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VI. ÉVFOLYAM , 4. szÁM
KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2006. DECEMBER 25. (HÉTFŐ) ÉS 26. (KEDD)
Karácsonyi ünnepi istentiszteleteinket 2006. december
25-én hétfőn és 26-án kedden tartjuk . December 25-én két
alkalommal, délelőtt 9 és 11 órától is lesz ünnepi istentisztelet Nagy Ignác utcai templomunkban , míg december
26-án (kedden) 11 órától várjuk az ünneplő gyülekezetet.
Mindhárom alkalommal úrvacsora felvételére is sor kerül.
Az idős vagy mozgásukban korlátozott híveknek lakásukon
is biztosítj uk az úrvacsora felvételét, előzetes telefonon történt bejelentés alapján (311-3094).
A gyülekezetnek áldott, békés és boldog Karácsonyt kíván
az Egyházközség Presbitériuma.

A TARTALOMBÓl
ADVENTI KONCERT
•
2006. DECEMBER 2. (SZOMBAT) 17 ORA

Egyházközségünk
életéből

2

Egyházunk és társegyházközségeink
életéből

Rendezvények,
események

8

Mint az elmúlt években már megszokhattuk, Advent idősza
kában koncertre kerül sor templomunkban, Nagy Norbert
karnagy vezetésével. A december 2-i koncertet követően
szeretetvendégség kővetkezik gyülekezeti termünkben .

11

A Portlandi
Testvéregyházközségi
kapcsolat hírei
12
Közleményekhirdetmények

13

A HIRLEVÉL kérdése

13

KARÁCSONYFA ÜNNEPSÉG
GYERMEKEKNEK
2006. DECEMBER 17. (VASÁRNAP) - 17 ÓRA
A gyermekek karácsonyfa ünnepélyére idén december
17 -én vasárnap 17 órától kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban, melyen gyermekeink, unokáink műsorát élvezhetjük, akiket Vadad y Attila énekvezér készit fel erre a
mindannyiunk számára fontos esményre. A műsor után lehetősé9 lesz egyéni fellépésre is a gyermekek számára,
ahol a jelentkezők verseket, énekeket vagy hangszeres darabokat adhatnak elő .
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EGYHAZKŐZSÉGÜNK ÉLETÉB ŐL
Ifjúsági tábor Erdélyben
Augusztu s 7. és 16. között, több éves kihagyás
utá n, ismét szervezett erdélyi táborozáson vehettek részt fiataljaink, Szász Adrie nne és a Béres házaspá r (Anna és Balázs) vezetésével. A
kísé rő k ke l együtt a csapat létszá ma 26 fő volt.
A csoport mind az odaúton, mind visszafelé Kolozsváron tő ltött egy éj szakát a Pro testá ns Teológ iai Intézet kollégiumában . íg y l e hetőség v olt
a fő bb kol ozsvári nevezetessége k megtekintésére is.
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A gyermekek és fi atalok öröme fe ledtette a fel nőtt k ísérök fáradságát, akíknek köszönjük,
hogy válalkoztak erre a kaland ra és biztatj uk
őket , hogy 2007-ben is vágjanak neki egy erdélyi kirándulásnak, van még sok szép látnivaló
Erdélyországban.
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A fiatalok túrát tettek a Tordai hasadé knál, jártak Csucsán a Bon cza ka stélyba n, a Szent
Anna tónál, Benedek Elek kisba coni házába n.
Szá llásuk a Vargyastól 14 km-re l évő
homoródalmási barlang közelében volt. A festöi
környezetben még lovagolhattak is a fiatalok.
Budapesti és pes tsze nt/őrinci unitárius fiatalok egy
csoportja a Szejke-fordői Unitárius Világtalálkozón

Szeptember 17 -én a Pestszentlörinci templom
gyülekezeti terméb en gyűltek össze a táb orozók, szüleik, nagyszüleik és más érdeklödök,
mintegy 70-en, hogy kivetítön megnézzék az erdélyi programról kész ült fényképeket és az MTV
stábja által kész ített, az M 1 műsorán is sugárzott tudósítást.

Harangszentelés és keresztelési szertartás Magyarkúton
A ház, ahol afiatalok laktak Vargyas mellett
Augusztus 12-én nagy tran szparenssel részt
vett a csoport a Szejke-fürdőn megrendezett
Unitárius Világtalálkozón is. A programból nem
maradt ki a Gyilkos tó és a Békás szoros, de
Parajd és Szováta sem . A csoport Tamási Áron
szü lőfalujában, a tavalyi árvíz által sújtott
Farkaslakán is töltöttek egy éjszakát, CsókfaIván pedig Lázár Levente tiszteletes mutatta be
a templomot és annak történetét.

Csoportkép valahol a Székelyf01dön

Szeptember 23-án szombaton 11 órától került
sor Magyarkút "újkori " történetének legemlékezetesebb eseményére, egy új harangláb felszentelésére és egy keresztelési szertartásra,
majd az azt követö szeretetvendégségre.
A csodálatos kora öszi napsütéses időnek is
köszönhető , hogy mintegy 150-en zarándokoltunk ki Magyarkútra.
Mint soka n valószínűleg tudják, a magyarkúti
telek sokkal nagyobb volt, csak két részét eladták. Ekkor, a telken lévö harangláb az új tulajdonos területére kerűlt. Évek óta folyamatban volt
egy tárgyalás arról, hogy új tulajdonosa a haranglábat nekünk visszaadná, hiszen számára
az nem fontos, de - úgy tűnik - az dugába dőll.
Dr. Barabássy Sándor presbiterűnk és családja
úgy döntött, a maga módján és nem utolsó sorban a maga erejével vet véget ennek a helyzetnek. Jelesűl annak, hogy ennek az un itárius ok
számára fontos szakrális helynek nincs harang-
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lába, bár a harangot évtizedek óta a Nagy Ignác
utca i templomban ő riztük, remélve , hogy egyszer újra méltó helyére kerülhet. Barabássy
Sándor úgy döntött: adományoz a közösségnek
egy harangl ábat.

Dr. Barabássy Sándor megkonditja a harangot

A feladat nem volt kö nnyű , hiszen mindenek
e lőtt meg kellett találni az építmény helyét, fo rmáját, anyagát. De Barabássy Sándor nem ismert lehetetlent. Al aprajzot, tervrajzot tanulmányozott és készített, j övőt, életet álmodott a telekre, majd eldöntötte, hol van az a szakrális
pont, ahová a haranglábat el kell helyezni , hogy
a közeli jövőben re mélh ető l e g fe l é pül ő ifjúsági
és sza badidő központ épületeivel összhangban
legyen az elhelyezés. Nemcsak ötletekkel állt
e lő , hanem tevő legesen is részt vett a fábó l készült harangl áb felállításában, a te rvezéstől az
alapanyag megtalálásán és megvásá rlásán keresztül, az alap elkészítésében, a harangláb
oszlopainak faragásában és végül fe lállításban.
Ebben a sokrétü munkában építész fia Örs segítette . Ezek után term észetes volt, hogy az
adományozót illette az a tisztesség , hogy elsöként húzza meg a harangot a szokásos magyarkúti istentisztelet elött. Megind ító, lé l ekemelő
pillanat volt. Úgy gondolom, senki , aki ott volt
nem fogja elfelejteni. Van már tehát hara ngláb a
telken , s mi több, harang is lakik benne. A harang neve Schweitzer Albert, és 1959-ben készült Hollandiában . Az ötven évvel ezelőtti események fölkeltették a külfö ld figyeimét és a hollandok úgy döntöttek, adamányoznak egy harangot ~ Budapesti Un itárius Egyházközségnek. Azata a haran g pihent, várta ébredésének
pillanatát, me ly - Dr. Barabássy Sándor jóvoItáboi - vegre eljött.
A harang felállitásában végzett munkájáé rt
Vadady Attilát is köszönet illeti meg, hiszen a

több évtizedes por- és rozsd aszen n yeződéstöl
énekvezérünk tisztitotta meg a harangot.
A nag ys zerű tervezésnek köszön h etőe n a haran gláb egyúttal a szabadtéri istentiszteletek
szószékéül is szolgál, melyen Kászoni József
tiszteletes tartott elsőké nt szolgálatot, aki egyúttal a harang felszentelését is végezte . Tiszteletesünk szószéki beszédében a harang nemzeti
történelmünkben betöltött fontos szimbolikus
szerepéről beszélt, melynek aktualitását a nándorfehérvári diadal 500 éves, valamint az
1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves
évfordulójával példázta.
A köszöntések rendjén el sőként a harangláb
szülőatyja , Barabássy Sándor szólt a gyülekezethez és Magyarkút, illetve a harangláb szakrális jel e ntőségét hangsúlyozta. György Tibor a
30-as, 40-es évek magyarkúti cserkésztáborainak emlékét idézte fel. Megemlékezett tavaly elhunyt barátjáról, néhai Dr. Ny iredy Szabolcsról,
akivel együtt boldog ifjú ságuk jel entős részét
Magyarkú ton töltötték, a János Zsigmond Unitárius Cserkészcsapat vezető i ké nt. A sokunk által
ismert és nagyra becsült Szabi bácsi a 90-es
évek elején újraszervezte az unitáriu s cserkész
mozgal mat, ame ly azonban nem bizonyult
hosszú éltünek .
Eleke s Boto nd főg o ndn o k és Zoltán Csaba egyh ázkőzségi gondnok megköszönte és méltatta
Barabássy Sándor áldozatos támogatását és
adományát, mely a rendszerváltás óta eltelt i d ő
szakban a legnagyobb l é pté kű magá nkezdeményezés volt egyházközségün k életében .

Szász Adrienne megkereszteli
Schmidt Veronikát

Az ünnepélyes harangszentelést keresztelö követte . A legifjabb Schmidt csemete, Schmidt
Dániel és Gárdai Andrea elsöszülött leányát,
Veroni kát keresztelte Szász Adrienne pest-
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szentlőrinci lelkész, Veronika és hozzátartozói ,

köztük egyházközségünk gondnoka, Schmidt
Gábor, Veronika nagyapja, büszkén mondhatják el, hogy Veronikát a magyarkúti harangavatás alka lmakor keresztelték meg ,
Egyébként nem ő volt az e l ső gyermek, aki Magyarkúton részesült keresztelesben, IsrTlereteink szerint néhai Huszti Janos puspokunk es
egyházközségi l el kés~ünk másodszül~tt fiát,
Zsoltot is itt kereszteltek. De a magyarkuti szabadtéri istentiszteletek újabb kori történetében
2000 óta is tartottunk már keresztelőt,
A nap eseményeinek krónikájához tartozik,
hogy Gáspár Gézáné, Manyi néni egy teljesen
felújított gulyásfőző berendezéssel ajándékozta
meg gyülekezetünket, amiért külön köszönet illeti meg az adományozót.
"Vrede en liefde" áll a felirat a harangon, azaz
"Béke és Szeretet", Ezt hirdeti minden alkalommal, amikor csak megszólal , de puszta létével
is, új lakásában , a haranglábban .

- 2006, SZEPTEMBER
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Ifjúsági vezetöképzö hétvége Magyarkúton erdélyi és magyarországi fiatalok
részvételével
2006. októb er 13. és 15. között a Magyarország i
Un itárius Egyház és az erdélyi Országos Dávid
Ferenc Ifj úsági Egylet (ODF IE) vezetöképzöt
szervezett Magyarkúton. A cél e lsőso rba n a
magyarországi fiatalok összegyüjtése , egy országos ifjúsági szervezet létrehozása volt.
Magyar részről Szász Adrienne és Lakatos Csilla lelkészek és öt fiatal vett részt a vezetőké p 
zőn, míg az ODFIE elnöke Szabó László vezetésével mintegy 15, tőbbségében teológus hallgató volt jelen.
Szombaton este Elekes Botond főgondnok és
Zoltán Csaba a Budapesti Egyházkőzség gondnoka is meglátogatta a fiatalokat és támogatást
ígértek az újonnan induló ifjúsági kezdeményezésnek.
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Az egy igaz lsten adja, hogya kicsi harang ereje
nagy legyen , üzenete jusson el a világon mindenhová és találjon visszhangra. (De legalább
kicsiny hazánkban és kicsiny egyházunkban .)
Ugy legyen.

.
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Léb Erzsébet és Zoltán Csaba

•
•
,

Mozart évforduló
Szeptember 9-én szombaton 17 órától Egly Tibor Mozart születésének 250 . évfordulója alkalmából tartott izgalmas előadást a nagy zeneszerző életéről és munkásságáról gyülekezeti
termünkben . Színes, érdekes előadását zongorán előadott Mozart darabokkal és zenei hangfelvételekkel illusztálta.

Spaller Árpád elöadása a
Magyarországra áttelepült erdélyiek
szervezeteiröl
Szeptember 15-én pénteken 18 órai kezdettel
Spaller Árpád szociológus tartott előadást a
Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben az Erdélyből áttelepültek magyarországi életéröl,
szervezeteiröl Trianontól napjainkig. Sajnos az
eseményen a részvétel messze elmaradt attól a
szinttől , amit az előadó és az érdekes elöadás
megérdemelt volna.
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Magyarországi és erdélyi unitáriusfiatalok
a magyarkúti vezetóképzőn

A háromnapos vezetőképzőn erdélyi vendégeink megismetették magyarországi vendéglátóikkal az ifjúság i mozgalom szervezésében szerzett tapasztalataikat, akik elkészítették a l eendő
magyarországi unitárius ifjúsági szervezet, a
MADFIE, azaz a Magyarországi Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet tervezett 2006 . évvégi és 2007,
évi programját.
A MADFIE-be jelentkezni lehet az alábbi drótposta címeken: szlue@citromail.hu
A MADFIE-nek már honlapja is van :
madfie.hu .anaxanet.com (nincs előtte www.!!!).
ahol az alakulóban levő ifjúsági egyesület eseményeiről , programjairÓI olvashatnak az érdekl ődők.

Az eddigi tervek

kőzött szerepelnek a követke-

zők: hétvégi kirándulások, kézmüves délutá-
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nOk, sportrendezvények, kultúránk és népha~
gyományaink megörzését célzó, a fiatalok lelki
épülését szolgáló együttlétek szervezése .

Az ünnepi istentiszteletet Rácz Norbert ifjúsági
lelkész, az ODFIE alelnöke tartotta , amit közös
ebéd követett gyülekezeti termünkben .

Az első jelentösebb rendezvényre november
17. és 19. között kerül sor Magyarkúton , ahol
adventi csendes hétvégét rendeznek a fiatalok.

Október 21-én szombaton délután Dr. Horváth
Csaba közgazdász, 56-os elitélt, egyházközségünk tagja emlékezett vissza az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire, valamint az azt követö megtorlás éveire . Dr. Horváth
Csabát, aki Esztergomban a szerszámgépgyár
vállalati munkástanácsának titkára volt, 23 évesen, koholt vádak alapján a "népbíróság" 1O év
börtönre ítélte . 1963-ban a nagy amnesztiával
szabadult. Börtönéveinek egy részét néhai
Adrudbányai János kocsordi lelkésszel töltötte,
akire így emlékezik:

A MADFIE szervezöi várják a 14 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését az alábbi címeken :
hUp://madfie.huanaxanet.coml
Szász Adríenne adrilevele@citrommail.hu
Kozma Hanna kozhanna@gmail.com
Kozma Eszter kozesz@gmail.com
Jakab Júlia jakab.julu@gmail.com
Tar Domokos domokos .tar@gmail.com
Kálmán Gergely kalmangergely@t-online .hu
Dárdai Balázs dardaibalazs@freemail.hu

Az 56-os forradalom és szabadságharc
50 éves évfordulójára emlékeztünk
Az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc félévszázados évfordulója alkalmából az
erdélyi Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
ünnepi müsort adott elö Nagy Ignác utcai templomunkban a 2006 . október 15. (vasárnap) 11
órától kezdödö istentisztelet keretében . A fiatalok müsorának ez volt az ösbemutatója, amit további hat erdélyi városban adtak elö .

"Márianosztrán ismertem meg közelebbröl Dr.
Abrudbányai János unítáríus lelkészt, aki korábban Kocsordon a lelkészkedés mellett állatorvosként is tevékenykedett. Az elsö kulturházat
is ö hozta létre Kocsordon. Teológiai tanulmányait Kolozsváron végezte , majd Oxfordban
posztgraduális oktatásban vett részt. 1933 és
1944 között Kolozsváron volt teológiai tanár. A
második világháború után a románok távollétében 20 év börtönre ítélték. 1946 és 1950 között
Kocsordon
tevékenykedett
lelkészként.
1950-ben letartóztatták és 44 hónapot töltött a
kistarcsai internáló táborban, természetesen
ítélet nélkül.
1956-ban a járási forradalmi bizottság egyik vezetője és ezért 12 évi börtönre ítélik . Ilyen
hosszú és sokszor bizony nagyon rögös utat tett
meg, amely Márianosztrára vezetett.
Ezekröl az előzményekröl én akkor keveset tud tam, mivel sajnos soha nem voltunk egy zárkában és csak a munkahelyünk volt gyakran kö..
zos.

Az viszont nagyon hamar nyilvánvaló lett számomra, hogy egy nagy müveltségü, rendkívül
fegyelmezett és ugyanakkor nagyon közvetlen
és seg ítőkész emberrel találkoztam a börtön falai között.
A vele való találkozást a mai napig nagyon fontosnak és meghatározónak tartom és bármilyen
komiku san is hangzik, ma is úgy érzem, hogy
jókor voltam , jó helyen . Ez egyébként a börtönben töltött több mint hat évre is igaz.

Erdélyi jialal teológusok
56-os megemlékezese

János sen kit sem akart megtériteni , senkit nem
próbált megnevelni, ö csak tette a dolgát, végezte ezt a fiatalokat is próbára tevö munkát,
több mint ötven évesen, zokszó nélkül. A tartása, a viselkedése és az embersége, egész egy-
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szerűen

tiszteletet para ncsolt és ez még az örökön is érezhetö volt.

Kászoni József lelkész jelentése 2006.
augusztus és október között végzett te-

Aki valaha gyereket neve lt tudja, hogya mintának, a példaadásnak milyen fontos szerepe van
az egyén és a társadalom formálásában.

vékenységérő l

Öt (Abrudbányai Jánost) látva és ismerve akkor
arra gondoltam, hogy boldog lehet az a vallási
közösség, amelynek ilyen lelkésze van.
Az elmondottak alapján talán érth etö, hogy miért kerestem meg Kászoni ti szteletest, akivel
hosszan elbeszélgettünk, majd ugy döntöttünk ,
hogy a család az un itáriu s va llást választja és
igy kisfiamat, aki most két és fél éves, már ö keresztelte meg ebben a templom ban."
A személyes hangvételü és a fi atalok, valami nt
az utókor számára is nagyon tanulságos visszaemlékezés teljes szövege az egyházközség i
irodában megtekinthetö .
A rendezvényen Ferenczy Csongor Márai Sándor versét szava lta el, valamint ifj . Kedei Zoltán
unitárius festömüvész kiállításának megnyitására is sor kerü lt.
Október 22-én ünnepi istentisztelet keretében
emlékeztün k az 1956-os forradalom és szabadságharc és a megtorlás több ezer áldozatára .
E helyen említjük meg , hogy az 50 éves évfordulóra készült Szabadság, szerelem ci mű film
rendezöje , Goda Krisztin a unitárius vallású, aki
néhai Dr. Ferencz József m agyarországi unitáriu s püspök unokája.

Casualiák Uelentése, mint az angol casuals =
alkalmi). Ez nem anglómánia , ez teológiai kifejezés, nyugodtan használhatjuk ezt a szót!

ESKETÉS
2006. augusztus 12-én: llj. Dr. Kisgyörgy Sándor
unitárius és Németh Bernadett unitárius ,'
2006. augusztus 20~án: Salamon Zoltán unitárius és
Sell Em őke református;

2006. szeptember 30-án : Vadász Levente un itárius
és Csóti Lilla római katolikus;
2006. október 14-én: Vincze Ferenc református és
Gáborján i Szabó Orsolya unitárius;
2006. október 21 -én: Borbély Tamás unitárius és
Lipcsei Csilla református;

2006. december l -jén: Dr. Kálnoki Bedő Zoltán unitárius és Fenyvesi Éva római katolikus.

KON FIRMÁCiÓ
2006. október 15 -én: Ambrus Lajos és Ilia Zsolt

KERESZTELÉS
2006. augusztus 5-én: Durugy András és Galambosi
Gabri ella kislánya: AN DREA
,

2006. augusztus 6-án: Búza Dáni el és Pál Agota
kisifa: BENCE-DÁNIEL
,

Új hitoktatók egyházközségünknél várjuk vasárnaponként a 6 és 14 év közötti gyermekeket az istentisztelet alatti
hitoktatásra
Örömmel értes itjük a hat és 14 év közötti gyermekek szüleit, hogy az elmúlt hónapokban a va sárnapi , istenti sztelet ideje alatti hitoktatás terén tapasztalt problémák , azaz hitoktató idönkénti hiánya mára megoldódott, azáltal , hogy
immár három hitoktató is rendelkezésre áll.
Kászoni Zsófia , Léb Erzsébet és Horinkás Magda felváltva várja a gyermekeket vasárnap 11
órától. A három hitoktató mun káját és a hitoktatás tematikáját Kászoni tiszteletes felügyeli és
témakoordinálja,
igy elkerülhetöek a
ismétlések. Kérjük a szülöket, hogy minél nagyobb számban és minél gyakrabban hozzák el
gyermekeiket ezekre a valláserkölcsi nevelés
és Biblia ismeret szempontjából fontos hittanórákra.
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2006. augusztus 12-én: Sostai József és Treplán Agnes fia: ZSOL T és leánya: RJTA
2006. augusztus 12-én: Sostai Zsolt és Fodor Éva
kislánya: LILLA-RITA
2006. augusztus 12-én: dr. Gyergyay Ferenc és
Gyergyay Éva kislánya: ESZTER
2006. augusztus 20-án: Salamon Zoltán és Sen Emő 
ke kis lánya: HENRIETTA
2006.

szeptember 2-án: Kovács Levente
Katalin
kislánya:
Czimmennan
BOGLÁRKA

és

2006. szeptember 7-én:
Csucsu Árpád és Mohácsi
,
Judit kisfia: ARON
Gábor és Négyökrii
2006. október l -jén: Dr. Lukács
,
Kri sztina kisfia: MARTON
2006. október 7-én: Balla Zoltán és Rad,ics Noém i-Diána kisfia: BENEDEK ZOLTAN

I
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2006. október 7-én Balla Zoltán és Radics Noémi-Diána kislánya: BOGLÁ RKA ANNA

Barabássy Sándor - 90 ,9%
Zoltán Csaba - 90,9%
Schmidt Jánosné - 77,3%

2006. augusztus 4-én: Gosztonyi Mihályné sz. Gál
Rozália - 9 I éves
2006. augusztus 4-én: Fendie Ferenc - 45 éves
2006. augusztus 10-én : Kerekes Szilárd - 85 éves
2006. augusztus II-én: Mayer Ludmilla - 60 éves
2006. augusztus 21 -én: Kenyeres Tiborné sz.
Labanez Annamária - 65 éves
2006. augusztus 25-én: Tóth Győzőné sz. Tamási
Rozáli a - 80 éves
•

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin - 72,7%
Vernes István - 72 ,7%
Dénes Árpád - 71,4% (2004-töl tagja a testületnek)
Dr. Hatfaludy Zsófia - 66,7% (2006-tól tagja a
testületnek)
Tim Katalin - 66,7% (2006-tól tagja a testületnek)

2006. szeptember 25 -én: Csucsi Aran - 2 hónapos

2006. november 8 .

2006. szeptember 25-én: Csép Pál - 85 éves.

A Presbitérium áttekintette az Egyházközség
pénzügyi helyzetét, me ly szerint október végén
2,5 mi llió Ft szabad felhasználású forrás állt
rendelkezésre .

Presbitériumunk 2006. szeptembertől
novemberig végzett munkájáról
2006. szeptember 13.
A nyári szünet utáni elsö ülésén a Presbitérium
döntött a magyarkúti telekgondnoki pályazatról.
Az ajánlatok 2007 és 2008 évre 300.000 és
1.200.000, -Ft között szóródtak. A négy beérkezett árajánlatot, figyelembe véve az Egyházközség anyagi lehetöségeit, magasnak találta a
Presbitérium, így amellett döntött, hogya telek
gondozását, elsösorban a fű nyírását, az egyházközségi tagok végezzék társadalmi munkában . A Presbitérium elhatározta, hogy erre a
célra benzinmotoros fűnyírót vásárol. Kérjük
azon egyházközségi tagok jelentkezését, akik
évente egy-két alkalommal vállalnák, hogy Magyarkúton lenyírják a füvet. A segítséget elöre is
köszönjük.
A Presbitérium döntött a lelkésznek és az énekvezérnek nyújtott rezsiköltség térítés felemeléséröl, tekintettel a háztartási energia árak jelentös növekedésére.
A Pre sbitérium áttekintette a 2003 és 2006 közötti idöszakban megtartott presbiteri üléseken
való részvételröl szóló összeállitást. Vala~ennyi. ülés határozatképes volt, azaz a tagok
tobb mint 50%-a jelen volt. A legtöbbször résztvevö presbiterek nevét az alábbiakban olvashatják:
Kászoni József - 100%
Vékás Júlia - 100% (2006-tól tagja a testü letnek)
Schmidt Gábor - 95,5%

Kászoni József tájékoztatott a portlandi
testvéregyházközségi kapcsolat aktuális ügyeirö l. Ismertette a portlandiek 2007. júni usi meghívását fiataljaink részére , valamint a testvéregyházközség bejelentését, hogy szívesen támogatnák anyagilag is a magyarkúti ingatlanon
megvalósítandó fejlesztést.
A Presbitérium szintén érintette a 2006 . évi hátralévö részének és 2007. I. felének programjait,
illetve elfogadta az ezen idöszakra vonatkozó
programtervet.
A testület döntött a karácsonyi rendezvények és
ajándékozások anyagi támogatásáról, továbbá
1OO.OOO,-Ft-tal támogatta az alakulófélben lévö
Magyarországi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
elsö, magyarkúti programját, melyre november
közepén került sor.
A Presbitérium áttekintette a fejlesztés alatt álló
egyházközségi honlap térképét és annak alapján szétosztotta a Presbitérium tagjai között a
tartalom összeáll ításának feladatát. Reményeink szerint Karácsonykor már müködni fog az
Egyházközség önálló honlapja.
Mint ismeretes 2005 . tavaszán a Presbitérium
azt a döntést hozta, hogy az egyházközségi irodában elöfizetéseket nem fogad az Unitárius
Élet címü lapra, tekintettel arra, hogy az több
számában is valótlan és az Egyházközséget, ilIetve annak vezetöit alaptalanul vádoló Irások
jelentek meg .
Zoltán Csaba gondnok javaslatára a Presbitérium egyhangúlag úgy döntött, hogy Presbitérium
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korábbi határozatát megsemmisiti , tekintettel
arra, hogy az UNÉL, új föszerkesztöve l az élén,
immár ismét konstruktivan és tárgyszerüen
számol be Egyházközségünkröl és egyházun k
életéröl. Mostantól újra részt vesz a Budapesti
Egyházközség a lap terj eszté sében .
Végül a Presbitérium megvitatta a családlátogatások kérdését és Zoltán Csaba gondnok javaslatára arra az álláspontra helyezkedett,
hogy 2007. januárjától minden presbiternek, és
nem csak a lelkésznek, kötelessége legalább
egy unitárius család nál látogatást tenni, ezzel is
erösítve az egyházközségi tagok és annak vezetése közötti kapcsolato!.
2006. évi egyházfenntartók névsora
Amint azt az elmúlt években is tettük, a 2006 .
évben egyházfenntartást befizetö személyek
névsorát egyházközségi hi rdetötáblánkon elheIyezzük az adventi idöszakban . Kérjük, hogy istentiszteletre jövet szíveskedjenek ellenő rizn i,
hogy szerepel nek-e a listán és ha a listával kap csolatban kérdésük vagy észrevételük van, akkor jelezzék azt Postás né Balázs Ildikó egyházközségi titkárnak.
Mint ismeretes az egyházközség 2007 . évi közgyű l ésén azon egyházközségi tagok élhetnek
szavazati jogukkal, akik 2006-ban teljes ítettek
egyházfenntartási befizetés!.

EGYHÁZUNK ÉS

T,ÁRSEGYHÁZKŐZSÉGEINK

ELETÉBŐL

Unitáriusok II, m agyarországi találkozója
Pestszentlö rincen
A tavaly augusztusi elsö után a másod ik találkozóra 2006. október 6-án szombaton 10 órától

került sor, ezúttal is a Pestszentlöri nci U nitarius

Templomban . Amint az a meghivóban is szerepeit, a szervezök, a Magyarországi Unitárius
Egyház Elnöksége, a jövöben minden év októberének elsö szombatján rendezi meg a találkozót Pestszentlörin cen .
Sajnálatos módon a meghivóban elörejelzettekkel szemben Dr. Szabó Árpád püspök
és Kolumbán Gábor fögondnok nem volt jelen a
találkozón . A szolgálatot Szász Adrienne és
Nyitrai Levente lelkészek végezték. Köszöntöt
mondott Rá zmány Csaba püspök és Elekes Botond fögondnok .
A délelött folyamán Rácz Sándor a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnöke tartott elöadást Emlékek és tén yek az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 . évfordulóján eimmel,
amit Sorbán Enikö (Homoródalmás) népdalcsokra követett.
A köze béd et követően a marosvásárhelyi Tófalvi Zoltán újságíró-történész tartott e l őadást Az
1956-05 forrada lom erdélyi visszhangja, megtorlások, az erdélyi unitáriusok Golgotajárása
címmel, melyet az e lőadó által készített A halálmenet meg ismétlése című dokumentumfi lm levetítése követett.
A hosszú és tartalmas prog ram végén a sok
kárpát-medencei un itárius által jól ismert Dr.
Alan Edward Will iams elöadása következett
Unitarizmus és nacionalizmus Bartók zenéjében eimmel. Az Angliában élö A lan hosszú éveket töltött Magyarországon, így kiválóan beszéli
a nyelvü nket és zenetörténészként a magyar
zenét, köztük Bartók munkásságát. Végezetül a
Berán vonósnégyes Dr. A lan Edward Williams
művét , a Soninho do Brasil-t (Brazil álom) adta
elö.
10%-kal nött a Magyarországi Unitárius Egyház számára felajánlott 1o/.-os személyi jövedelemadó

Az Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivatal
(APEH) közzétette a 2005-ben személyi jövedelemadót fizetö személyek egyházak és civil
szervezetek részére az SZJA 1%-ának formájában felajá nlott támogatása inak összesítésé!.

Budapesti unitárjUj'ok a lJ. magyarországi ta /á /kozán
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Nagy örömmel tudatjuk, hogya tavalyi évhez
képest 10,6%-kal nött a Magyarországi Unitárius Egyház részére felajánlott összeg és elérte a
17.329.152,-Ft-ot. Az adományozók szá ma is
nött, a 2004 . évi 1.838-ról 1.924 före, ami
4,7%-os növekedést jelen!.

l
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Ezek az eredmények különösen annak fényében örömteliek, hogy egyházunk az összes felaján lás (3,7 milliárd Ft) 6,6%-os növekedését
meghaladóan, tehát 10,6%-kal növelte e forrásból származó bevételét. Mig az egyházak számára 1%-ot felajánló magánszemély adózók
száma 2004-rő l 2005-re 1,2%-kal csökkent
(626 ezer főre), addig az egyházunknak 1%-ot
felajánlók száma közel 5%-kal nőtt.

•

Vác

26

•

Gyál

25

•

Budakeszi

23

•

Veresegyház

23

•

Budakalász

21

•

Szigetszentmiklós

20

•

Fót

19

•

Kistarcsa

19

•

Göd

18

•

Gyömrő

18

Dr. Zoltán Zoltán, egyházközségünk tagja és az
Unitárius Élet korábbi főszerkesztője a Központi
Statisztikai Hivataltól megszerezte a 2001 . évi
népszámlálás unitáriusokra vonatkozó adatait,
budapesti kerületenkénti és megyei bontásban .

•

Páty

18

•

Pili sborosjenő

17

•

Pécel

16

Az. alábbiakban adjuk közre a valamennyiünket

•

Erdőkertes

15

•

Maglód

15

•

Törökbálint

15

•

Üllő

15

•

Ócsa

14

•

Tököl

14

Unitáriusok
száma

•

Zsámbék

14

1.139

•

Dunaharaszti

12

Ezúton is köszönjük az adójuk 1%-át felajánlók
egyházunk iránti elkötelezettségét és támogatását, függetlenül attól, hogy unitáriusok vagy
más vallásúak, mert utóbbiak is vannak szép
számmal.

A 2001. évi népszámlálás unitáriusokra
vonatkozó részletes adatai

érdeklő

adatokat.

E l őző

számainkban a budapesti kerületek és tizenkét megye adatait közöltük ABC sorrendben. Ezúttal a fennmaradó hét megye adatai kerülnek bemutatásra .

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

Pest Megye
•

Érd

89

•

Nagykovács i

12

•

Budaörs

58

•

Ö rkény

12

,

• Cegléd

37

•

A porka

II

•

Százhalombatta

32

•

Biatorbágy

II

•

Dunakeszi

30

•

Dunavarsány

JO

• Gödöllö

30

•

Galgamácsa

10

•

M onor

30

•

Isaszeg

10

•

Szentendre

30

•

Piliscsa ba

10

•

Vecsés

30

•

Po máz

10

-

-

-

-

- -
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10

Szigethalom

.

.

Szabolcs -Szatmá r-Bereg Mcgyc

.

..

294

•

Mogyoród

9

•

Kocsord

•

IUcke vc

9

•

Nyíregyh áza

50

•

A lsónémedi

8

•

Mátésza lka

16

•

Aszód

8

•

Vásárosnamény

13

•

Dabas

8

•

Dány

8

•

Szekszárd

•

Leán yfalu

8

•

Tolna

7

•

Nagyk ő rös

8

•

Dombóvár

6

•

S ződli get

8

•

Paks

5

•

Csömör

7

• Sülysáp

7

•

Pilisjászfa lu

6

•

Szada

6

•

Veszprém

31

•

Tahitótfa lu

6

•

Pápa

17

•

Takson y

6

•

Ajka

15

• Tápiógyörgye

6

•

Tapo lca

13

•

Ceglédbercel

5

•

Várpalo la

10

•

Dunabo gdány

5

•

PétfUrdő

9

•

Ki skun lacháza

5

•

Balatonalmádi

8

•

Nagykáta

5

•

Homokbödöge

6

•

Pilis

5

•

Pilisvörösvár

5

•

Zalaege rszeg

20

•

Tápióbicske

5

•

Nagykani zsa

12

•

Zsámbok

5

•

Pakod

7

Somogy Megy.

96

•

Keszthely

6

• Siófok

14

•

Za laszántó

5

•

Kaposvár

II

•

Marca li

7

•

Várda

6

10

.

-

Tolna Megy.

Vas Megye
•

159

69
23

82

Szombath ely

47

Veszprém Megy.

153

Za la Megye

71

Ezeknek az adatoknak az értékelésekor figyelembe kell venni , hogya népszámlálás alkalmával kizárólag a magyar állampolgársággal ren delkező személyek nyilvántartásba vétele történik meg, így azok az Erdélyböl áttelepült, de ál-
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lampolgársággal még nem rendelkezö unitáriusok , akik ugyanakkor látogatják a magyarországi unitárius egyházközségeket, ebben a nyJlvántartásban nem jelennek meg .

Rendezvények, Események
2006. december 1O-én, vasárnap, Advent más odik vasárnapján, szeretettel várjuk azon egyházközségi tagokat, híveket, akik Budapesttől
•
e· szakra, északkeletre (Esztergom es Nógrád
megye, Galga mente , Gödö ll ő, E rdőkertes) eső
telepü léseken laknak, hogy vegyenek részt
a zon az ünnepi istentiszteleten , az ebben a rég ióban élő híveink számára. Az istentiszteletet
a z olthévizi lelkész, Török István tartja , amit
k özebéd és beszélgetés kővet majd a gyülekezeti teremben. Amennyiben a meghívó kézhezvétele után számíthatunk jelen létükre, kérjük
a zt jelezn i szíveskedjenek a 311-3094-es egyházközségi telefonszámon, hogy tudjuk hozzávetőleges pontossággal azt, hogy hány szem élyre készíthetünk ebédet.

2 006. évvég i és 2007. I. félévi
e gyházközség i események naptára

Az év hátralévö részének , va lamint 2007. I. fé lev ének fontosabb egyházközségi eseményeit
a Z alábbi eseménynaptárban adj uk közre .

December 25.

(hé tfő)

9 és II óra -

December 26. (kedd)
I I óra Január 21 . - vasárna , 11:00 óra

Gyülekezeti ebéd az istentiszteletet köve tő e n

Február 10. - szombat, 18:00 óra

Unitárius Jótékonysági Bál

Február 22. tök, 18 óra

Érték+Örző Estek sorozat

c sütőr-

el őadás a

Február 25. - vasárnap, I I :00 óra

Gyülekezeti ebéd az istentiszteletet követ ő en

Márciu s I. - csütörtök

Hírlevél 2007/ 1. számának
postázása (közgyülési és
húsvéti meghívó val)

Március ll. - vasárnap, II :00 óra

Tisztújító eves rendes egyházközségi k ö zgyű l és

Március 17. - szombat, 17:00 óra

Kulturáli s gyülekezeti reodezvény

••

IDOPONT

ESEMÉNY

December 2. (szombat) 17 óra

Adventi koncert

December 10. (vasárnap) I I óra

Istenntisztelet a Budapest
északi vonzáskörzetében élő
unitáriusok meghívásával ,
melyet kőzebé d követ

December 17. (vasárnap) 17 óra

Gyermek karácsonyfa ünnepély

•

••

Március 22. - cs ütőrtök, 18:00 óra

Ert é k+Orző

Március 25. - vasárnap, II :00 óra

Gyülekezeti ebéd az istenti sztel etet köve tőe n

Április 6. - péntek,
18:00 óra

Nagypénteki ünnepi istentisztelet (Egyházközségi kórus passió e l őad ásáv al )

Április 8. - vasárnap,
9:00 és II :00 óra

Húsvét Vasárnapi Ünnepi Istentiszteletek úrvacsorával

Á prilis 9. - hétfó,
II :00 óra

Húsvét H étfői Ünnepi Istenti sztelet úrvacsorával

Április 26. - csütörtök, 18:00 óra

Érték+Örzö Estek sorozat
e l ő ad ás a

Április 29 . - vasárnap, II :00 óra

Gyülekezeti ebéd az istenti szteletet kővetően

Május 2. - szerda

Hírlevél 200712. számának
postázása (magyarkúti, pünkösdi meghívóva l és nyári
táborok i dőp ontj ával)

Május 19. - szombat,
11 :00 óra

Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és szeretetvendégség

Máj us 24. - cs űtö rtök, 18:00 óra

Érték+Örzö Estek sorozat
e l őadása

Május 27. - vasárnap,
9:00 és I I :00 óra

Pünkösd Vasárnapi Ünnep i
Is tentiszteletek úrvacsoráva l

•

F elhívjuk olvasóink figye lmét, hogy ez a naptár
e pi llanatban tervezet, bár a Pres bité rium azon
d olgozik, hogy minde n a tervek szerint megvaIósuljon, de nem zárh ató ki, hogy az idő haladtával a programok időpontja módosul. Ezért kér•
Jük, hogy fig yelje egyházközségünk további hird etményeit, illetve az Ön által felkeresni kívánt
e semény előtt telefonon é rd eklődjön az egyházközségi irodában , hogy v alóba n a terv szerint kerül megrendezésre a rendezvény.

Ünnepi karácsonyi i stenti sz~
teletek úrvacsorával

Május 28. 11:00 óra

h é t fő,

Június 3. - vasárnap ,
11 :00 óra

Estek sorozat

e l őad ása

Pünkösd Hétfó i Ürulep i Isten tisztelet úrvac sorával
Fia talok konfi rnlációja
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Érték+Örzö Est e k 2007 . februá rjától
Egyre többet hallju k, hogy országunk és az
egész világ értékválsággal küzd. Korábban
megingathatala nnak tűnö és öröknek hitt értékek veszítettek jelentöségükből, halványodtak
el, rosszabb esetben el is tűntek az emberek
gondolkodásából és hétkőznapja i ból.
Azt hiszem, hogy ennek nem szabad így lennie ,
mert e lőbb-utóbb olyan értékek is elhalványulnak, mint a szeretet, a barátság, a tisztesség, a
becsület, a hazaszeretet, a humánum , a szolidaritás, a család, a hit, a tisztelet, a szerelem és
még oly sok más érték , amely az egészséges
és harmónikus emberi együttélés elengedhetetlen feltételei.
Hogy mit tehet ezeknek az értékeknek a megörzéséért az egyén és egy olyan kis közösség,
mint egyházközség ünk? Nagyon is sokat. Például azt, hogy ezeknek az értékeknek a megörzését tudatosan fel vállalja, azoknak megfelelve
él és kü zd, ha kell harcol, azok fennmaradásáért. Az értékek elleni támadás vagy közöny ellen fellép, ha ann ak jeiét látja körn yezetében,
akkor felemeli szavát és kiáll az örök emberi értékek mellett. Még akkor is, ha ezzel konfli ktust
vállal szű ke bb vagy tágabb körn yezetében.
Ugyanakkor tudnunk kell azt is , hogy ezen munkálkodásunk során nem vagyun k egyed ül. Bíztatásra, példákra van szükség ünk, hogy igen is
van esély az értékek megörzésére.
Ezért gondoltam úgy, hogy kiváló ismert és kevésbé ismert elöadókat meghívva, 2007. februárj ától, minden hónap utolsó csütörtök estéjén
6 órától Nagy Ignác utcai gyülekezeti termünkben találkozóra hívom az érték+örzöket, unitáriusokat és nem unitáriusokat.
Elsö rend ezvényünkre 2007. febru ár 22-én 18
órától kerül sor, melyn ek vendége Tellér Gyula
szociol ógus. Rövid elöadását követöen lehetöség nyílik kérdezni az elöadótól, illetve kötetlen
beszélgetést folytatni sós sütemény és egy pohár bor mellett.
Minden érdeklödöt sze retettel várun k.
ZoltálI Csaba

Ti sztújít ó egy házkö zségi közgyűlés
2007 . márc ius 11 -én - Presbiter-jelölt ek
jele ntkezését várj uk
Egyházközségü nk 2004. tavaszán választotta
meg a jelenlegi Presbitérium tagjait három éves

12

i d őtarta m ra ,

igy presbitereink
2007 . tavaszán lejár.

mandátuma

Úgy gondoljuk nem lehet elég korán kezdeni a
következő, immár hat évre választandó Presbitérium tag ságára vonatkozó jelölések összegyüjté~ét, ezé~ ezúton kérjük a jelenlegi
presbItereket, Illetve Egyházközségünk nem
presbiter tagjait, hogy amennyiben a 2007.
március 11-i közg y űlésen presbiteri vagy
gondnoki tisztségre jelöltetni kivánják magukat, akkor 2007. január 31-ig sziveskedjenek az egyházközségi irodába elj uttatni
fényképes önéletrajzukat, valamint irásos
ja:,asla~aikat vagy programjukat, amit megvalasztasuk esetén a Presbitériumban kép viselni kivánnak.
A Hirlevél 2007 . évi I. számában közzétesszük
a jelöltek nevét és életrajzá t, valami nt terveit,
ezért is fontos, hogy 2007. január 31-ig megérkezzenek a jelölések . A tervek szerint 15 fös
Presbitériu m és két fö gondnok kerül megválasztásra .

A

PORTLANDI

TES TVÉREG YHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLA T HíREI
2 007. jú ni usi meghívás Portl and-be uni t árius fi atalok számára
Portlandi testvéregyházközségünk 2007. j ún ius
20-tól két hete s idöta rtamra meg hivta Egyházközségünk 14 és 20 év közötti fiataljait. Ezzel a
meghivással kivá nják viszonozni 15 portl andi fi atal tavaly nyári budapesti látogatását, amikor
budapesti unitárius csa ládok vendégszeretét
élvezhették.
A program két részbő l áll . Az elsö héten
Portl andben unitáriu s családoknál fognak lakni
fiataljaink és megismerked nek a gyülekezettel
és a várossal, annak nevezetességeivel, illetve
a kő rn yék term észeti csodáival.
A második héten a magyar és amerikai fiatal ok
közös táborozáson vesznek részt.
A fiatalokat többek között Szász Adri enne lelkész kíséri, de a jelentkezö fi atalok szülei is
szóba jöhetnek k ísé rő ként, ezért az ő jelentkezésüket is várjuk. Sajnos lapzá rtáig nem tudtuk
meg, hogya meg hívá s pontosan mire terjed ki,
azaz, hogy acsaládoknak milyen költségeket
kell vá llalniuk, amennyiben gyerm ekeik részt
vesznek a portlandi utazáson. Az bizonyos,
hogya repülöjegyet mindenkinek magának kell

•
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fizetn ie. Ismereteink sze rint ez m eg köze litő le g
aOO, -USA dollárba kerül egy fő re, azaz kb .
160.000,-Ft-ba. Emellett valamennyi zsebpénzre is szükségük lesz a gyerekeknek.
Term észetesen megpróbálunk pályázaton is
pénzt szerezni, hogy a csa ládok kiadá sát cső kkentsük.
Mivel a repü lőjegy annál olcsóbb, minél előbb
megve sszük őket , kérjük, hogya jeletkezéseket
l eg később 2006. december 31-éig adják le telefonon vag y személyesen a lelkészi hivatalban
(311 -3094).

Levelezö lista

- 2006. SZEPTEMB ER _ NOV EM BER

Munkalehetöség
Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitárIu sok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál
(3 11-3094), akl.k resz,:,unka id őbe n takaritást,
g yerm~ ke k felu.gyeletet, szociális gondozást
~alla l n a. nak umtarlus családoknál vagy egyedüIalIo Idos ~mbereknél. Olyan egyháztag ok jelentkezeset IS varjuk, akik például nyelvet, zenet, valamilyen sportot oktatnak, forditással,
adatfeldolgozá~sal foglalkoznak és van még
s~abad kapacltasuk vagy ilyen jellegű szolgáltatast ,~.enybeven~én~k . Szeretnénk, ha az ilyen
jellegu kereslet es kmálat Egyházközségünkőn
keresztül egymásra találna, mindenki örömére .

Szociális feladatokra keresünk
jelentkezőket

Amint arról korábban már hirt adtunk, a két egyházközség tagjai közötti kommunikáció elösegitésére Gazdag Árpád segitségével egy levelezö
lista jött létre, amelyen angol nyelven folyik a
párbeszéd . Az egyházközségi eseményekröl
készült fényképeket is rendszeresen feltesszük
a listára, hogya tenger más ik oldalán is láthatóvá váljanak közösségi életünk pillanatai. Kérjük,
hogy azok az angolul tudó unitáriusok, akik szeretnének a listához csatlakozni, Gazdag Árpádnál jelentkezzenek
(gazdag .arpad@t-online.hu).

Közlemények, Hirdetmények
Magyarkúti telek kertápolására keresünk jelentkezőket
Egyházközségünk szerződése a korábbi telekgondnokkai lejárt, melyet a Presbitérium nem
hosszabbított meg. így szükségessé vált egy új
pályázat kiirása . A telekgondnoki feladatok elsősorban a magyarkúti telek füvének lenyirását
jelenti. Mivel ennek éves költsége meghalad~atja a 100.000,-Ft-ot, mely elég jelentős
osszeg Egyházkőzségünk kőltségvetésének ismeretében, várjuk azon híveink jelentkezését,
akik évente egy vagy két alkalommal vállalnák a
fü !evágását. Egyházközségünk megfelelő számu jelentkező esetén vásárolna egy benzines
fűnyi rógépet, melyet a telken tárolna. Szeretnénk, ha a hivek felajánlása alapján kőltség
mentesen meg tudnánk oldani a kertápolást.
Jelentkezéseket a 311-3094-es telefonon vagy
a zoltanandco@t-online.hu drótposta eimen
várjuk.

Amint arról több ízben beszámoltunk, unitári us
szeretetszolgálat létrehozását tervezzük. Ehhez várjuk azok jelentkezését, akik a szociális
ellátásban ré szt vennének, akik idős, egyedülálló embereknek segítenének bevásárOlni , takarítani vagy más segítséget nyújtani. Terveink
szerint a szociális munkások dijazásban is részesülnének, miután ehhez állami támogatás is
igényelhető .

Másrészt várjuk azok jelentkezését is, akik ilyen
szociális seg ítségre igényt tartanának, saját
maguk vagy családtagjuk számára.

Kérjük adják meg e-maii címeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-maii cimeiket is szíveskedjenek megküldeni a
zoltanandco@t-online.hu drótposta eimre, hogy
olyan programok esetén, amíkor nem küldünk ki
meghivót postai úton, gyorsan és kis költséggel
tudjuk Önőket értesíteni. E gyüttműködésüket
előre is köszönjük. Például a Hírlevelet is tudnánk elektronikus formában továbbítani, igy is
csőkkentve a nyomdai kÖltségeket.

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE
Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy
vagy több kérdést, annak érdekében, hogy rTl inél több testvérünk véleményét megismerjuk
egy adott kérdésben. A személyes vagy te.lefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teSZik le~
hetővé, hogy ugyanarról a kérdésről ~ ,ndenk'
véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdoIves fo rmát választottunk és minden Hirlevelben lesz
egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy pos-
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tai úton va gy személyesen a lelkészi hivatalba
adják le válaszu kat. Le h etőség van arra is, hogy
elektronikus postán küldjék el véleményüket a
zoitana ndco@t-online. hu eimre.

[

E SZÁMUNK KÉRDÉSE:

I

Ön szerint hol lenne célszerű új
templomot vagy imatermet építeniűk a
magyarországi unitáriusoknak?
Időrő l-id ő re

felmerül az igény, hogya népszámlálási adatok alapján 6.500 fős unitárius közösségnek a meg lévő három budapesti és négy vi déki (Debrecen , Füzesgyarmat, Hódmezövásárhely és Kocsord ) templom mellett újabbat
vagy újabbakat kellene építenie, tevékenységének kiszélesítése érdekében .

A legutolsó templom , ami a Csonka-Magyarország területén épült, az 1926-ban épült Pestszentlőrin ci Unitárius Templom, melynek idén
ünnepeitük 80. születésnapját.
Tájékoztatásul közöljük, hogya népszámlálási
adatok szerint azokon a településeken, ahol
templomunk van az alábbi számú magyar állampolgár
vallotta
magát
unitáriusnak
2001-ben :
Debrecen
125

Füzesgyarmat
Hódmezövásárhe/y
Ko csord

84
120

Az. épités és a f.e nntartás magas kőltségei miatt
re.ahsan n.em varható, hogya hivek adományáboi fe.lepulnek ez~k a templomok, így központi
egyhazl anyag i tamogatásra van szükség. A
Magyarorsza gl Unitanus Egyház költségvetése
evente.. 6~ -7 0 milli? Ft, melynek dön tő hányada
a mukodesl. k~ltsegek fed~zésé re (kőztük legnagyobb mertek ben a lekeszek és alkalmazottak fizetés ére) szolgál.

A ké rdőívet személyesen vagy postai úton jutta ssa. el .a Budapesti Unitárius Egyházközség
egyhazkozsegl Irodájába, melynek címe: 1055
Budapest, Nagy Ignác u. 2-4 . vagy elektronikus
postán a zoltanandco@t-online.hu címre .
"'"

.

ELOZO SZAMUNK KERDÉSE:

A Budapesten élő 2.736 és a Pest megyében
élő 1.139 (összesen 3.875) unitáriusra három
templom jut, tehát egy templomra átlagos an
1.300 lélek jut. Ha csak budapestiekkel számolunk, akkor egy templomra 912 lélek jut átlagosan .
A templomlátogatási statisztikák meglehetősen
hlanyosak, de a budapesti példa szerint a rends~ere:s templombajárók aránya a gyülekezeti
letszam 5%-ára tehető, a négy nagy egyházi
unnepen a látogatók száma eléri a 25-30%-0t.
A v idéki , templommal nem rendelkező egyházkozsegekben havonta egy vagy két istentisztelet megtartására kerül sor.

I

Ön szerint m ely magyarországi
egyházzal lenne célszerű az Unitárius
Egyháznak egyűttműködnie oktatási,
szociális vagy kulturális intézmények
közös létrehozásában és
működtetésében ?

A kérdésre 26-an juttatták el véleményüket,
mely az alábbiak szerint oszlott meg :

159

102-en vallották magukat unitáriusnak Szegeden , ahol nincs unitárius templom , a többi városban 80 fő alatt volt az unitáriusok száma
(Győr 79, Székesfehérvár 51 , Tatabánya 51,
Pécs 72, Kecskemét 59, Érd 89, Budaörs 58,
Nyíregyháza 50 .
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Becslésünk szerin t egy imaház és lelké szi laká s
megépitése (telekárral együtt) 25-50 millió Ft
egyszeri ki adással jár, éves fen ntartása pedig
1-1,5 millió Ft.

Szavazat
Evangél ikus Egyházzal

4

Református Egyházzal

2

Katolikus Egyházzal

I

Valamennyi protestáns egyházzal

2

Va lamenny i keresztény egyházza l

16

Minden egyházzal

l

ÖSSZESEN

26

A fenti egyházak mellett felmerült a baptisták, a
buddhisták és az izraeliták egyháza is. Volt vélemény, amely szerint főként a kisebb egyházakkai célszerű az együttmüködés, mert számukra az unitáriusok komolyabb partnerek lehetnek, mint valamely nagy egyház számára . A
hívek közül sokan hangsúlyozták, hogy mint toleráns, szabadelvű egyháznak, nyitottnak kell

j
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lennünk szinte minden egyház felé, de ugyan akkor a velünk azonos vagy hozzánk hasonló
hitelveket (keresztény) va lló egyh ázakkal kell
keresnünk az együttműködés lehetöségét.
Köszönjük, hogy vél eményüket megismertették
velünk.

Olvasói Levelek
Unitárius segítség az augusztus 20-i vihar
után
Gyurka Botond egyházközségi tagunk gyermekeivel indult elotthonából, hogy részt vegyenek az
augusztus 20-i tűzijátékon . A Szent István nap estéj én velük történtekről szerke sztősé günknek küldött levelében az alábbiakat írja :

•

"Este 20 óra 40-re érkeztem strandolás után két
kislányommal a Margit hídra, tüzijáték nézésre .
Csak
azért
nem
jöttünk
biciklivel
Ká posztásmegyerről, hogy hamarabb odaérjünk,
mert elég későn indultunk el. Feleségem mondta :
ne menjünk biciklivel , mert az egész napi strandolás után fáradtak a gyerekek.
20 óra 50-kor kezdődött el az égi tüzijáték a Budai hegyek irányából, amit úgy számoltam,
hogy legfeljebb 1-2 órán belül ér el minket és
addig úgyis otthon leszünk.

•

Pontosan 21 órakor kaptunk néhány cseppet a fejünkre és 21 óra 5 perckor felerösödött a szél
annyira, hogy nem tudtam feladni Tündire a melegítő felsőjét. Ekkor döntöttem úgy, hogy megfázhatnak és a gyerekek sem ellenkeztek, hogy hazainduljunk. Fél perc sem telt el és ránk szakadt
az ég . Mindenki futott, menekült. A Margit hídon
nagy pán ik volt. Féltem, hogy ha a gyerekek elesnek, akkor a siető tömeg összetaposhatja őket,
igy szorosan fogtam a kezüket. Egy szál polóba n
én is reszkettem a hidegtöl. Egy pillanat alatt nem
volt rajtunk egyetlen kicsi száraz felület sem . Igyekeztünk minél gyorsabban rohanni , hogy ne fázzunk. A Honvéd utca és a körüt sarkán lévő török
vendéglőbe menekültünk sokadmagammal. A tömeg összepréselődött és ettől kicsit meleg lett. A
vihar is csendesedett. 10 perc múlva elhatároztuk,
hogy becsöngeWnk a Nagy Ignác utcai templomba és segítséget kérünk, mert kislányaimra Káposztásmegyerig még 45 perces út várt. Arra is
gondoltam, hogy taxit hívok, de taxi a közelben

NOVEM BER

egy sem volt, biztosan az Összes foglalt lehetett,
ha egyálta lán közlekedtek.
A cse ndesed ő hideg esőben 3-4 perc rohanás
kézenfogva a gyerekekkel a Nagy Ignác utcáig,
ami örökkévalóságnak tünt. Az utcán hömpölygött
a kutyaszaros lé és cipöink teljesen szétáztak.
Végre reménykedve megérkeztünk az unitárius
templom épületébe, ahol a kapu nyitva volt. Becsöngettünk és az ifjabb generáció nyitott ajtót
szó nélkül , pedig nem is tudták ki vagyok. Csak
annyit mondtam, hogy akislányaim haját szeretném megszáritani . Azonnal ajtót nyitottak és elő
került a hajszárító is .
Nagy nehezen beindult az öreg masina és a lányaim arcáról eltünt a félelem . Ah áziaknak gyerekruhájuk nem volt, de adtak a gyerekekre meleg
feln őtt pulóvereket, így szárazon megúsztuk.
A dolog szépséghibája, hogy a hajszáritó elromlott, amikor az én hajam is sorra került volna ....
Ekkor jőtt meg az idősebb Brock Vilmos és felesége és ekkor derült ki a többiek számára is, hogy
kik vagyunk.
Engem felmelegített a tudat, hogy megúsztuk, így
már vizes polóban sem fáztam , bennt hagyva a
hátizsákomban a száraz atlétámat "nehezebb
időkre" , ha majd fázni fogok. A kislányok a villamoson többszőr elaludtak.
Káposztásmegyeren még egyet szaladtunk az
•
•
ez
mar
semmi
sem
újra eleredő esőben, de
volL .....
Az

unitárius
közösség
kitünőre vizsgázott!

seg ítségnyújtásban

Szerintem a Brock család az egyházat képviselte,
főleg , hogy ismeretelenül el ső ké rő szóra segítettek.
Szerintem ez az egész vihar lsten (vagy a Nagy
Természet míndegy minek nevezzük), egy figyelmeztető beszéde az emberiség felé , hogy jó lenne
abbahagyni a környezetszennyezést és a háborúkat, viszályokat, mert nem lesz győztes .
Legalábbís nekem ez jutott akkor eszembe.
Köszönjük szépen Brock Vilmos úrnak és családjának a gyors és önzetlen segftséget!
Gyurka Botond és családja"
Továbbra is várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma - Megjelenik 800 pé ld~~ban.
A HÍRLEVÉL Felel ős Szerkesztője: Schmidt Gábor _ A HíRLEVÉL. lel kapcso latos leve leket kCrJük a

Budapest Nagy Ignác utcai Unitáriu s Egyházközség 1055 Budapest, Nagy.lgnác u. 2-4.
(telefon/fax : 311 -3094) alani eimére küldeni. A borítékra kérjük írj ák rá; "HIRLEVÉL".
Elektronikus levél küldhetö a gschmidt@cerbi.hu és a zoltanandco@t-online. hu címre is.
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KÉRDŐ í v
Ön szerint hol lenne célszerű új templomot vagy imatermet épiteniűk
a magyarországi unitáriusoknak?
Kitöltés elött kérjük olvassa el a Hírlevél Kérdése címü részt a Hírlevélben.
Kérjük, hogya vá lasztási le h etőségek k őzül csak egyet j e l ö lj őn meg X-sze l vagy +-szal.
Olyan településen, ahol az ismert hívek száma (beleértve annak 50 km-es kömyezetét)
meghaladja a 100 föt
Olyan településen, ahol az ismert hívek száma (beleértve annak 50 km-es köm yezetét)
meghaladja a 200 föt
Olyan településen, aho l az ismert hívek száma (beleértve annak 50 km-es kömyezetét)
meghaladja az 500 főt
Minden olya n településen, ahol az építés kö ltségeinek egy meghatározott részét a hívek vállalj ák
A költséges templomépítés helyett gyülekezeti közösséget kellene építeni, mert az istentiszteletek
és egyéb rendezvények bérelt ingatlanban is megtarthatóa k kisebb költséggel

Egyéb éspedig

Amennyiben szeretné, röviden fejtse ki válaszának indoklását (nem kötelezö kitölteni) vagy jelölje
konkrét településekre vonatkozó javaslatát:

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

KÉSZ PÉNZZEL
BÉRMENTESÍTVE
Bp. 62.
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