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EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 
2006. MÁRCIUS 12. -11 ÓRA 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értes it jük kedves egyházfenn
tartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes köz

gyűlését 

2006. március 12-én (vasárnap) 
11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti 

templomunkban. 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyülésre egy órával 

később, 12 órakor kerül sor azonos helyszinen és napirenddel. 

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 
2006. ÁPRILIS 16-17. 

Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet tar
tunk 2006. április 16-án vasárnap délelött 9 és 11 órai kezdettel , va
lamint ápri lis 17 -én, 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrva
csora vételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket. 
2006. április 14-én Nagypénteken, 18 órai kezdettel ünnepi istentisz
telet keretében az Unitárius Passió élő előadására kerül sor Nagy Ig
nác utcai templomunkban. 

MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET 
2006. MÁJUS 13. (SZOMBAT) 

Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét és 
szeretetvendégségét Magyarkúton 2006. május 13-án (szombaton) 
11 órai kezdettel tartja meg. 
A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de 
már 9:30 órától várjuk vendégeinket. 
Az istentiszteletet követően 13 órától szeretetvendégségre várjuk a 
hiveket. 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat előzetesen telefonon jelezzék 
Postásné Balázs Ildikónál (311-3094) . .. 
Találkozás 8:00 és 8:30 óra között a Nagy Ignác utcai templom elott. 
Vonattal a Nyugatiból 7:55-kor, 8:55-kor és 9:55-kor induló. vo
nattal lehet eljutni. Leszállás Veröce állomáson. Amenetldo 33 
perc. Az állomásról gépkocsival a helyszinre szálli tjuk a vonattal er
kezöket. 
A rendezvényt rossz idö esetén is megtartjuk. 
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EGYHÁZKŐZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL 

Egyházközségi közgyűlés 
2006. március 12-én 

Ezúton valamint szószéki hirdetéssel értesítjük 
kedves' egyházfenntartó unitárius testvére~nke.t, 
hogy Egyházközségünk évi rendes. kozgyuleset 
2006. március 12-én (vasárnap) 11 ~ral kezdettel 
tartj uk meg a Budapest V. Nagy Ignac u. 2-4. sz. 
alatti templomunkban. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt 
közgyűlésre egy órával késöbb, 12 órakor 
kerűl sor azonos helyszínen és napirenddel. 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyházta
gok vehetnek részt, akik 2005: év folyam.á~ egy
házfenntartás címén anyagilag hozzaJarultak 
egyházközségünk működéséhez . Ezen tagok 
neve az egyházközségi hivatalban megtekmthe
tő. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a 
szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele 
jelen van . Szavazati jogukat a tagok csak szemé
Iyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés 
a megjelentek számától függetlenül határozatké
pes. 

A közgyűlés napirendje: 

Lelkész 2005. évi jelentésének megtárgyalása, 
elfogadása 
A 2005. évi zárszámadás ismertetése és elfoga
dása 
A 2006. évi költségvetés ismertetése, megvitatá
sa és elfogadása 
Egyházközségi tisztségviselök (presbiterek) meg
választása és esküjük bevétele 
Egyebek 

A napirendekre vonatkozó elöterjesztések az 
egyházközség hivatalában hétköznap 9 és 16 
óra között a közgyűlést megelözö héten megte
kinthetöek. 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb 
számban történö megjelenésére és aktív részvé
telére feltétlenül számitunk, ezért hivjuk és várjuk 
a hiveket erre a fontos eseményre. 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését elöre 
is megköszönve 

Zoltán Csaba, gondnok 
Kászoni-Kövendi József, lelkész 
Schmidt Gábor, gondnok 
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A presbitériumi tagság ról történt lemondások 
miatt kerül sor új presbiterek választására. 
Kérjük, hogy az új presbiterek személyére 
vonatkozó jelöléseket sziveskedjenek a lelké
szi irodának bejelenteni a 311-3094-es tele
fonszámon vagy személyesen. Jelölésre még 
a közgyűlés idején is lesz lehetöség. 
Bevezető gondolatok a 2005. évi lelkészi je
lentéshez 

Kedves Hiveim! Kedves Testvéreim! 

Úgy érzem rendhagyó módját kell választanom 
az idén annak, hogy megírjam a Hirlevél számá
ra évi rendes lelkészi jelentésemet. S hogy miért 
azt is egy pár mondatban megmagyarázom: a 
lelkészi jelentés mellékietei több oldalt, szám 
szerint 9-10 oldalt tesznek ki , amelyeken többnyi
re statisztikai adatok, számok, címek stb. szere
pelnek. Ezeket az egyházközségi közgyűlés elött 
szoktuk ismertetni világi vezetöinket is bevonva, 
föleg az egyházközség anyagi ügyeinek elöter
jesztése alkalmából. Ahhoz, hogy ezt ezúton is 
eljuttassuk mindenkihez, az újság terjedelme 
miatt sem megfelelö. A Presbitérium számára 
már ezelött két héttelleadtam egy lelkészi jelen
tést, amely viszont hosszúra sikeredett, hiszen 
próbáltam úgy összefoglalni az elmúlt év esemé
nyeit, hogy abból lehetöleg ne maradjon ki sem
mi. Ezért kényszerültem arra, hogy jelentésem
nek, kimondottan a Hírlevél számára szerkesztett 
változatát fogalmazzam meg. Ezért tartom ezt 
rendhagyónak. Ebben ugyanis olyan gondolato
kat osztanék meg Veletek , Kedves Testvéreim , 
amelyek remélhetöleg - számíthatnak 
mindannyiótok érdeklödésére. 

2005-re tervezett munkálatainkat lsten segítsé
gével a Ti anyagi támogatásaitokkal és részben 
Önkormányzati segélyezéssel megvalósithattuk. 
Sikerült az elmúlt évben is valami olyat megvaló
sítani, amely maradandó nyomot hagy és év1ize
dekre meghatározza a befejezett és elvégzett 
munkát. 2005. decemberében készült el az a 
templombejárat fölötti ablak, amely újabb dísze 
lett templomunknak. Az egyszerű festett faburko
latot sikerült erre az üvegablakra kicserélni, ame
lyet hátsó megvilágítás díszít és amelynek köze
pén egy úrvacsorai kehely látható. 

Ezzel egyidöben megvalósult egy másik temp
lomdíszítési tervünk is. A szószék jobb es bal 
oldalán levö részben unitárius cimert és a külföldi 
unitárius(univerzalista) címert is kicseréltük. Egy: 
szóval helyreállitottuk a templom ablakok eredeti 
ál lapotát. A két címert, amit a templomban kIcse
réltünk a lépcsőház félemeleti ablakaiban fogjuk 
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elhelyezni az idén konfirmáló unitárius fiatalok 
emlékére. 

A munkálatokat, mint az eddigiekben is , Kiss 
Miklós Ajkán élő unitárius hívünk végezte. Ipar
művészeti ismereteit és kiváló szaktudását dicsé
ri az elvégzett munka. A világítástechnikai kivite
lezés Vadady Attila érdeme. Mindkettőjüknek 
kőszönet az elvégzett minőségi munkáért. Ennek 
a kőltségeit az V. kerületi Egyházi Épületekért 
Közalapitvány támogatta 1 millió Ft értékben. 

Megemliteném még azt is, hogya nyár folyamán 
úrasztali terítőt és szószék-terítőt rendeltünk 
Fáncsik Zoltánnétól, aki ezeket őszi hálaadási 
ünnepünkre elkészítette. Ennek értéke 100 ezer 
Ft volt. 

Egyházközségi életünkről általánosságban el
mondhatom, hogy jó. Tervezett programjainkat, 
mint pl. rendezvények, konfirmáció, anyáknapja, 
Dávid Ferenc ünnepély, valláserkölcsi táborok, 
anyák-napja, erdélyi kirándulás, bibliaórák meg
tartása , egyházközségi vegyes kórus próbák, 
családlátogatások, szabadtéri istentiszteletek 
Magyarkúton, presbiteri gyűlések stb. megtartot
tuk. 

Anyagi adományok közül itt mindőssze egy tételt 
emelek ki : a perselypénzt, amelynek összege pár 
tízezer Ft-al haladta meg az 1 milliót. ha ezt egy 
vasárnapra leosztom, ennek összege az 52 va
sárnappal elosztva valamivel tőbb, mint 21. e Ft. 
A templombajárók átlagos száma 60 körül van. 
Ami azt jelenti, hogy az őszi-téli hónapokban 
jóval többen is részt vesznek istentiszteleteinken , 
de május közepétől , május végétől szeptember 
közepéig, sajnos ennél is kevesebben járnak 
templomba. 

Testvéregyházközségi kapcsolataink erősítésére 
törekedtünk az elmúlt évben is. Elsősorban a 
MUE-hoz tartozó egyházközségekkel igyekez
tünk szorosabb kapcsolat kiépitésére , de az er
délyi gyülekezetekkel is . Igy kerülhetett sor 
Olthévízen arra a találkozóra , amelyet a SUE 
ren~ezett . Az amerikai testvéregyházközséggel 
IS JO kapcsolataink vannak, a portlandi gyüleke
zetre gondolok, ahonnan többször is fogadhat
tunk vendégeket, csoportokat az elmúlt évben. 
Alulírott és felesége július-augusztus hónapok
ban tett látogatást az egyházközség vezetőség é
nek .meghlvasara. Kellemes élményben, nagy
szeru fogadtatásban volt részünk, amelyről rövi
den beszamoltam az őszi -téli Hirlevél utolsó 
szamaban. 

Mint mindenütt ahol emberi tevékenység zajlik, a 
lelkészI munkaban is vannak jó és kevésbé jó 

e~lékek . Jó az, amikor sokan vagyunk együtt 
szep templomunkban, jó és ünnepi hangulat vesz 
körül ilyenkor, és kevésbé jó az, amikor lankad a 
figyelem, az érdeklödés istenes élet irant. 
Örv~ndetes , hogy. -. már második éve - ünnep 
elso napja alkalmaboi ket Istentiszteletet tartunk 
hogy elférhessünk a templomban . ' 

Templomlátogatásotok magas arányszama nem 
állandó és nem végleges, de ez nem keserit el 
túlságosan, hiszen már Jézus idejében is ez volt 
a helyzet. Sokan vették körül őt is, amikor 5000 
embert megvendégelt, máskor amikor "kemény 
beszéd"-et mondott kevésbé hallgatták; amig 
szép dolgokat mondott, addig nekik is tetszett és 
követték öt, némelykor megbotránkoztak a hallot
takon. Ma is, mi is, találkozunk hasonló jelenség
gel : nem csak az egyházon kivül élők tömegé
ben, akiknek érdeklődése nem terjed túl egy-egy 
szenzáción, egy-egy érdekes jelenségen, hanem 
a gyülekezeti életen belül is. Nagy tehát a kü
lönbség a nagyünnepi gyülekezet és az ünnepte
len vasárnapok közőtt . Ez a jelenség ismétlődik 
meg a kereszténység világában világméretekben 
is. Én ebben napjaink kereszténységének 
nagykorúsodását látom és érzékelem. És azzal is 
vigasztalódom, hogy mára az unitarizmus nem 
(csak) létszámkérdés, hanem elsősorban a hit 
kérdése is. 

Akik úgy dőntöttünk , hogy Jézus mellett mara
dunk jól tettük, jól döntöttünk. Ö nem akar senkit 
sem magához láncolni , magához kötni eröszak
kal. Tanítványai közösségének tagjaitól is meg
kérdezte: "Vajon ti is el akartok-e menni?" Mire 
Péter vallástétele ez volt: "Uram kihez mehet
nénk, hiszen örök életnek beszéde van tenálad?" 
Mindig voltak, vannak és remélhetőleg lesznek 
olyanok, akik Jézus mellett döntenek. Ezek a 
húsvéti gondolatok bátoritsanak és erösítsenek 
minket, most amikor még van bőven idő, míg 
eljuthatunk a kereszténység legnagyobb ünne
péhez. 

Kívánom, hogy döntésünk, Jézus mellett mara
dásunk legyen továbbra is meghatározó: mi Rád 
bízzuk életünket, mi melletted maradunk, kérünk 
fogadj el bennünket némelykor gyenge, bizonyta
lan, botladozó bizalommal is. És ha ez sikerül, 
akkor küldj el szolgálatra és bizonyságtevésre, 
hogy amit unitarizmusunk 440 éve alatt elhittünk 
és megismertünk tovább adhassuk, hogy masok 
is részesülhessenek bizalomban és megisme
résben . Igy legyen. Ámen. 

Kászoni József 
lelkész 



Elkészült a 2005. év i Zárszámadás és a 2006. év i 
Költségvetés 

Postásné Balázs Ildikó egyházközségi i rodavezető 
gyors és pontos munkájának köszönhetően elkészül t 
az Egyházközség 2005. évi zárszámadása, melynek 
alapján Zollán Csaba gondnok összeállilotta a 2006. 
évi köllségvelés lervezelél. A kél pénzügyi jelenlésl a 
Presbilérium megvilatta és jóváhagyásra a közgyűlés 
elé lerjeszl i. 

A zárszámadás és a köllségvelés főbb számaiI az 
alábbi láblázal lartalmazza. Részleleiben a két anyag 
az egyházközségi hirdelő láb lán és az irodában tekinl
helő meg. 

2005. évi zárszámadás 

2005 Tény 2005 Terv TényfTerv 
{Ot., 

Nyitó vagyon 7.996.055 7.996.055 100% 
Bevételek 9.668.898 7.469.768 129% 
Kiadá sok 9.553.309 8.363.000 114% 
Záró vagyon 8.11 1.644 7.102.823 114% 

2006. évi költségvetés 

2006 2005 2006/2005 
Tervezett Tén ('!o l 

Nyitó va· 8.111 .644 7.996. 055 101 % on 
Bevételek 7.121 .200 9.668.898 74% 
Kiadasok 8.341 .500 9.553.309 87% 
Záró vagyon 6.891 .344 8.111 .644 85% 

A Musica Concertante adventi koncertje 

December 3-án templomunkban hangversenyt 
adott a 40 fős Musica Concertante zenekar Nagy 
Norbert karnagy vezetésével. 

Karácsonyfa ünnepély 

December 18-án délután került megrendezésre a 
2005. eVI gyermek karácsonyfa ünnepély. A kö
zel 150 fős közönség többsége ezúttal is a 15 év 
alatti korosztályból került ki. 
Vadady Attila énekvezérünk által dirigált ének- és 
zenekar modern karácsonyi és betlehemes éne
ke~ke l: n;egzenésitett versekkel mesélte el Jézus 
szuletesenek történetét. A meleg hangulatú el ö
adast a közönség lelkes tapssal köszönte meg, 
majd a gyermekek léptek színpadra és mondtak 
verset, enekeitek karácsonyi dalokat vagy éppen 
h~ng~zeren Jatszottak, tanuságot téve tehetsé
gukrol , szorgalmukról és nem utolsó sorban bá
torságukról. 

A rendezvény a miku lás csomagok átadásával 
ért végeI. 

Új és felújított díszüveg ablakok templo
munkban 

2005-.ben is folytatódott a Belváros-Lipótváros 
Egyhazl Épületekért Alapilvány támogatásával 
t~n;plomun k . és. közösségi helyiségeink meg szé
pitese. A mult evben kapott 1 millió Ft-os támo
gatást a templom szószék melletti két ablakának 
felújítására és cseréjére ford ítottuk, valamint a 
templom bejárati ajtaja felett egy kelyhet ábrázo
ló új d iszüveg ablak került elhelyezésre, utóbbi 
hátsó beépített megvilágítással. 
A munkát Kiss Miklós ajkai unitárius üvegtervezö 
iparművész készítette, az ablakok cseréjét és az 
elektromos szerelést pedig Dénes Árpád és 
Vadady Attila énekvezér végezte. Köszönjük 
valamennyiük színvonalas és lelkiismeretes 
munkáját. 

Az év első egyházközségi rendezvénye 

Február 19-én, szombaton, ismét nagy sikerű 
rendezvényre került sor egyházközségünkben. A 
szokásos szeretet-vendégséget megelözö prog
ram ezúttal rendhagyó volt. Meghívott elöadóként 
~egismerhettük Dr. Lévai Anikót, a Magyar 
Okumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagy
követét, valamint Lehel Lászlót, a szervezet 
igazgatóját. A két előadó bemutatta a segély
szervezet munkaterületeit és működését, majd 
képek alapján fe lidézett történeteket meséltek, 
leginkább az eredélyi és a Szolnok megyei se
gélyakcióik alatt történtek közül. 

E nagyon kellemes. meleg hangulatú bemutatást 
követően , a szokásos képzőművészeti bemutató
ra került sor a gyülekezeti teremben . Ezúttal 
Ughy István és Ughy Miklós, apa és fia közös 
kiállítását nyitotta meg Banner Zoltán . A jellegze
tesen Székelyföldí ískola stílusában alkotott ké
peknek erős egyetemes kitekintéseí vannak, va
lahol a durva valóság, és annak időnként örömte
li, napfényes, ídőnként pedig keserű gúnnyal 
megélt világai között. 

A bemutatót követően szeretetvendégséggé ala
kult át a mintegy százötven főből álló hallgató
ság. Nagy élvezettel szemléltük, majd ettük a 
Finta József és felesége, Szőcs Magdolna Csilla 
által készített szendvicsekel. Mínt mindig, sajnos 
a bevásárlás ezúttal is a lelkészt és feleségét 
terhelte, mint ahogy különben az esemény szer
vezése és kézbentartása is. 
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Az 1991-ben alaku lt Magyar Ökumenikus Se
gélyszervezet ma Magyarország egyik legna
gyobb, nemzetközileg is elismert segélyszerve
zete (kieme lkedően közhasznú szervezet). Alapi
tói kőzött ott találju k a történelmi protestáns egy
házakon kívü l, a metodista, unitárius és ortodox 
egyházakat, valamint bel- és külfö ldi magánsze
mélyeket. 

Hogyan támogathatom a Segélyszervezet 
munkáját? 
Legegyszerűbb módja, hogy pénzbeli adományát 
eljuttat ja a Segélyszervezet számlájára: OTP 
Bank Rt.: 11705008-20464565 

Bankszámlával nem rende l kező adományozók 
kérésére csekket (készpénz-átutalási megbízást) 
kü ldenek. Kéjük, munkaidőben hívják a 208-
4932-es telefonszámot, vagy kü ldjenek e-mailt az 
info@hia.hu címre. 
Amennyiben adományát konkrét segélyprogram
ra szánja, kérjük, hogy az átutalás, illetve a csekk 
"kőzlemény" rovatában jelölje meg aztl 

Fontos: 
A MAGYAR ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVE
ZET KIEMELKEDÖEN KÖZHASZNÚ SZERVE
ZET, EZÉRT AZ ÖN ADOMÁNYA LEVONHATÓ 
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓjÁBÓL. AHHOZ, 
HOGY MI EHHEZ A MEGFELELÓ IGAZOLÁ
SOKAT KIAD HASSUK, FELTÉTLENÜL SZÜK
SÉGÜNK VAN AZ ADÓAZONOslTÓ JELÉRE . ' 
ILLETVE CEGEK ESETÉBEN AZ ADÓSZÁM RAl 
EZT SZINTÉN AZ ÁTUTALÁSNÁL A "MEG
JEGYZÉS" ROVATBAN KELL FELTÜNTETNI. 

Léb Erzsébet 

Vetitöberendezést és vetitövásznat vásárolt 
egyházközségünk 

Az Unitárius Alapitvány pályázatán elnyert 
1 !0.00~ ,-Ft-o~ t?mogatást kiegészítve egyház
~ozsegun ~ ~zamltogéphez csatlakoztatható Sony 
tlpUSU v.etltoberendezést (projektort ), a 2005-ben 
ko~fi!.ma lt fiatalok szüleinek adományaiból pedig 
vetltovasznat vasárolt. Ezekkel az eszközökkel 
lehetövé válik, hogy a gyülekezeti termünkben 
tartandó rendezvényeken az e lőadók kivetítsék 
e lőadásuk anyagát vagy az azt szemléltetö ké
peket, ábrákat, adatokat. A vetí töberendezés 
fi lmek vetitésére is alkalmas, igy lehetővé válik 
filmestek szervezése is a gyülekezeti teremben. 

Kászoni József lelkész jelentése a 2005. de
cember és 2006. február közötti idöszakban 
végzett tevékenységéröl 

ESKETÉS 
2005. december 21-én: Botos Péter és Kovács 
Adrienn; 
2005. december 31 -én: Veress Zoltán és Telegdi 
Magda. 

KERESZTELÉS 
2005. november 27-én : Pallag Zoltán és Csegezi 
Zsófia kisfia , Márk; 
2005. december 11 -én: Torday-Nagy Szabolcs 
és Crespo Zsuzsanna kislánya, Sára-Anna; 
2006. február 4-én: Freud András és Nagy Kata
lin fia, Krisztián; 
2006 . február 26-én : Dombi István és Soós Réka 
kislánya , Rebeka. 

TEMETÉS 
Hírlevelünk május-novemberi számában a teme
tési szertartások között az augusztus 29-i szer
tartás adatai tévesen jelentek meg. Az adatok 
helyesen: Zsakos Erzsébet, 63 éves. A tévedé
sért az érintettek megértését és elnézését 
kérjük. 
2005. november 30-án: Pál György, 57 éves; 
2005. december 6-án: Gál Elemér 80 éves; 
2006. január 18-án: Balogh Ferencné sz. Simó 
Irma, 86 éves. 

Presbitéríumunk 2006. januári-februári munkájá
ról 

2006. február 4. 

A Presbitérium tanu lmányozta , megvitatta, végül 
a közgyűlésnek elfogadásra javasolta a lelkészi 
jelentést, a 2005. évi zárszámadást és a 2006. 
évi költségvetést. 
A Presbitérium továbbá döntött a közgyű lés ösz
sze h ívásáról és az egyházközség 2006. évi 
esemény naptárát véglegesítette. 
A Presbitérium ülésén meghívottként jelen volt 
Elekes Botond főgondnok úr is. 

EGYHÁZUNK ÉS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLE

TÉSÖL 

A 2001. évi népszámlálás unitáriusokra vo
natkozó részletes adatai 

Dr. Zoltán Zoltán, egyházközségünk tagja és az 
Unitárius Élet korábbi föszerkesztője a Központi 
Statisztikai Hivataltól megszerezte a 2001. évi 
népszámlálás unitáriusokra vonatkozó adatait, 
budapesti kerületenkénti és megyei bontásban. 
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Az alábbiakban adjuk közre a valamennyiünket 
érdeklö adatokat. 

Elöször nézzük, hogy a Csonka-Magyarország 
területén hogyan alakult az unitáriusok száma 
1930 és 2001 között a népszámlálások eredmé
nye alapján: 

Népszámlálás Férfi Nő Osszesen 

éve 

1930 3.533 2.733 6.266 I 

1941 4.731 3.734 8.465 

1949 5.190 I 4.259 9.449 

2001 3.182 3.359 6.541 

Az unitárius vallásúak száma Budapesten a 
2001 . évi népszámlálás eredményei szerint: 

Kerület 

96 

XI. Kelenföld 

A fenti adatokból az derül ki, hogy Budán 877 
állampolgár vallotta magát unitáriusnak, mig Pes
ten és Csepelen együttesen 1.859 fő . A magukat 
Magyarországon unitáriusnak vallók 42%-a tehát 
Budapesten él. 

Az is megállapitható, hogya budapesti kerületek 
közül a legtöbb unitárius, 241 lélek, Kelenföldön 
lakik, mig a legkevesebb, 20 fö, Soroksáron. ÁI-

talánosságban elmondható, hogy Budapesten 
belül is szórványban élnek az unitáriusok, hiszen 
a kerületek nagy többségében 100 és 200 fö 
között van az unitáriusok száma. 

Ezeknek az adatoknak az értékelésekor figye
lembe kell venni, hogya népszámlálás alkalmá
val kizárólag a magyar állampolgársággal ren
delkezö személyek nyilvántartásba vétele törté
nik meg, igy azok az Erdélyböl áttelepült, de ál
lampolgársággal még nem rendelkezö unitáriu
sok, akik ugyanakkor látogatják a magyarországi 
unitárius egyházközségeket, ebben a nyilvántar
tásban nem jelennek meg. 

Terjedelmi okokból a megyei adatokat következö 
számunkban közöljük. 

Bartók Béla emlékistentisztelet 
Pestszentlörincen 

A Dávid Ferenc Egylet és a Pestszentlörinci Uni
tárius Egyházközség, emlék-istentiszteletet ke
retében emlékezett meg Bartók Béla születésé
nek 125. évfordulójáról. 2006. február 5-én dél
elött megtelt a szépen felújitott pestszentlőrin ci 
templom az emlékezők sokaságával. Unitáriusok 
és nem unitáriusok emlékeztek a nagyszerü ze
neszerző életére és munkásságára. A szószéki 
szolgálatot Szent-Iványi Ilona lelkész, a Dávid 
Ferenc Egylet elnőke végezte . Ez a megemléke
zés az unitáriusok számára azért is jelentős, mert 
Bartók Béla 1916-ban, 90 éve tért át unitárius 
hitre. Legidősebb fia , ifj .Bartók Béla pedig sokáig 
a Magyarországi Unitárius Egyház Főgondnoka 
volt. 

Az istentisztelet után a müsor három Bartók mű
vei kezdödött, amit a XVIII. kerületi Dohnányi 
Ernö Zeneiskola nővendékei Kompos Dániel, 
Orgován Kinga és Péter Rita szólaltattak m~g 
zongorán. Bartók: Furulyaszó, Szonatina 1,11 ,11 es 
végezetül a Román népi táncok részletert hallhat
tuk. Köszönet a felkészitö tanároknak. Utana 
Pintér Csilla zenetörténész elöadása következett, 
zeneillusztrációkkal Bartók munkásságáról. Vé
gezetül a Vörösmarty Családi Kórus Cs ik .Miklós 
vezényletével három énekszámot adott elo. Lrszt 
Ferencnek egy ritkán hallott műve a Salve Regr
na, Mozart: Ave Verum és Bartók-Bárdos: Beke
fohász hangzott el. Számomra és gondolom a 
többiek számára a Mozart mű megszólaltatasa rs 
nagyon kedves volt, hiszen igy nemcsak Bartók 
születésének 125. évfordulójáról, hanem egy 
kicsit Mozart születésének 250. évfordulójáról is 
megemlékezett a szépszámú hallgatóság. A ren-
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dezvényt állófogadás zárta . K~s~önet~t k~1I 
mondani mindazoknak, akik lehetove tettek sza
momra és mások számára, hogy ezen az ünnep
ségen részt vehettünk. 

Postásné Balázs Ildikó 

Beszámoló a magyarországi unítáriusok szé
kelyföldí árvízkárosultaknak átutalt 4 millió 
foríntos adományának felhasználásáról 

A 2005. augusztus 23-i Nyikó-menti áradás káro
sultjai részére a Magyarországi Unitárius Egyház 
adománygyűjtést szervezett, melynek eredmé
nyeként összesen 4 millió Ft gyűlt össze. A ma
gyarországi unitáriusok adományának felhaszná
lásárói a helyi Segélyezö Bizottság az alábbi 
levélben számolt be, melyet szó szerint közlünk. 
Egyúttal megköszönjük valamennyi magyaror
szági unitárius és nem unitárius adományozó 
nagylelkű támogatását, amellyel hozzájárultak a 
magyarlakta falvakban bekövetkezett súlyos 
anyagi károk helyreállításában . 

Köszönetet mondunk továbbá a Segélyezö Bi
zottságnak is, hogy az adományok szétosztásá
nak nem könnyű feladatát az érintettek megelé
gedésére végezték. 

A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ 
KÉPVISELŐ TANÁCSÁNAK 
Budapest 

Főtisztelendő Egyházi Képvise l ő Tanács! 

A múlt év augusztusának 23. napján a Nyikó 
mentén - akárcsak más udvarhelyszéki települé
seken - emberemlékezet óta nem látott árvíz 
pusztított. Azóta sokan siettek e falvak segítsé
gére, és igyekeztek adományaikkal, önkéntes 
munkájukkal hozzájárulni a felépüléshez. A Ma
gyarországi Unitárius Egyház vezetösége elsök 
között fejezte ki érdeklödését, együttérzését és 
segítökészségét, amit - célirányos egyházi gyűj
tés nyomán - fejedelmi méretü segélyezéssel is 
bizonyított. Az általunk képviselt Segélyezö Bi
zottság nevében, ugyanakkor a működési terüle
\ünkön lakó árvízkárosultak részéröl jelen leve
lünkkel IS megköszönjük testvéregyházunk kivá ló 
hozzáállását! Tisztelettel kérjük köszönetünk 
tolmácsolását rTlindazon adományozó személy
eknek, egyhazkozsegeknek és más jelleg ü testü
leteknek, akik az Önök felhívása nyomán bármi
vel is hozzájárultak a székelyföldi árvízkárok 
enyhítéséhez. 

Az elmúlt hónapokban sokak által ránk bizott , 
nem célirányos pénzadományok nagy részébő l 
vásárlási utalványok kibocsátását fedeztük. Az 
egyenként 100 lejes, illetve 500 lejes (6900 Ft, 
Illetve 34500 Ft) értékű vásárlási utalványokból 
az egyes árvizkárosult családok az őket ért kár 
mértékének egyenes arányában részesültek. A 
vásárlási utalványokkal - a bizottságunk által 
kiválasztott néhány környékbeli kereskedelmi 
egységben - a következö termékkörökböl Iehe
tett vásárolni : épűlet- és épitöanyag, élelmiszer, 
tűzifa, bútorzat, háztartási eszközök (pl. hűtösze
krény, mosógép, vasaló, konyhai kellékek stb.), 
ruházat, taneszközök. 
A vásárlási utalványok kibocsátásakor figyelem
be vettük azokat a korábbi segélyeket, amelyek a 
mi közvetítésünkkel vagy legalábbis a tudtunkkal 
jutottak el az egyes családokhoz. A családi károk 
felmérése egy részletes, összesen 121 rovatot 
tartalmazó űrlap segitségével történt, amellyel 
nyilvántartásba vettünk minden számottevö ház 
körüli és mezögazdasági kárfélét. Fontosnak 
tartjuk megjegyezni , hogya ránk bízott pénzse
gélyek és természetbeni adományok szétosz
tásakor az árvízkárosultak között sem felekezeti, 
sem faji alapon nem tettünk különbséget. 

A fenti elvek szerint hasznosítottuk a Magyaror
szági Unitárius Egyház, valamint a Hódmezövá
sárhelyi Unitárius Egyházközség részéröl kapott 
4.000.000 (négymillió) forint pénzsegélyt is, va
gyis azt a bizottságunk által kibocsátott vásárlási 
utalványok részfedezésére fordítottuk. A múlt év 
október 27. napján, majd december 9-én hét te
lepülés 562 árvízkárosult családjának összesen 
28.365.517 Ft (= 113.165 Euro = 411.300 RON) 
értékben osztottunk ki vásárlási utalványokat. A 
szóban forgó települések, illetve a vásárlási utal
ványainkkal segélyezett árvízkárosult családok 
száma: Siménfalva (230 család), Kobátfalva (120 
család), Székelyudvarhely (67 család), 
Székelyszentmihály (61 család), Nagykadács (45 
család), Kiskadács (22 család), Korond (1 7 csa
lád). 

A hatályos romániai jogszabályok meghatározott 
esetekben lehetövé teszik az egységes mértékű 
(19%-os) értéknövekedési adó (AFA) vissza
igénylés ét a vásárló által. Ez alapján összeállítot
tuk a szükséges iratcsomókat és kéréssel fordul
tunk az illetékes pénzügyi hatósághoz, amely 
minden bizonnya l jóváhagyja azt. Igy a vásárlási 
utalványok fedezésére ford ított adományok érté
ke ténylegesen is megnövekszik 19%-kal, amit 
teljes egészében újabb vásárlási utalványok ki
bocsátására vagy más segélyezési formák fede-
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zésére fordítunk. Mindez természetesen fennáll a 
magyarország i testvéreink adománya esetében 
IS. 

Testvéregyházunk működésére és híveínek 
életére lsten áldását kérj űkl 

Tiszte lettel és köszönettel: 

Szombatfalvi József (esperes, a bizottság elnö

ke), 
Bán Gagyi János (tanár, a bizottság ügyvezetöje) 
Szabó László (lelkész, az Országos Dávid Fe
renc Egylet elnöke) 

Kobátfalva , 2006. január 21 . 

Elérhetőségünk: 

_ Szombatfa/vi József.' Hargita megye, irányító
szám: 535400, Székelykeresztúr (románul : 
Cristuru Secuiesc), Orbán Balázs u. 14.; telefon 
és távmásoló: (004 )0266242127, 
(004)0745305264; elektronikus posta : szombat
falvi@unitarius. ro 

- Bán Gagyi János: Hargita megye, irányító
szám: 537318, Kobátfalva (románul : Cobáte~ti) 
57.; telefon : (004)0266221613 (lakás), 
(004 )0266221722 (iskola), (004)0721504997; 
elektronikus posta: galfis@netter.ro 

- Szabó Lász/ó: Kolozs megye, irányítószám : 
400105, Kolozsvár (románul: Cluj-Napoca), 
1989. December 21 . u. 9.; telefon és távmásoló : 
(004 )0264450284; 
maroktelefon: (004)0744779953, 
(004 )0721267596; elektronikus posta: 
odife@kolozsvar.ro, odfie@kolozsvar.ro 

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK 

2006. évi egyházközségi események naptára 

Immár hagyománnyá vált, hogya Presbitérium 
minden év elején elfogadja az év tervezett prog
ramját, az úgynevezett eseménynaptára!. Igy 
történt ez az idén is, az eseménynaptárat az 
alábbiakban adjuk közre. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár e 
pillanatban tervezet, bár a Presbi térium azon 
dolgozik, hogy minden a tervek szerint megvaló
suljon, de nem zárható ki, hogy az idő haladtával 
a programok időpont ja módosul. Ezért kérjük, 

hogy figyelje egyházközségünk további hirdet
ményeit, illetve az Ön által felkeresni kívánt ese
mény előtt telefonon érdeklődjön az egyházköz
ség i irodában, hogy valóban a terv szerint kerül 
megrendezésre a rendezvény. 

Februar 11. 
(szombat) - 17 
• ora 

Február 28. 
(kedd) 

Március 12. 
(vasárnap) 11 

(Lehel Laszló és Dr.' Ani-
kó), Kiáll ítas és szeretetvendég-

Hirlevél i 
adasa (közgyűlési és húsvéti 

Egyházközségi közgyűlés 

Kulturális rendezvény és szere
tetvendégség 

~;--~+ 
1. - Nagykovácsi térs é-

• ora 

I 
(kedd) 

9 

(szombat) 11 
óra 
Június 
óra 

. 1 

11 óra 
Július 17.- július 
23. (hétfö-

(hétfő) 

9. 
(szombat) - 17 
óra 
Szeptember 

1 1 

Október 22. 
(vasárnap) - 11 
óra 

• es 

Vasárnapi és hétfői húsvéti ün
nepi istentiszteletek úrvacsora 
osztással 

Magyarkúti szabadtéri istentisz
telet és szeretetvendégség 

Vasárnapi és hétfői pünkösdi 
ünnepi istentiszteletek úrvacsora 
osztással 

Fiatalok konfirmációja 

Magyarkúti Gyermektábor 

Koncert Bartók Béla születésé
nek 125. évfordulója emlékére 

Magyarkúti szabadtéri istentisz
telet és szeretetvendégség 

Öszi hálaadási ünnepi istentisz
telet , úrvacsora osztással 

istentisztelet az 
forradalom és szabadságharc 
emlékére 
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Október 28. Kulturális rendezvény, szeretet-
(szombat) 17 vendégség 
óra 
November 1. Ünnepi istentisztelet 
(szerda 18 óra 
November 18. Kulturális rendezvény, szeretet-
(szombat) 17 vendégség 
óra 
December 2. 
(szombat) - 17 Adventi koncert 
, 
ora 
December 4. HirlevéI2006/4. szám (Karácso-
hétfő nvi me hivóval 

December 17. 
(vasárnap) 17 Gyermek karácsonyfa ünnepély 
, 
ora 
December 25. 
(hétfő) 9 és 11 Ünnepi karácsonyi istentisztele-
Óra - December tek úrvacsorával 
26. (kedd) 11 
• ora 

Kérjük a 7-15 év közötti gyermekek szüleit, hogy 
már most jelezzék gyermekeik részvételi szán
dékát a júliusi magyarkúti gyermektáborban, 
Postásné Balázs Ildikónál (311-3094). 

A PORTLANDI TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI KAP
CSOLA T HíREI 

Levelező lista 

Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egy
h,áz.község tagjai közötti kommunikáció elősegí
tesere Gazdag Arpád segítségével egy levelezö 
Ii~ta jött. létre, amelyen angol nyelven folyik a 
p~rb~sz~d . Az egyházközségi eseményekröl 
keszult fenykepeket is rendszeresen feltesszük a 
listára, hogy a tenger másik oldalán is láthatóvá 
váljanak közösségi életünk pillanatai. Kérjük, 
hogy azok az angolul tudó unitáriusok, akik sze
retnének a listához csatlakozni Gazdag Arpád
nál jelentkezzenek (gazdag . arp~d@t-online . h u ) . 

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK 

Hitoktatói feladatra keresünk jelentkezőket 

Várj.uk főként pedagógus végzettséggel rendel 
kezo hlvemk Jelentkezését hitoktatói feladato k 
ellátására. A hitoktató feladata a lelkész által 
megh~t;"o~ott tematika szerinti foglalkozások 
vezetese fokent 6 és 14 év közötti gyermekek 
részére a tanitási idöszakban (szeptembertöl 

, 
júni~sig) a, v~sárnapi ~stentiszteletek ideje alatt, 
n -tol 1.2 oralg. Egyhazközségünk jelenleg egy 
hltok.tatov~1 rendelkezik, de a hitoktatás zavarta-
lansaga, es fOlyamatossága érdekében további 
hltoktato(k) alkalmazása szükséges. 
Kérjük, hogy jelentkezéseiket Kászoni József 
tiszteletesnél tegyék meg személyesen vagy a 
311-3094-es telefonszámon . 

SZJA 1 %-ának felajánlása 

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallásána 
ideje, ezért ~z alábbiakban közöljük, hogy milye 

k 
n 

szamra valo hivatkozással ajánlhat ják fel 2005 
évi személyi jövedelemadójuk 1 +1 %-át Egyhá 
zunk és Alapítványa számára: 

Magyarországi Unitárius Egyház 
Nyilvántartási szám: 0200 
----------------------------------------------------------------
Unitárius Alapítvány 
Adószám: 18052459-1 -41 

• 

-

Egyházunk nevében kérjük és előre is kőszőnjük 
felajánlását, adományát. 
Munkalehetőség 

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitári
usok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál 
(311-3094), akik részmunkaidöben takaritást, 
gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius csalá
doknál. Olyan egyháztag o k jelentkezését is vár
juk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen spor
tot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással fog
lalkoznak és van még szabad kapacitásuk vagy 
ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vennének. 
Szeretnénk ha az ilyen jellegű kereslet és kinálat 
Egyházközségünkön keresztül egymásra találna, 
mindenki örömére. 

Kérjük adják meg e-maii címeiket is 

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-maii 
címe iket is szíveskedjenek megküldeni, hogy 
olyan programok esetén, amikor nem küldünk ki 
meghívót postai úton, gyorsan és kis költséggel 
tudjuk Önöket értesíteni. Együttműködésüket 
elöre is köszönjük. Például a Hírlevelet is tud
nánk elektronikus formában továbbítaní, így is 
csökkentve a nyomdai költségeket. 
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~====A~H~IRLEVÉLKÉRDÉSE 
Ebben a rovatban időről - i dőre felteszünk egy 
vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél 
több testvérünk véleményét megismerjük egy 
adott kérdésben. A személyes vagy telefonos 
beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehető
vé, hogy ugyanarról a kérdésröl mindenki véle
ményét megtudjuk. Ezért egy kérdőives formát 
választottunk és minden Hírlevélben lesz egy 
ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai 
úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják 
le válaszukat. Lehe tőség van arra is, hogy elekt
ron ikus postán küldjék el véleményüket a 

, 
zoJtanandco@t-online.hu eimre. 

E SZÁMUNK KÉRDÉSE: 

Ön szerínt szükséges-e a magyarországí uni 
táríusoknak missziós tevékenységet foly tat
niuk a Csonka-Magyarország területén, hogy 
az unitárius vallásúak száma növekedjék? 

Kérjük, hogy amellékelt kérdőíven jelő lje meg 
válaszát. 

A kérdőívet személyesen vagy postai úton juttas
sa el a Budapesti Unitárius Egyházkőzség egy
házközségi irodájába, melynek címe: 1055 Bu-

dapest, Nagy Ignác u. 2-4. vagy elektronikus 
postá n a zoltanandco@t-online.hu címre . 

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE: 

Ön s,zerint mill(en gyakran célszerű Magyar
orszagon orszagos unitárius ta lálkozót szer-

vezni? 
Mint ismeretes 2005. augusztus 27-én a Pest
szentlőrinci templomban sor került az első ma
gyarországi unitárius találkozóra, amelyen mint
egy 300 fő vett részt, főkén t magyarország i unitá
nusok. Azt sze~etnén k megtudni, hogy ilyen vagy 
ha~onlo esemeny megrendezését milyen gyako
nsaggal tartana cé lszerű nek. 

Ezútta l a kérdésre mindössze öten válaszoltak 
közülük háromnak volt az a véleménye, hogy 
evente kellene ilyen eseményt rendezni , mig 
ketten a ketevenkentl megrendezés mellett tették 
le voksukat. 

O LVASÓI L EVELEK 

Ebben az időszakba n közérdeklődésre számot 
tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is 
várjuk Olvasóink vé leményét, gondolatait. 

A I kiadója a 
A HIRlEV~l Felelős Szerkesztóje: 

utcai Unltánus Egyházközség 1055 

Unitárius Presbitériuma - Megjelenik 800 példányban 
Gábor - A I kapcsolatos reveleket kérjük a Budapest Nagy Ignác 

. rá: =.:: 
Nagy Ignác u. 24. (telefon/fax: 311 -3094) alatti cimére küldeni. A boritékra 

==",-," .=1 = levél kOldhetö I I "'c::,:im" rc:;e.:is"-_____ _ 

• 

, 
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KERDOIV 

Ön szerint szükséges-e a magyarországi unitáriusoknak missziós 
tevékenységet folytatniuk a Csonka-Magyarország területén, hogy 

az unitárius vallásúak száma növekedjék? 

Kérjük jelölje válaszát "X"-szel vagy ,,+"-szal a megfelelö rovatban : 

Nincs missziós tevékenységre, az unitárius vallás 
akik 

mert az . 
az 

Szükség van missziós tevékenységre, mert az 
unitárizmust meg kell ismertetnünk másokkal is és be kell 

nunk a csatlakozni 
Szükség van missziós tevékenységre, mert kevesen va
gyunk és vallásunk megmaradásához a hivek számának 

• • 



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

NYOMTATVÁNY 

Készpénzzel bérmentesítve 

Bp. 62 1376 
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