséghez házkö 

Portla nd; ifj ú zarándokok látoga
Magyarországon tása 

-

Magyarkúti Gyermektábor 

Ki rándulás Erdélybe a 
Szejke-fürdöi unitárius vi lágtalál
kozó meglátogatásával 

f------+--
Augusztus 22-28. 
(hétfő-vasárnap ) 

Augusztus 27 
(szombat) 

Augusztus 27. 
(szombat) 

Szeptember 17. 
(szombat) 11 óra 

Szeptember 25. (va-
sárnap) 9 és 11 óra 

Október 21. (szom-
bat) 17 óra 

November 1. (kedd) 
18 óra 

November 19. (szom-
bat) 17 óra 

December 3. (szom-
bat) 

Magyarkúti Gyermektábor 

I. Országos Unitárius Találkozó 

Hirlevél 2005./1I1. szám kiadása 
(öszi hálaadási és megyarkúti 
meghlvóval) 

Magyarkúti szabadtéri istentisz-
telet és szeretetvendégség 

őszi hálaadási ünnepi istentiszte-
letek, úrvacsora osztással 

Kulturális rendezvény, szeretet-
vendégség 

Ünnepi isten tisztelet 

Kulturá lis rendezvény. szeretet-
vendégség 

Adventi koncert 

I 

I 

-I 

t 

I 

December 5. (hétfő ) 
HIrlevél 200511V. szám, KaráCso- , 
nyi meghívó kikü ldése 

December 18. (va- Gyermek karácsonyfa ünnepély 
sárnap) 17 óra 

l 

December 25. (va-
, 

sárnap) - December Ünnepi karácsonyi istentisztele-
26. (hétfő ) 9 és 11 tek úrvacsorával 
óra 
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Kérjük a 7-15 év közötti gyern~ekek szüleit, hogy 
már most jelezzék gyermekeik reszvételi szándékát 
a nyári Uúniusi és/vagy augusztusI) magyarkuti 
gyermektáborban, Postás né Balázs Ildikónál 
(311-3094). 

Unitárius világta lálkozó 2005 

Egyházközségünk idei programjai nak terve már el
készült igy már most felhivhatjuk a figyelmet az 
Uni tári~s Világtalálkozóra és az azt követö immár 
hagyományos konferenciánkra. Az Unitárius Világ 
találkozóra 2005. augusztus 13-án, az Egyházköz
ségOnk kezdeményezte konferenciára , .melynek té
mája az egyház újraegyesItese, Immar harmadik 
alkalommal augusztus 15-én kerül sor. A rendez
vény házigazdája az Olthévizi Unitárius Egyházköz
ség, tehát Olthéviz vendégei leszünk, elszállásolá
sunkról ők gondoskodnak. A tanácskozások 
szervezését Erdélyben továbbra is Balázs Sándor 
tiszteletes úr irányit ja és természetesen rendelkezé
sünkre áll a házigazda Török István olthévizi unitári
us lelkipásztor is. 

Egyházközségünkben a szervező feladatokat 
Bardócz-Tódor András, Kriza Dániel és Tettamanti 
Béla vállalta . A már rendelkezésre álló információk 
az egyházkőzségi irodában is megtudhatók 
Postás né Balázs Ildikó titkártól. Részletes körlevél 
áprilisban készül , az érdeklődőket irásban folyama
tosan tájékoztat juk. 

Különösen számitunk a Magyarországon élő, 
Olthévizről elszármazott hivekre, akiknek gyakorla
tias észrevételeit is nagy örömmel vennénk. 

A szervezők 

A Port/andi Testvéregyházközségi 
kapcsolat hírei 

Gyülekezeti est a testvéregyházközségi 
kapcsolatok jegyében 

Aprilis 16-án délután 6 órától 25 fő részvételével 
amerikai estet tartottunk a gyülekezeti teremben. 
Kászoni tiszteletes úr ismertette a portland i gyüleke
zet rövid történetét. A portlandi egyházközség ré
gebbi , mint a mi budapesti gyülekezetünk. Szó esett 
a testvéregyházközségi kapcsolatok eddigi esemé
nyeiröl , valamint a jövöbeli tervekröl. 

Ezt követöen Szász Adrienne szervezésében két 
csapat vetélkedett, amolyan Ki tud többet Ameriká-

2005. Múrci"" 

ról? formában . Végül Kászoni tiszteletes és csapata 
győzött a szellemi vetéikedön . 

Közben amerikai italo k at (cola, whisky) és ételeket 
(sült pulykamell, chips) fogyasztottunk. Utóbbiakat 
Nagy Piroska készitette . 

A Gazdag-Léta házaspar portlandi látogatásáról 

Aprilis e lső felében Gazdag Arpád és Léta Rozália, 
egyházközségünk tagjai Portland-be utaztak, ahol 
közel két hetet töltöttek. Arpád és Rózsika már ed
dig is sokat tettek a testvéregyházközségi kapcsola
tok fejlesztéséért. Tavaly is fogadtak vendégeket 
Portlandból és aktívan részt vettek a nyári csoport 
programjának szervezésében. Most számukra is 
megadatott a lehetőség, hogy Portland-ban vendé
geskedhessenek. Az április 16-i hazaérkezésük 
után folyt levelezésböl kiderül, hogy nagyszerű ba
rátságok köttette k az út során és vendéglátók, ven
dégek egyaránt kedves emlékeket őriznek Arpád és 
Rózsika amerikai útjáró l. Bizunk benne, hogy rész
letesebb beszámolót is kapunk tőlük a Hirlevél kö
vetkező számában. Mint ismeretes, ápri lis utolsó 
hetében újabb, ezúttal 11 fős csoport érkezik Bud~
pestre Portlandból, a mostani vendégek programJa
nak szervezésében is nagy szerepet vállal a 
Léta-Gazdag házaspár. 

Levelező lista 

Amint arról korábban már hirt adtunk, a két egyház
község tagjai közötti kommunikáció eIŐs_egités~re 
Gazdag Arpád segitségével egy level,ezo lis,ta Jott 
létre, amelyen angol nyelven foly.ik apar?eszed. Az 
egyházközség i eseményekröl keszult fenyképeket 
is rendszeresen feltesszük a listára, hogy a tenger 
másik oldalán is láthatóvá váljanak kozossegl e le~ 
tünk pillanatai . Kérjük, hogy azok az angolul tudo 
unitáriusok, akik szeretnének a listához csatlakozni, 

I I 
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Gazdag Arpádnál jelentkezzenek 
dag.arpad@axelero. hu). 

(gaz- irodájában Postásné Balázs Ildikónál (telefon: 
311 -3094). 

Amer ikai f iata lo k nyári látogatása 

Decemberben még csak terv volt, most már szinte 
tény. Amerikai testvé rei nkről eddig is tudtuk, hogy 
kiváló szervezők . Ime a legújabb példa. 

2005. júniusában 20 fős fiata lokból álló zarándok 
csoport érkezik és portlandi barátaink máris elküld
ték a napra lebontott programtervet. Ezek szerint a 
csoport június 17-én érkezik Budapestre és egyház
községi, magyarkúti, va lamint városnézö progra
mok után jún ius 22-én indulnak tovább Kolozsvárra, 
majd Tordára és Dévára. A zarándoklat június 27-én 
ér véget. 

Nagy szeretettel és izgalommal várjuk a csoport ér
kezését és bízunk benne, hogya látogatás ugyan
olyan sikeres lesz, mint a felnöttek csoportjának ta
valyi hasonló kalandja Magyarországon és 
Erdélyben. 

Kérjük az egyházközség tagjait, főként azokat, ahol 
fiatal korúak, 14-20 évesek, is vannak a családban 
és beszélnek angolul, hogy az amerikai fiatalok bu
dapesti tartózkodasanak idején fogadjanak be egy 
vagy két fiata lt lakasukba, hogy a kapcsolat szemé
lyessé váljon és minél többet megtudjanak vendé
geink arról, hogy hogyan élünk. A vendégek kifeje
zett kérése volt, hogy csaladoknal szeretnének 
megszafIn i, bar a nap nagy részét különféle progra
mokkal a varosban fogjak tölteni. 

Közlemények, Hirdetmények 

VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET A 
MAGYARKÚTI NYÁRI GYERMEKTÁBORBA 

Az elmúlt év nagy sikerére való tekintettel ezen a 
ny~ron két időpontban is megrendezzük a hagyo
manyos magyarkúti unitarius gyermektabort. 

A tábort általános iskolás korú, azaz 7-15 éves gyer
mekek számara szervezzük. A gyermekek program
jat lelkész és szakképzett pedagógus fe l nőttek fog
jak szervezni és iranyitani . 

Kérjük a kedves szülőket , hogy érdek lődés esetén 
az alábbi időpontokra mielőbb adják le jelentkezé
süket a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi 
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A nyári táborok időpontj ai: 

2005. június 27. (hétfő ) - július 3. (vasárnap) 

2005. augusztus 22. (hétfő) - augusztus 28. (va
sárnap) 

A részvétel va rható költsége egy hétre gyermeke
ként 15.000,- , Ft. Amennyiben a szü lők anyagi okok 
miatt ezt az összeget nem vagy csak részben tudja 
kifizetni , kérjük jelezzék és a Presbitérium dönt 
raszorultság i alapon a támogatás mértékéről. A tá
bor költségeinek fedezése céljából különféle pályá
zatokon vesz részt egyházközségünk, hogy a gyer
mekek nyaralasa a l ehető legkisebb összegbe 
kerüljön a szülők szamára. 

Budapesti és Pestszentlörinci Unitári us 
Egyházközségek Presbitériumai 

FELH í v Á s 
adományok g yüjtésére a gyülekezeti terem 
székei nek lecseréléséhez 

Megúju lt gyü lekezeti term ünkben tervezzük a rég i, 
több évtizedes széksorok lecserélését, modern , tar
tós és esztétikus ülöalkalmatosságra. Úgy gondol
juk, hogy ezze l tova bb javulhat a terem 
se és alkalmassa valhat szinvonalas 
fogadasára. 

Ezért azza l a kéréssel fordu lunk hiveinkhez, hogy 
adományaikka l segitsék tervünk megvalósitását. 

A székek várható beszerzési ára 5.000,-Ft. 100 
darab könnyü, kárpitozott, fémvázas szék be
szerzését tervezzük. 

Kérjük, hogy adományaikat a cél megjelölésével 
az egyházközség irodájában Postás né Balázs 11-
dikónál tegyék meg vagy az OTP Bank Rt-nél ve
zetett 11713005-20304007 számú egyházkőzségi 
számlára sziveskedjenek átutalni. 

Aki 5.000,-Ft értékű adományt tesz, annak nevét kis 
réztáblán a széken fel fogjuk tüntetni, ezzel is emlé
kezve nagylelkű támogatasukra, melyet ezúton is 
megköszönünk. 

I 
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SZJA l °fo -ának felajánlása 

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallásának 
ideje, ezért az alábbiakban .közöljü ~ , hogy mi lyen 
számra való hivatkozással ajanlhatjak fel 2004. eVI 
személyi jövedelemadójuk l +l %-át Egyházunk és 
Alapitványa számára: 

Magyarországi Unitárius Egyház 
Nyilvántartási szám: 0200 

Unitárius Alapitvány 
Adószám : 18052459-1-41 

Bölöni Farkas Sándor Unitárius Univerzalista 
Alapitvány (Győr) 

Adószám: 18534245-1-08 

Egyházunk nevében kérjük és előre is kőszönjük 
felajánlását, adományát. 

Munkalehetőség 

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriu
sok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál 
(311-3094), akik részmunkaidőben takarítást, gyer
mekek felügyeletét vállal nák unitárius családoknál. 
Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk, akik pél
dául nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak, for
ditással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van 
még szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegű szolgál
tatást igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyen je l
legű kereslet és kínálat Egyházközségünkön ke
resztül egymásra találna, mindenki örömére. 

Várjuk az énekelni vágyó kórustagokat a 
Lőrinczi Mihály Unitárius Kulturális Egyesület 
kórusába 

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 terem
ben, akinek öröm az együtt éneklés, amely az egyik 
legnagyobb intellektuális élményt is jelentheti min
den résztvevő számára. 

Szociális munkásokat keresünk szociális ta
nácsadásra és idős testvéreink segítésére 

I dő ről-időre felkeresik egyházközségünket nehéz 
anyagi, szociális helyzetben lévő egyháztagok, 
akiknek a mindennapi megélhetés is gondot okoz. 

2005. M árcius 
, 

- A prilis 

Sajnos seg itö szándékunk ellenére sem tudunk az 
egyházközség szűkös anyagi lehetőségeiböl tartós 
megoldást biztositani a rászorulóknak. 

Tapasztalatunk szerint a segélyért folyamodók nin
csenek tisztában azzal , hogy az önkormányzatok 
kü lönféle sz~ciál i ~ és egyházi alapitványok segélyei 
IS rendelkezesre allnak, csak nem tudják, hogy léte
zik ilyen vagy nem tudják, hogy hogyan lehet hozzá
jutni . 

Ezért olyan unitárius testvéreink jelentkezését vár
juk, aki jártas ezen a területen és i dőnként seg it a rá
szorulóknak eligazodni a segélykérés útvesztőiben . 

A Hirlevél szerkesztöségébe érkező nagyszámú le
vél azt is bizonyítja, hogy sok a 70 év feletti, meg
gyengült egészségi állapotban lévő idős , egyedül 
é lő unitárius, akinek nincs hozzátartozója, aki időn

ként segíteni tudna napi problémái megoldásában, 
és nincs senki a környezetében akivel egyáltalán 
beszélgetni tudna. 

Szeretnénk, ha apró, de a magukra hagyott embe
reknek mégis oly sokat j elentő gondoskodás apró 
jeleit tudnánk adni i dős testvéreinknek. Erre a fel
adatra is je lentkezőket várunk. Ne fe ledjük, hogy 
egyszer mi is leszünk öregek . Segítsünk idős test
véreinken. 

Jelentkezőket várunk különféle szervezési fel
adatokra 

Továbbra is várjuk a hívek ajánlkozását közösségi 
feladatok ellátására. 

Kérjük adják meg e-maii címeiket is 

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-maii címei
ket is szíveskedjenek megküldeni, hogy olyan prog
ramok esetén amikor nem küldünk ki meghívót pos
tai úton, gyo;san és kis költséggel tudjuk Önöket 
értesíteni. Együttműködésüket e lő re is .köszönjük. 
Például a Hírlevelet is tudnánk elektronikus forma
ban továbbítani , igy is csökkentve a nyomdai költsé

geket. 

A HíRLEVÉL KÉRDÉSE 

Ebben a rovatban időrő l- időre felteszünk egy vagy 
több kérdést, annak érdekében, hogy minél több 
testvérünk véleményét megismerjük egy ~doUker
désben. A személyes vagy telefonos beszelgetese.k 
nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarrol 
a kérdésröl mindenki véleményét megtudjuk. Ezert 

13 



But/afJt'Sli Unilárius Hírlevél V . évf 2. szám -

egy kérdóives formát választottunk és minden Hirle
vélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy 
vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hiva
talba adják le válaszukat. 

E SZÁMUNK KÉRDÉSE: 

Ön szerint csatlakoznak-e a Magyarországi Uni 
tárius Egyház egyházközségeihez a Magyaror
szágra áttelepült erdélyi unitáriusok? Ha a kér
dés re nemmel válaszol, akkor indokolja meg, 
hogy ezt mi okozhatja? 

Egyes becslések szerint a Magyarországra 1989 
óta áttelepült erdélyi unitáriusok száma megközelíti 
a 10.000 fót. Pontos adat nincs csak becslések. Ma 
is sok szó esik arról , hála Istennek immár tettek is 
történtek, hogy hogyan lehetne az áttelepülteket 
megtartani unitárius hitükben és bevonni óket a ma
gyarországi unitárius egyházközségek életébe. Sok 
kritika is éri a magyarország i unitárius vezetöket, 
hogy nem tesznek meg mindent az átte lepülők fel
kutatása érdekében. A tényszerüség kedvéért el 
kell mondani , hogya mi egyházközségünkben is 
rendkivül nagy azok száma, akik Erdélyből települ
tek át. A korábbi években a konfirmáció alkalmával 
hallhattuk, hogy a fiatalok nagy része még Erdély
ben született. 

Kérjük, hogyamellékelt kérdőíven jelölje válaszát . 

A kérdöívet személyesen vagy postaí úton juttassa 
el a Budapesti Unitáríus Egyházközség egyházköz
ségi irodájába, melynek cime: 1055 Budapest, Nagy 
Ignác u. 2-4. 

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE: 
• • 

On szerint anyagilag és erkölcsi leg mennyire 
becsüli meg Egyházunk a magyarországi unitá
rius lelkészeket? 

Sajnos ezúttal kevés válasz érkezett a kérdésre , 
amine~ az is oka lehet , hogy a kérdés nem volt egy
ertelmu. A válaszadók nem tudták, hogy egyház 
alatt a Magyarországi Unitárius Egyházat vagy an
nak egyházközségeit, hiveit kell-e érteni . A kérdésre 
1-tól 1O-ig lehetett pontozni. 

ime a szavazás eredménye: 

Anyagi megbecsü· Erkölcsi megbecsülés lés 
-+ 

3,5 4,75 
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A válaszok azt sugallják, hogy van tennivaló bőven 
l el~eszelnk anyagi és erkölcsi megbecsülésének ja
vItasa teren. 

Hirdetések 
Kézi készitésű üveggyöngy-ékszerek 

Az Elements Kft. honlapján postai utánvéttel egyedileg 
tervezett, kézi készitésű exkluziv üveggyöngy-ékszerek 
karkötők, nyakláncok, gyű rűk egyedileg vagy szettbe~ 
megrendelhetők . Figyelmes, személyre szabott ajandék 
a szepet és egyedit kedvelő hölgyek számára. 
Telefon: 06-30-343-8765' , 
e-maii : info@elements.hu (Szente Mónika) 

Lakás- és házépités, komplett lakásfelújitás 

Ha építkezik, szüksége van egy megbízható vállal
kozóra. Az Egyházközségünk gyülekezeti termét 
2003-ban felújító építőipari vállalkozás vállalja lakó
házak, irodák tervezését, valamint azok komplett 
felépítését, felújítását, magas minőség i színvona
Ion, meglepetések nélkül. A vállalkozás eddigi mun
káiról referenciával szolgál. 
Telefon: 06-30-931-8763 (Fehérvári Péter, ügyve
zető) 

Rendezvények szervezése 

A budai Feneketlen tónállévó Hemingway Etterem
ben vállalati, baráti és családi rendezvények meg
szervezését vállalom . Elegáns, igényes 
és kiszolgálás , nagyobb létszám esetén jelentős 
kedvezmény. Tegye válla lati , baráti és családi ün
nepeit felejthetetlenné. Jöjjön a Hemingway Ette
rembe. Telefon: 06-30-9990030 (Rodé Klára) 

Cégemblémák, cégarculat tervezése 

Egy kis vagy közepes vállalkozás számára is fontos 
a jó megjelenés a biztos sikerhez. Névjegye, céges 
levélpapírja vagy boritékja felér egy bemutatkozás
saI. A cég arculata sokat elmond arról, hogy tulajdo
nosa, vezetése milyen értékeket tart fontosnak. 
Mondja el, hogy Ön mit tart fontosnak és mi megter
vezzük cégének emblémáját, teljes arculatát. Kéré
sére eddigi megbizóink számára készitett anyaga
inkat örömmel bemutat juk. 

Telefon: 06-30-343-8765; 
e-maii: info@elements.hu (Szente Mónika) 
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VÁRJUK HIRDET~SE IKETI Sf;:GíTSQK AZ 
UNITÁRIUS VALI"ALKOZOK~T ES 

AZOKAT, AKIK NEKUNK IS SEGITETTEK, 

Olvasói Levelek 
Tisztelt Szerkesztő Úri 

t. rdeklödéssel ovastam a HIrlevél információkban gazdag 
januári számát, s köszönetemet szeretném kifejezni a kiváló 
szerkesztői munkához. "Rossz" olvasója vagyok ugyan a 
Hirlevélnek - mert huzamosan szoktam külföldön tartózkod
ni -, de annál inkább jólesik, ha az ember hazaérkezvén átte
kint hető és pontos tájékoztatást kap. Tisztelette ljes üdvöz
lettel: Dr. Gyarmathy György (Zürich-Budapest) 

Egyik egyháztagunk úgy itéli meg, hogy az elmúlt években 
az egyes lelkészek elleni fegyelmi eljárások vagy sajtókam
pányok nem szolgálták az egyház érdekét, söt ártottak neki, 
valamint rontották a lelkészek erkölcsi megbecsülését is. 

Gergely Sándor, békéscsabai olvasónk fe lhivta a figyelmet, 
hogya 267/2000. (XI1.26.) számú kormányrendelet alapján 
havi 20.000,-Ft járadákra jogosultak a II. világháborús hadi
foglyok, amit a nyugdijfolyósitó igazgatóság folyósit a nyug
dijjal együtt. Az igényléstöl visszaszámitva hat hónapra 

2 005 . Március 
, 

- Apri/is 

~js s~ame~~leg. már k.apható ez a támogatás. Teljeskörü el
Iga.z ltá~ cel.lábol az erintettek ker~ssék a Volt Hadifoglyok 
BajtársI ~zövetségét (Budapest. unó; út 49.). Köszön'ük 
hasznos mformációt. tájékoztatást. I a 

Egy szigetújfalui h ivünk i rja levelében: 

~érem, tolr:nácsolják ~álás köszönetünket Kászoni József 
tI~zte le.tes ~rnak és Knza Dániel presbiter úrnak, hogy már
CI,US 1·Jén kl.f.~radtak ho.z~ánk .Sz~getÚjfalura . Egyrészt meg
h~vásunkra Jottek el, "hazl áldast hozni és adni egy kataszt
r?fa helyzet ,~tán n:egrongálódott és több havi munka által 
letrehozott, uJjávarazsolt lakásunkra, otthonunkra és lakóira 
Másrészt nyugdijas .'átogatást és ugyanakkor beteglátoga: 
tast IS te ljesItettek. Jo erzés volt fogadni, meghallgatni a ked
ves "vendégeket", úgy éreztem, szinte egy kis unitárius 
~sszejöv.e~~1t t~rtottun~ együttesen , sőt , talán egy kis 
oku men e osszeJövetel IS volt, hiszen kedves feleségem és 
nevelt leányom görög katolikusok. ft 

Tisztelt Sze rkesztőség ! Sok ilyen kis kapcsolatra volna 
szükség a mi életünkben, hogy mi unitáriusok, a keresztény 
világ kicsiny, de lelkiekben igen gazdag segédcsapata va
gyunk és megmaradhassunk Jézus nevében a világ végeze
téig .... 

Továbbra is várj uk Olvasóink véleményét, gondola-

A 
Nagy 
eimére 

Unitárius Egyházközség Presbitériuma - Megjelenik 800 példányban 
Schmidt Gábor - A HIRLEVÉL-lel kapcsolatos teveleket kérjük a Budapest 

. 055 Ignác u. 2-4. (telefon/fax: 311-3094) alatti 
levél küld hető a cimre is. 

K ÉR D ő í v 

Ön szeri nt csatlakoznak-e a Magyarország i Unitá rius Egyház egyházkőzségeihez a Magyarország ra átte
lepült erdélyi unitáriusok? Ha a kérdésre nemmel vá laszol, akkor indokolja meg , hogy ezt mi okozhatja? 

Kérjük jelölje válaszát "X"-szel vagy ,,+"-szal a megfe le lő rovatban : 

Igen, csatlakoznak D N em csat lakoz nak D 
HA, úgy gondolja, hogy az áttelepü lő erdélyi unitáriusok nem csatlakoznak a magyarországi gyülekezetek
hez, akkor j e lőlje , hogy ennek fő okát miben látja : 

Nem tudják, hogy Magyarországon is vannak unitárius gyülekezetek O 
Túl messze van a lakóhelyüktől az egyházközség O 
Az erdélyi, korábbi lakóhelyük szerinti gyülekezet hez 
tartozónak tekintik magukat kitelepülésük után is 

Nem érnek rá az egyházi életben való részvételre 

Nem is akarnak templomba járni 

O 
O 
O 

E . b (k ' ' " k .. I ) gye erJu I rJa e ............................... .................. ...... .. ........... ... .. ...... ...... ... ............. . .. . . " ..... ..... ..... . 

. ........ ..... ... .. , . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . ..... ..... .... ...... ... .... ...... ...... .... ... ............ .. ........... ...... ................. ........... ............. ....... 

. ............ . . .. .... .. .. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ........... ...... ...... .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 
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'" .. 
MEG HIVO 

Először kerül megrendezésre 

az Országos Unitárius Találkozó, a 
Magyarországon élő unitáriusok baráti találkozója 

2005. augusztus 27-én, szombaton 10 órától. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a Pestszentlőrinci Unitárius templom területén. 

, 
- Aprilis 

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG 
Lelkészi Hivatala 
1055 Budapest, Nagy Ignác u.2-4. 

Készpénzzel bérmentesitve 
Bp. 62. 1376 

• 

NYOMTATVÁNY 

• 

J 
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