BUDAPESTI
UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2007. JANUÁR - FEBRUÁR
VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM
TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS
2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) – 11:00 ÓRA
Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését
2007. március 11-én (vasárnap)
11 órai kezdettel tartjuk meg Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti
templomunkban.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy órával később, 12 órakor kerül sor azonos helyszínen
és napirenddel.

A TARTALOMBÓL

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2007. ÁPRILIS 8. (VASÁRNAP) – 9:00 és 11:00 óra
ÁPRILIS 9. (HÉTFŐ) 11:00 ÓRA

Egyházközségünk
Életéből

2

Egyházunk és társegyházközségeink
életéből

12

Rendezvényekesemények
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Hagyományainknak megfelelően Húsvéti ünnepi istentiszteletet
tartunk 2007. április 8-án vasárnap délelőtt 9 és 11 órai kezdettel, valamint április 9-én hétfőn délelőtt 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora vételére is várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.
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2007. április 6-án Nagypénteken, 18 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében az Unitárius Passió élő előadására kerül sor Nagy
Ignác utcai templomunkban.

A Portlandi
Testvéregyházközségi
kapcsolat hírei
Közleményekhirdetmények
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Az idős vagy mozgásukban korlátozott híveknek lakásukon is biztosítjuk az úrvacsora felvételét, előzetes telefonon történt bejelentés
alapján (311-3094).
A Budapesti Unitárius Hírlevél valamennyi olvasójának áldott
Húsvéti ünnepeket kíván az Egyházközség Presbitériuma.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

A Presbitérium javaslata a 2006. évi zárszámadásra és a 2007. évi költségvetésre vonatkozóan

Egyházközségi tisztújító közgyűlés 2007. március 11-én

Postásné Balázs Ildikó egyházközségi irodavezető
gyors és pontos munkájának köszönhetően elkészült az Egyházközség 2006. évi zárszámadása,
melynek alapján Zoltán Csaba gondnok összeállította a 2007. évi költségvetés tervezetét. A két
pénzügyi jelentést a Presbitérium 2007. február 7én megvitatta és jóváhagyásra a közgyűlés elé
terjeszti.

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük
kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket,
hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését,
amelyen egyúttal teljes tisztújításra is sor kerül,
2007. március 11-én (vasárnap) 11 órai kezdettel
tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz.
alatti templomunkban.

A zárszámadás és a költségvetés főbb számait az
alábbi táblázat tartalmazza. Részleteiben a két
anyag az egyházközségi hirdetőtáblán és az irodában tekinthető meg.

Határozatképtelenség esetén a megismételt
közgyűlésre egy órával később, 12 órakor kerül
sor azonos helyszínen és napirenddel.
A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok
vehetnek részt, akik a 2006. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Egyházközségünknek
2006-ban összesen 630 egyházfenntartó tagja
volt. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező
tagok több mint fele jelen van. Szavazati jogukat a
tagok csak személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

2006. évi zárszámadás
2006 Tény
2006
Terv
Nyitó vagyon
8.111.644 8.111.644
Bevételek
9.524.219 7.121.200
Kiadások
10.210.823 8.341.500
Záró vagyon
7.425.040 6.891.344

Tény/Terv
(%)
100%
134%
122%
108%

2007. évi költségvetés

A közgyűlés napirendje:

Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon

1. Lelkész 2006. évi jelentésének megtárgyalása,
elfogadása
2. A 2006. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása
3. A 2007. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása
4. Egyházközségi tisztségviselők (gondnokok,
jegyző, presbiterek) megválasztása és esküjük
bevétele
5. Egyebek

2007
Tervezett
7.425.040
8.149.965
8.946.000
6.629.005

2006 Tény
8.111.644
9.524.219
10.210.823
7.425.040

2007/2006
(%)
92%
86%
88%
89%

A gondnok, jegyző és presbiter-jelöltek bemutatása
A 2007. március 11-i tisztújító közgyűlésen megválasztandó tisztségekre a Hírlevél lapzártáig az
alábbi személyek jelentették be, hogy jelöltetik
magukat gondnoknak, jegyzőnek vagy presbiternek. A jelöltek többsége jelenleg is választott tisztségviselője Egyházközségünknek, de vannak
olyan jelöltek is, akik még nem tagjai a Presbitériumnak.
Természetesen jelölésre még a közgyűlés idején is
lesz lehetőség. A Presbitérium 15 tagú, melynek
tagjai a presbitereken kívül a lelkész, az énekvezér, a két gondnok és a jegyző. Így összesen két
gondnok, egy jegyző és tíz presbiter megválasztására van lehetőség a közgyűlésen.

A napirendekre vonatkozó előterjesztések az Egyházközség hivatalában hétköznap 9 és 16 óra
között a közgyűlést megelőző héten megtekinthetőek.
Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére
feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.
A Magyarországi Unitárius Egyház 2005-ben elfogadott alaptörvénye értelmében az új tisztségviselőket hat évre választja a közgyűlés.

Ezért továbbra is várjuk azon 18. életévüket betöltött, konfirmált egyházközségi tagjaink jelentkezését, akik gondnoki, jegyzői vagy presbiteri tisztségre kívánják magukat jelöltetni. Azt szeretnénk, ha a
közgyűlés minden tisztségre több jelölt közül választhatna, mint amennyi tisztségviselő megválasztására lehetőség van.

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is
megköszönve
Zoltán Csaba, gondnok
Kászoni-Kövendi József, lelkész
Schmidt Gábor, gondnok
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A jelöltek részletes életrajzát és terveiket, elképzeléseiket az Egyházközséggel kapcsolatban az
Egyházközség hivatalában olvashatják el. A jelöltek életrajzának rövidített változatát az alábbiakban ismertetjük.

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

Gondnok-jelöltek
Az Egyházközség két jelenlegi gondnoka, Zoltán
Csaba és Schmidt Gábor ismételten jelölteti magát
a gondnoki tisztségre.
ZOLTÁN CSABA

Mohácson, 1946-ban
Elvált, gyermekei Dániel,
Barbara és Krisztina
Főiskola
német
Nyomdász
Cerberus Nyomda Kft.
Ügyvezető Igazgató
Presbiter 1980-tól, gondnok
2005-től, zsinati képviselő
Gyülekezet aktivizálása, egyházközségi krónika elkészítése és kiadása

Jegyző-jelöltek
Az
Egyházközség
jelenlegi
jegyzője,
Dr.
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin ismét vállalta a
jelöltséget a jegyzői tisztségre.
DR. KAVECZKINÉ DR. FARKAS KATALIN

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Hobbi
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

SCHMIDT

Cegléden, 1963. április 8.
Elvált, gyermekei Réka
(1989), Zoltána (1993)
Egyetem (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)
Angol
Közgazdász
START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Vezérigazgató
Történelem, gasztronómia,
utazás
Presbiter 1994-től, gondnok
2002-től
Ifjúság, idősek lelki és szociális gondozása, magyarországi
missziós tevékenység, lelkész
utánpótlás

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

GÁBOR
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Budapesten, 1954. január 10.
Férjezett, gyermekei Zsolt (23
éves) és Zsófia (12 éves)
Közgazdaságtudományi
egyetem
Angol, német
Közgazdász
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
Szakmai főtanácsadó
Presbiter 1988-tól, jegyző
2001-től, zsinati képviselő
Közösségépítés, családlátogatás, programok szervezése, társegyházközségi, erdélyi és testvéregyházközségi
kapcsolatok ápolása
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Presbiter-jelöltek

Hobbi
Foglalkozás
Munkahely
Egyházközségi
tisztségek

Jelöltséget a presbiteri tisztségre az alábbi személyek vállaltak.

Fafaragás, utazás
Asztalosmester
Egyéni vállalkozó
Presbiter 2002-től

DR. BARABÁSSY SÁNDOR
DIMÉNY ZOLTÁN

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Hobbi

Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

Marosvásárhely, 1949. szeptember 25.
Nős, gyermekei Csanád és
Őrs
Temesvári Műszaki Egyetem

Született
Családi állapot

Angol, román
Történelem, hagyományőrző
lovaglás, természetjárás,
művészetek
Vegyészmérnök
MERT-CHEM Kft.
Ügyvezető Igazgató
Presbiter 1994-től, zsinati
képviselő
Magyarkúti Unitárius Ifjúsági,
Rekreációs és Továbbképzési Központ létrehozása, egyházi intézmények létrehozása

Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Hobbi
Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

DÉNES ÁRPÁD

Székelyudvarhelyen, 1960.
április 13-án
Nős, gyermekei András
(1994), Zsuzsanna (1996),
Júlia (2003)
Kolozsvári Műszaki Egyetem
Angol, olasz, román
Fogathajtás, történelem, néprajz
Újságíró
Duna Televízió Zrt.
Felelős szerkesztő
------Egyházközség és unitárius
vallás ismertségének növelése, Hírlevél továbbfejlesztése, egyházközség
komunikációjának javítása,
közkapcsolatainak erősítése.

DR. HATFALUDY ZSÓFIA

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás

Székelyderzs, 1957. augusztus 1.
Nős, gyermeke Beáta (1987)
Szakiskola
Román
4
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Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Hobbi
Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

Nyelvtudás
Foglalkozás
Egyházközségi
tisztségek

Csányban, 1948. január 21én
Férjezett, gyermekei Miklós
(1974), Linda (1976)
Semmelweis Orvostudományi
Egyetem, Gyógyszerész
Tudományi Kar
Angol
Zene, képzőművészet, utazás
Orvosi könyv szerkesztő
Medition Kiadó Kft.
Tudományos Igazgató
Presbiter 2006-tól

Angol, német
Cégtulajdonos, ügyvezető
UNIK tag, teológiai ösztöndíj
az USA-ban, IARF képviselő,
EKT tag, Presbiter 1999-ig

SÁROSI MAGDOLNA
Született
Iskolai végzettség
Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Nyelvtudás
Hobbi

Egyházközségi tagok számának gyarapítása, meglévők
aktivizálása, unitárius hit és
értékek megismertetése a
magyar társadalommal, miszsziós tevékenység.

Egyházközségi
tisztségek
Tervek

LÉB ERZSÉBET

Marosvásárhelyen, 1962.
szeptember 24-én
Kolozsvári Babes-Bólyai
Egyetem, Kémia-Fizika Szak,
Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyész
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
Laborvezető
Angol, román
Természetjárás, olvasás,
természetgyógyászat
---Hívek számának gyarapítása,
párbeszéd az egyházközségek között, közös programok
szervezése

SCHMIDT JÁNOSNÉ (SZŐTS PIROSKA)

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Hobbi
Foglalkozás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

Szatmárnémetiben, 1953.
június 11-én
Egyedülálló
Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem, Angolromán szak
Angol, román, francia, német
Irodalmi fordítás, úszás, gyaloglás, zene
Angol tanár, fordító, tolmács
-----

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Foglalkozás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

Presbitériumi munka javítása,
presbiterek és egyházközségi
tagok aktivizálása

ORBÓK ATTILA
Született
Iskolai végzettség

Budapesten, 1957. október
24-én
Vendéglátóipari Főiskola,
Unitárius Teológiai Intézet,
Evangélkus Egyház Teológiai
Akadémiája
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Kolozsvárott, 1943. május 9én
Férjezett, két felnőtt gyermek
Erkel Ferenc Gimnázium,
Gyula
Nyugalmazott tisztviselő
Presbiter 1989-től
Idős egyháztagok látogatása,
rendezvények előkészítése,
adminisztrációs segítség az
egyházközségi munkához
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TIM KATALIN

Tervek

Fiatalok érdeklődésének
felkeltése, az egyházközség
életébe történő bekapcsolódásuk elősegítése. Idősek és
betegek lelki gondozása,
segítése.

DR. VAJDA LÁSZLÓ

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Foglalkozás
Munkahely
Beosztás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

Szentegyházán, 1969. november 25-én
Férjezett, gyermekei Márton
(1997) és Réka (2001)
Jászvásári Műszaki Egyetem,
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Angol, román
Belső ellenőr
OTP Bank Nyrt.
Vezető revizor
Presbiter 2006-tól

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Hobbi
Foglalkozás
Munkahely

Gyermekek bevonása az
egyházközségi közösségbe,
megismertetni velük unitárius
értékeinket és hozzájárulni
helyes értékrendjük kialakításához.

Beosztás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

VERNES ISTVÁN

Budapesten, 1950. július 11én
Elvált, gyermekei László
(1980) és András (1982)
Közgazdaságtudományi
Egyetem
Angol, német, francia
Színház, zene, kirándulás
Közgazdász
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Főosztályvezető
Presbiter, zsinati képviselő
Közösségformálás, egymás
kölcsönös segítése az élet
különböző területein, fiatalok
bevonása.

VÉKÁS DOMOKOSNÉ (LŐRINCZI JÚLIA)

Született
Családi állapot
Iskolai végzettség
Nyelvtudás
Foglalkozás
Egyházközségi
tisztségek

Besztercén, 1942-ben
Nős, két felnőtt leány gyermek édesapja
Soproni Faipari Egyetem
Angol
Nyugdíjas, egyéni vállalkozó
Presbiter 2001-től

Született
Családi állapot
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Homoródszentpálon, 1938.
június 15-én
Özvegy, gyermekei Júlia és
Donokos
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Iskolai végzettség
Foglalkozás
Egyházközségi
tisztségek
Tervek

Istentisztelet és szeretetvendégség a Budapesttől északra élő hívek számára

Székelykeresztúri Orbán
Balázs Unitárius Gimnázium
Nyugalmazott tisztviselő
Presbiter 2006-tól

2006. december 10-én tartottuk meg azt az istentiszteletet, amelyre külön meghívót kaptak a Budapesttől északra fekvő településeken élő egyházközségi tagjaink. A kezdeményezés Miklósi-Vári
Katalin lelkésznőtől származik, akinek szülei és
testvére Veresegyházon él. Sokan érkeztek erről a
településről, valamint Gödöllőről, Esztergomból,
Vácról, Erdőkertesről.

Hagyományok megismertetése az ifjúsággal, egyházi
kötődésük erősítése közös
programokkal

Adventi koncert

Erre az eseményre meghívást kapott Török István
olthévízi lelkész is, aki a szószéki szolgálatot végezte.

Mint minden évben, 2006-ban is megtartottuk advent első szombatján, december 2-án, azt a hangversenyt, amelyet a Koncert Muzsika Zenekar
adott elő Nagy Norbert karnagy vezetésével. Sajnos nem gyűltünk egybe annyian, mint az eddigiekben, de mindez mit sem változtatott azon, hogy
a zenészek és mindig jó hangulatú karnagyuk,
megidézzék egy kicsit minden jelenlevő számára a
küszöbön álló karácsonyi ünnepet, annak hangulatát.

Az istentiszteletet követő, a gyülekezeti teremben
felszolgált ebéden mintegy 30-an vettek részt. Az
ebédet követően körülbelül egy órát beszélgettek a
jelenlévők, megismerve a templomtól 30-70
kilóméterre élők gondjait, templomlátogatási szokásait.

Gyermek karácsonyfa ünnepély
2006-ban december 17-én vasárnap délután 17
órától tartottuk meg a gyermekek karácsonyfa
ünnepélyét, amely alkalomból ismét megtelt a
templom, a 3 és 14 év közötti gyermekekkel és
szüleikkel, nagyszüleikkel.
Elsőként Szedlacsek Katalin előadóművész énekelt operaáriákat egy alkalmi kórus kíséretével. A
legnagyobb sikert az Ave Maria előadása aratta.
Vadady Attila vezetésével fellépett a Lőrinczi Mihály Kulturális Egyesület kórusa is, akiket fiataljaink hangszeres zenével kísértek.
Nagy Norbert karnagy és a zenekar
Műsorukon szerepeltek: Stamitz, Liszt, Mozart,
Bach, Vivaldi és Weiner művei. Előadók közül
megneveznénk Perényi Pétert és Nagy Istvánt
(furulya), Peltzer Ferencet (gitár), Jakabné Kovács
Mártát (hegedű) és Gergely Katalint (cselló). A
kevésbé vájtfülű hallgatóság részére, mint mindig,
most is jól jött Nagy Norbert karnagy művek előtti
felvezetése, amelyben elmondta, hogy milyen zenét, milyen korból hallunk.
A kellemes együttlét szeretetvendégséggel,
ágápével ért véget, amelyet a gyülekezeti teremben szolgáltak fel asszonyaink, akik az alkalomhoz
illően, töltöttkáposztát készítettek.
Illesse köszönet egyházközségi gondokunkat
Schmidt Gábort, hogy a zenészek tiszteletdíját
kifizette és a hangszerek szállításáról gondoskodott.

A Lőrinczi Mihály Kulturális Egyesület kórusa
Vadady Attila vezetésével
Végül, a hagyományokhoz híven a gyermekek
vették át a főszerepet, akik karácsonyi versekkel,
énekkel és hangszeres zenével örvendeztették
meg a nagyérdemű közönséget.
7
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dékeinek és az óvodás kisgyermekeknek. A mindörökké tevékeny, felelősségteljes pedagógus alakját lehetne megmintázni róla, aki egy hosszú életen
át pedagógusi munkájában találta meg örömét.
Lőrinczi Mihályné sz. Buzogány Julóka 1914-ben
született Újszékely faluban. Iskoláit Székelykeresztúron végezte, majd kántortanító férjével
együtt, Homoródszentpálon az egyházi közösség,
kórus, az egész falu társadalmi és művelődési
életének szervezője, irányítója volt. Következő
állomáshelyükön Kisgalambfalván Julóka néni az
óvoda gondjait vállalta magára. A pedagógusházaspárt mindenki tisztelte emberségéért, hűségéért és igazi felelősségérzetéért.

A feldíszített karácsonyfa alatt pedig a gyermekek,
azok is, akik nem szerepeltek, átvehették az elmaradhatatlan, édességekkel teli mikulás csomagot.
Karácsonyi ünnepi istentiszteletek
December 25-én és 26-án a karácsonyi ünnepi
istentiszteletek látogatottsága minden korábbit
felülmúlt. A három istentiszteleten összesen 400an vettek részt és a látogatók döntő többsége úrvacsorát is vett az ünnep alkalmából. A karácsony
első napján 11 órától tartott istentiszteleten olyan
sokan vettek részt, hogy még a gyülekezeti teremből is kellett székeket felhozni, amire eddig nem
volt példa.
Rövidebb szünet után ismét kolozsvári legátust
köszönthettünk templomunkban, Varró Barna
személyében, aki az elmúlt néhány évben Egyházközségünkben szolgálatot teljesítő legátusok közül
az egyik legkiemelkedőbb és legemlékezetesebb
szolgálatot végezte. Kiváló prédikátori és emberi
kvalitásainak köszönhetően sokan gratuláltak a
fiatal teológusnak és reményüket fejezték ki, hogy
itt vagy Erdélyben hamarosan újra találkozhatunk
vele.

Julóka néni három unokájával, Domokossal,
Koppánnyal és Olíviával
A tavaly alakult egyházközségi kulturális egyesület
férje, Lőrinczi Mihály kántortanító nevét viseli.
Óvónői tevékenysége során versek, rigmusok segítségével oltotta bele kicsi tanítványai lelkébe az
igazság, a szépség, a becsület eszményeit. Ezek a
mondókák végig kísérték életét a Székelyföldtől új
lakóhelyéig, Óbudáig.
2006. december 17. élete befejeződött, hozzátartozói, szerettei, a budapesti egyházközség tagjai
búcsúztak tőle december 28-án a délutáni órákban
az óbudai temetőben.
Másik súlyos veszteségünk Dr. Miklóssy-Vári Vilmos hirtelen távozása, aki 2007. január 2-án 60
éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Vilmos testvérünk a Csíki Székely Múzeum egykori
etnobotanikusa, az MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézetének munkatársa és számos szakmai
társaság tagja volt. Szakmája mellett a népzenei
hagyományok megőrzését is fontosnak tartotta.
Számos szakmai és kulturális rendezvényt szervezett Csíkszeredában, ahol a 70-es, 80-as években
élt és dolgozott, kihívva a kommunista hatalom
nemtetszését. A hatalom tiltását és állandó zaklatását már nem tudta tovább elviselni, a 80-as évek
második felében családjával áttelepült Magyarországra.

Varró Barna legátus úrvacsorai áldást mond
Úgy tűnik, hogy erre a viszontlátásra a nyár során
lehetőség is nyílik, mivel Kászoni tiszteletes nyári
amerikai utazása idején Varró Barna végzi a lelkészi szolgálatot Egyházközségünkben, június 18. és
július 10. között.

Szomorú évvége és évkezdet – Végső búcsú
Lőrinczi Mihályné született Buzogány Julókától
és Dr. Miklósi-Vári Vilmostól
Julóka néni egy életen át tanított, nevelt: családjában és falujában. Minden szépet, bölcset és igazat, amit megtanult a tankönyvekből átadta növen8
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II. Unitárius Jótékonysági Bál
Februrár 17-én szombaton délután 18 órától rendeztük a II. Unitárius Jótékonysági Bált a zsúfolásig megtelt Nagy Ignác utcai gyülekezeti teremben.
A résztvevők száma meghaladta a 120 főt. 2005ben már rendeztünk egy hasonló bált, annak sikerén felbuzdulva szerveztük az idei eseményt.

Dr. Miklóssy-Vári Vilmos
A vácrátóti arborétumban vezetői beosztásban
dolgozott.
Felesége Judit, leánya Katalin, (egyházközségünk
korábbi lelkésze) és fia Botond, valamint munkatársai, barátai, ismerősei gyászolják, akik 2007.
január 13-án a Nagy Ignác utcai templomban búcsúztak Dr. Miklóssy-Vári Vilmostól.

Szász Adrienne és Kászoni József lelkészek
megnyitják a bált

Porait 2007. január 27-én szülőföldjén, Erdőszentgyörgyön helyezték örök nyugalomra.

Elsőként Szász Adrienne, Béres Anna és Brock
Enikő vezetésével a gyermekek adták elő Arany
János Fülemüle című művét, majd Csukás István
Sün Balázs című színpadi játékát, a jelenlévő
nagyszámú szülő és nagyszülő nem kis örömére.
A gyermekek műsorát a Lőrinczi Mihály Kulturális
Egyesület kórusának előadása és Vadady Attila
Illés slágerekből összeállított önálló műsora követte.

Juló néni és Vilmos testvérünk emléke legyen áldott!

Kiállítás az Unitárius Galériában
2007. január 13-án szombaton délután került sor
az új év első kulturális rendezvényére, amelynek
keretében Csobaji Zsolt festő állította ki műveit a
gyülekezeti teremben: "Hívó szó a harangszó"
címen.
A megnyitó előtt, gyülekezetünk lelkésze végezte
az áhitatot, majd a kiállítást megnyitotta Bibó István művészettörténész. Énekkel és zongorán közreműködött Mezei Zsuzsa előadóművész. A kiállítás február 1-ig volt megtekinthető. A kalotaszegi
templomok és tájak kiállítását sokan tekintették
meg a fent említett időszakban. Rendezvényünket
mint minden hasonlót szeretetvendégség zárta.

Gyülekezeti közebéd
Részlet a Sün Balázs előadásból
Január 21-én és február 25-én vasárnap is sor
került az istentiszteletet követő gyülekezeti közebédre, amelyen 20-25 templomlátogató vett részt.
Többen gyermekeiket is elhozták az ebédre és az
egész család együtt fogyasztotta el a Nagy Piroska, Sárosi Magda és Nagy Anna által készített
kétfogásos ebédet.
A 2007-ben elindított kezdeményezés sikere alapján folytatni kívánjuk gyülekezeti közebédek havi
egy alkalommal történő megrendezését, mely lehetővé teszi, hogy kötetlen formában az egyházközség tagjai jobban megismerhessék egymást.

A latin táncokból álló nyitótánc és a tombolasorsolás után a résztvevők által készített finom ételeket,
süteményeket fogyasztottuk el.
Szomjunkat a bárban enyhíthettük, ahol az üdítők
mellett a felnőttek sört, bort és koktélokat is rendelhettek.
9 óra körül kezdődött a Környei Polgári Kör tagjai
által előadott egyfelvonásos vidám Rejtő Jenő
darab, a Herkules bonbon.
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A nagy sikerű előadást követően Bencze Margit
vezette le a jótékonysági árverést, melynek során
az egyházközség tagjai által felajánlott értékes
ajándéktárgyakat, művészeti alkotásokat és értékes borok kerültek kalapács alá. Az árverés több
mint 60.000,-Ft-os bevétele a Magyarkúton lévő
ingatlan fejlesztésére elkülönített alapba kerül.

adatukat. Ennek fő okát abban látja, hogy a gazdasági hatalomnak az az érdeke, hogy
antihamleteket hozzon létre, akiknek csak a munkaereje és fogyasztása jelent értéket számára. A
gondolkodó, morális mércével rendelkező, és ha
kell, tettekre is képes ember nem felel meg az
elvárásainak.

Ezúton is köszönjük a szervezők és az árverésre
tárgyakat felajánlók támogatását.
Éjfélkor megtörtént a bálkirálynő és a bálkirályfi
címek kihirdetése. A másik nem szavazatai alapján
a bálkirálynő Szász Adrienne lett, míg a bálkirályfi
holtversenyben Giba Ferenc és Tar Domokos Géza.

Az előadó úgy látja, hogy korunkban a hamleti
embertípus esélyei nem a legjobbak, mert globális
támadás indult ellene, elsősorban a média vezetésével.
A hallgatóság egyet értett abban, hogy a kisközösségek, a civil társadalom és az emberi értékek
védelme jelentheti a megoldást, amelyben az egyházakra is óriási feladat vár.

Éjfél után már csak a legkitartóbb 30-40 vendég
maradt, akik majdnem hajnali két óráig ropták a DJ
Vadady által összeállított talpalávalóra.

Az előadásra sajnos csak tizenketten voltak kíváncsiak, pedig a kiváló előadás és az azt követő beszélgetés több figyelmet érdemelt volna.

Útjára indult az Érték+Őrző Estek sorozat
Az előadás közben friss pogácsát és minőségi bort
fogyaszthattak az érdeklődők.

Február 22-én déután 18 órától indult, remélhetőleg hosszú, útjára Zoltán Csaba gondnok kezdeményezése, az Érték+Őrző Estek sorozat.
Az első rendezvény meghívott előadója Tellér Gyula tanár, a szociológia kandidátusa, publicista,
esszéista, műfordító tartott előadást a XXI. századi
ember ideálról Hamlet - Antihamlet címmel.

Bízunk benne, hogy az Érték+Őrző Estek további
előadásain nagyobb lesz az érdeklődés.
2007. március 26-án, hétfőn 18 órától Placid atya,
április 19-én pedig Jókai Anna lesz az értékmegőrzők vendége. Mindkét alkalomra hívjuk és várjuk
azokat az unitárius és más felekezetű barátainkat,
akik hisznek Hamlet feltámadásában.

Tellér Gyula előadásának középpontjába Hamletet
állította, aki apja halálának hírére visszatért Dániába, felismerte, hogy a királyi udvarban történtek
távolról sem azok, ahogyan azt a trónbitorló testvér
szeretné láttatni. A felismerés után tájékozódott,
információkat gyűjtött, melynek alapján világos
következtetésre jutott. Ő azonban nem állt meg az
igazság megismerésénél, hanem morális mércéje
szerint megítélte a történteket és felismerte felelősségét. A felelősség felismerését tett követte,
azaz bosszút állt az apját megölőkön.

Klári néni
Talán nincs a Budapesti Unitárius Egyházközségnek olyan tagja, aki ne ismerné Dr. Nanovfszy
Károlyné sz. Hollóssy Filep Klárát, a nagyon sokak
számára kedves Klári nénit. Egy-két évvel ezelőtt,
míg egészségi állapota megengedte, rendszeresen részt vett az istentiszteleteken, különböző
rendezvényeken, egyházközségi közgyűléseken
egyaránt. Most is élénk érdeklődéssel figyeli mindazt otthonából, ami egyházunkban történik. És mi
is figyelünk rá, sokunknak nem közömbös az, hogy
ő hogy van. Nemrég egyházközségünk lelkésze
kereste fel otthonában Klári nénit abból az alkalomból, hogy február 24-én töltötte be 94. életévét
az egykori biológia-földrajz szakos középiskolai
tanárnő. Klári néninek mindig, a legnehezebb
időkben is fontos volt vallásossága, unitarizmusa.
Nem véletlenül vitte megával ezt örökségül, hiszen
ennek ismereteit egykori vallástanárától, hitoktatójától tanulta dr. Iván Lászlótól. Klári nénire szeretettel gondolnak ma is egykori tanítványai, akik
sokra értékelik azt, hogy nem csak tananyagot
adott át növendékeinek, henem megtanította őket
emberségre, becsületre, helytállásra. Azok a tanítványok, akik ma már többszörös nagyanyáknagyapák, ma is emlegetik azt, hogy úgy kell élni
és dolgozni, hogy este az ember a fürdőszobai

Tellér Gyula
Tellér Gyula elmondta, hogy ma is ilyen emberekre
lenne szüksége a társadalomnak, de a hamleti
ember kialakításában sem a család, sem az iskola,
sem a kisebb közösségek nem tudják ellátni fel10
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A Presbitérium a pénzügyi helyzetről készült beszámoló után megállapította, hogy az egyházközségi alkalmazottak (lelkész, irodavezető és énekvezér) tizenharmadik havi fizetésére a fedezet
rendelkezésre áll és elrendelte annak kifizetését.

tükörben látott képét el tudja fogadni, ne keveredjen egyetlen nap sem ellentmondásba önmagával.
Szeretettel köszöntjük őt születésnapja alkalmából
és szívből kívánjuk, hogy velünk ünnepelhesse pár
év múlva a 100. születésnapját is.

Kászoni tiszteletes és Vadady énekvezér beszámolt a karácsonyi rendezvények előkészületeiről.

Kászoni József lelkész jelentése 2006. december és 2007. február között végzett tevékenységéről

Schmidt Gábor beszámolt a hiteles vízórák beszerelésének helyzetéről.

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

Zoltán Csaba ismertette a családlátogatások rendjével kapcsolatos javaslatát, mely szerint a 2007.
márciusában megválasztásra kerülő Presbitérium
minden tagja havi egy alkalommal köteles családlátogatáson részt venni, hogy ezáltal is erősödjön
a hívek és az Egyházközség vezetése közötti kapcsolat.

ESKETÉS
A téli hónapokban esketési szertartásra nem került
sor.

Zoltán Csaba javaslatára a Presbitérium megvitatta
az Egyházközség történetének megírására tervezett pályázat kérdését és felkérte Dr. Hatfaludy
Zsófia presbitert a pályázat szövegének elkészítésével.

KERESZTELÉS
2006. december 2. - Gombos Attila és Márkus Katalin
kislányai: Katalin és Zsófia.
2006. december 2. - Nuharos Lajos és Márkus Katalin kisfia: Gábor.
2006. december 16. - Dankó József és Homoki Györgyi kislányai: Csenge Dalma és Ajsa Dorka.
2007. január 10. - Munkácsy József és Nagy Katalin
kisfia: Zsolt.
2007. február 25. - Taksonyi Zoltán és Adorján Orsolya kislánya: Brigitta Erzsébet.

A Presbitérium szintén foglalkozott a 2007. évi
tisztújító közgyűlés előkészítésével és a minél
nagyobb számú presbiter-jelölt állítása érdekében
a Hírlevélben is meghirdette, hogy várja az egyházfenntartó tagok jelentkezését a különféle
(gondnok, jegyző, presbiter) tisztségekre.

2006. október 7. - Balla Zoltán és Radics NoémiDiána kislánya: Boglárka Anna.

A Presbitérium arról is döntött, a pénzügyi helyzet
ismeretében, hogy a Heltai Kft-nek még ki nem
fizetett közműdíjakat az Egyházközség azonnal
átutalja, ezzel is segítve a Heltai Kft. pénzhiányán.
Zoltán Csaba a döntést megelőzően reményét
fejezte ki, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház
Elnöksége által meghirdetett, az egyházközségek
közös költségei egy részének megtérítésére kiírt
pályázaton az Egyházközség által a Heltai Kft-nek
éves szinten fizetett mintegy 350.000,-Ft jelentős
részét visszakapja.

TEMETÉS
2006. december 5. - Katona Sándor, 52 éves.
2006. december 28. - Lőrinczi Mihályné sz. Buzogány Julóka, 92 éves.
2007. január 13. - Dr. Miklóssy-Vári Vilmos, 60
éves.
2007. január 16. - Dudog Lászlóné sz. Kovács
Julianna, 82 éves.
2007. január 29. - Abrudbányai Dr. Fodor Gyula,
93 éves.
2007. február 6. - Turcsányi Józsefné sz. Nagy
Mária, 80 éves.
2007. február 12. - Bicsak Emilné sz. Fazakas
Zsuzsanna, 82 éves.

2007. február 7.
A Presbitérium megtárgyalta a 2006. évi zárszámadási és a 2007. évi költségvetési előterjesztéseket és mindkettőt elfogadásra javasolta az Egyházközség közgyűlése számára.

Presbitériumunk 2006. decemberétől 2007. februárjáig végzett munkájáról

A Presbitérium 2007. március 11-ére összehívta az
Egyházközség tisztújító éves rendes közgyűlését.
A Presbitérium értetlenséggel és csalódottsággal
vette tudomásul a Magyarországi Unitárius Egyház
Elnökségének döntését, melynek alapján a magyarországi egyházközségek között pályázati úton
felosztható 3 millió Ft közös költség térítésből a
Budapesti Unitárius Egyházközségnek, egyedüliként a pályázók közül, egyetlen fillért sem ítélt
meg. Egyházközségünk a pályázatban számlákkal

2006. december 13.
Az év utolsó presbiteri ülésén a testület meghallgatta Postásné Balázs Ildikó beszámolóját a 2006.
évi önkormányzati és egyházi pályázatokon elnyert
támogatások felhasználásáról és elszámolásáról.
A beszámolót a Presbitérium tudomásul vette.
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igazolta, hogy 2006. I. félévében 600.000,-Ft-ot
meghaladó közös költség és rezsiköltség kiadása
volt.

nap, 9:00 és
11:00 óra
Április 9. – hétfő,
11:00 óra
Április 19. – csütörtök, 18:00 óra
Április 29. – vasárnap, 11:00 óra
Május 2. – szerda

A Presbitérium áttekintette a 2007. évi I. negyedévi
tervezett programokat, valamint elfogadta Dr.
Hatfaludy Zsófia javaslatát az egyházközségi krónika megírásához kapcsolódó pályázati felhívásra
vonatkozóan.

EGYHÁZUNK

ÉS

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK

ÉLETÉBŐL

Május 19. –
szombat, 11:00
óra
Május 24. – csütörtök, 18:00 óra
Május 27. – vasárnap, 9:00 és
11:00 óra
Május 28. – hétfő,
11:00 óra
Június 3. – vasárnap, 11:00 óra
Június 18. – július
9.

Előző számunk megjelenése óta nem történt olyan
esemény Egyházunkban, melyről e helyen beszámolhatnánk. Az Egyház hivatalos lapja, az Unitárius Élet következő száma fog az Egyházban és a
többi magyarországi egyházközségben történtekről
beszámolni.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
2007. I. félévi egyházközségi események
naptára
A 2007. év I. félévének fontosabb egyházközségi
eseményeit az alábbi eseménynaptárban adjuk
közre.

A

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár e
pillanatban tervezet, bár a Presbitérium azon dolgozik, hogy minden a tervek szerint megvalósuljon,
de nem zárható ki, hogy az idő haladtával a programok időpontja módosul. Ezért kérjük, hogy figyelje egyházközségünk további hirdetményeit, illetve
az Ön által felkeresni kívánt esemény előtt telefonon érdeklődjön az egyházközségi irodában, hogy
valóban a terv szerint kerül megrendezésre a rendezvény.
IDŐPONT
Március 11. –
vasárnap, 11:00
óra
Március 17.szombat, 17:00
óra

Március 25. –
vasárnap, 11:00
óra
Március 26. –
hétfő, 18:00 óra
Április 6. – péntek, 18:00 óra

Április 8. – vasár-

PORTLANDI

Istentiszteletek úrvacsorával
Húsvét Hétfői Ünnepi Istentisztelet úrvacsorával
Érték+Őrző Estek sorozat,
Jókai Anna író előadása
Gyülekezeti ebéd az istentiszteletet követően
Hírlevél 2007/2. számának
postázása (magyarkúti,
pünkösdi meghívóval és
nyári táborok időpontjával)
Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és szeretetvendégség
Érték+Őrző Estek sorozat
előadása
Pünkösd Vasárnapi Ünnepi
Istentiszteletek úrvacsorával
Pünkösd Hétfői Ünnepi
Istentisztelet úrvacsorával
Fiatalok konfirmációja
Fiataljaink látogatása a
Portlandi UnitáriusUniverzalista Egyházközségnél

TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI

KAPCSOLAT HÍREI

Összeállt a 2007. júniusban Portland-be utazó
csoport
Kászoni József és Szász Adrienne lelkészek vezetésével 20 fős, főként 14 és 30 év közötti fiatalokból álló unitárius zarándok csoport utazik Portlandi
testvéregyházközségünkhöz 2007. június 18-án.
A háromhetes program első napjaiban a csoport
tagjai részt vesznek az amerikai unitáriusuniverzalisták éves közgyűlésén, melyet minden
évben más helyszínen, idén éppen Portland-ben
rendeznek meg.

ESEMÉNY
Tisztújító éves rendes egyházközségi közgyűlés
Kulturális gyülekezeti rendezvény
Opánszky Tamás festőművész és barátainak kiállítása
Gyülekezeti ebéd az istentiszteletet követően

A közgyűlés idején adják át a portlandi gyülekezet
új temlomát és közösségi épületét, mely 5 millió
USA dollár költségvetéssel épült meg.
A látogatás idején történik meg a sokunk által jól
ismert Cecilia Kingman lelkészi beiktatása, aki több
alkalommal járt Egyházközségünkben és akinek
nagy szerepe volt abban, hogy egyházközségeink
között testvéregyházközségi kapcsolat jött létre.

Érték+Őrző Estek sorozat,
Placid atya előadása
Nagypénteki ünnepi istentisztelet (Lőrinczi Mihály
Kulturális Egyesület kórusának passió előadásával)
Húsvét Vasárnapi Ünnepi
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Amint arról korábban már hírt adtunk, a két egyházközség tagjai közötti kommunikáció elősegítésére Gazdag Árpád segítségével egy levelező lista
jött létre, amelyen angol nyelven folyik a párbeszéd. Az egyházközségi eseményekről készült
fényképeket is rendszeresen feltesszük a listára,
hogy a tenger másik 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).
Cecilia Kingman Miller

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

A kinttartózkodás további részében a fiatalok amerikai unitárius családoknál fognak lakni és különféle
egyéni vagy csoportos programokon részt venni. A
családoknál lehetőség nyílik az angol nyelvtudás
továbbfejlesztésére és
személyes kapcsolatok
kialakítására, valamint Oregon állam természeti
szépségeinek megismerésére.

SZJA 1% felajánlása
A Magyarországi Unitárius Egyház tisztelettel kéri
híveit és támogatóit, hogy személyi jövedelemadójuk 1-1%-át az adóbevallása rendelkező nyilatkozatában a Magyarországi Unitárius Egyháznak
(technikai szám: 0200) és az Unitárius Alapítványnak (adószáma: 18052459-1-41) ajánlják
fel.
A Magyarországi Unitárius Egyház előre is köszöni
a hívek és támogatók adományát.

A csoport tagjai már meg is vásárolták a repülőjegyeket, amerikai barátaink pedig megküldték a
vízumok megszerzéséhez szükséges meghívó
levelet.
A vízumok beszerzését március-áprilisban tervezzük lebonyolítani.
A zarándokok két 10 fős csoportban július 9-én és
10-én indulnak vissza Budapestre.

Pályázati kiírás a Budapesti Unitárius Egyházközség történetének megírására

Leon Hopper amerikai lelkész látogatása egyházközségünkben

Az 1881-ben alapított Budapesti Unitárius Egyházközség meg kívánja jelentetni fennállásának történetét.
Ennek érdekében az Egyházközség pályázatot ír
ki megfelelő képzettséggel, szaktudással és referenciákkal rendelkezők számára, akik az Egyházközség birtokában lévő dokumentumok és levéltári
források felhasználásával összeállítják az Egyházközség átfogó krónikáját.

2007. március 11-én, a közgyűlést megelőző istentiszteletet Leon Hooper nyugalmazott unitárius
lelkész tartja, aki Washington Államból érkezik
hozzánk.
Hopper
tiszteletes
a
Testvéregyházközségi
Bizottság
(Partnership
Church Council) pénztárnoka és az erdélyi/ magyar-amerikai unitárius kapcsolatok fejlesztésének
elkötelezett híve és aktív alakítója.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május
31.
A részletes pályázati kiírás az Egyházközség alábbi címén szerezhető be:
Budapesti Unitárius Egyházközség
1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. II. emelet
Telefon: 311-3094

Leon Hopper unitárius lelkész
Várhatóan beszédében szólni fog a nyugati parti
unitárius közösségek életéről, ezért fontos lenne,
hogy a Portland-be utazó csoport tagjai is részt
vegyenek a március 11-i istentiszteleten.
Levelező lista
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Magyarkúti telek kertápolására keresünk jelentkezőket

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE

Amint arról korábban már hírt adtunk Egyházközségünk vásárolt egy benzines fűnyírógépet, mellyel
a magyarkúti ingatlanon a füvet le tudjuk nyírni.
Szeretnénk, ha a hívek felajánlása alapján költségmentesen meg tudnánk oldani a kertápolást,
azaz olyanok jelentkezését várjuk, akik vállalnák,
hogy tavasztól kezdődően egy-egy alkalommal
lenyírnák a füvet. Jelentkezéseket a 311-3094-es
telefonon vagy a zoltanandco@t-online.hu drótposta címen várjuk.

Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy
több kérdést, annak érdekében, hogy minél több
testvérünk véleményét megismerjük egy adott
kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy
ugyanarról a kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdőíves formát választottunk és
minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az
olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat. Lehetőség van arra is, hogy elektronikus postán küldjék
el véleményüket a zoltanandco@t-online.hu címre.

Munkalehetőség

Ebben a számban terjedelmi okokból az előző
Hírlevélben feltett kérdésre adott válaszok közzététele és új kérdés feltevése elmarad, azt következő
számunkban pótoljuk.

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál (3113094), akik részmunkaidőben takarítást, gyermekek felügyeletét, szociális gondozást vállalnának
unitárius családoknál vagy egyedülálló idős embereknél. Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk,
akik például nyelvet, zenét, valamilyen sportot
oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van még szabad kapacitásuk vagy ilyen
jellegű szolgáltatást igénybevennének. Szeretnénk, ha az ilyen jellegű kereslet és kínálat Egyházközségünkön keresztül egymásra találna, mindenki örömére.

OLVASÓI LEVELEK
Továbbra is várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.

Szociális feladatokra keresünk jelentkezőket
Amint arról több ízben beszámoltunk, unitárius
szeretetszolgálat létrehozását tervezzük. Ehhez
várjuk azok jelentkezését, akik a szociális ellátásban részt vennének, akik idős, egyedülálló embereknek segítenének bevásárolni, takarítani vagy
más segítséget nyújtani. Terveink szerint a szociális munkások díjazásban is részesülnének, miután
ehhez állami támogatás is igényelhető.
Másrészt várjuk azok jelentkezését is, akik ilyen
szociális segítségre igényt tartanának, saját maguk
vagy családtagjuk számára.
Kérjük adják meg e-mail címeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail címeiket
is
szíveskedjenek
megküldeni
a
zoltanandco@t-online.hu drótposta címre, hogy
olyan programok esetén, amikor nem küldünk ki
meghívót postai úton, gyorsan és kis költséggel
tudjuk Önöket értesíteni. Együttműködésüket előre
is köszönjük. Például a Hírlevelet is tudnánk elektronikus formában továbbítani, így is csökkentve a
nyomdai költségeket.
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A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma – Megjelenik 800 példányban
A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Schmidt Gábor – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a Budapest
Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. (telefon/fax: 311-3094) alatti címére küldeni. A borítékra kérjük írják rá: „HÍRLEVÉL”. Elektronikus levél küldhető a
gschmidt@cerbi.hu és a zoltanandco@t-online.hu címre is.
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