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BUDAPESTI
UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
2007. MÁRCIUS - MÁJUS
VII.ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET
2007. MÁJUS 19.
Egyházközségünk hagyományos tavaszi szabadtéri istentiszteletét 2007.
május 19-én, szombaton 11 órától tartja a Verőcéhez tartozó Magyarkúton,
ahol egyházközségi ingatlanunk található, festői környezetben.
A szabadtéri istentiszteletet szeretetvendégség (ebéd) követi, melynek költsége felnőttek esetében 1.000,-Ft,
gyermekek és nyugdíjasok számára 500,-Ft.
Az esemény helyszíne (Magyarkút, Irma forrás mellett) autóval a 2A jelű
útról, Verőce irányába letérve érhető el. A Budapest Nyugati pályaudvarról a 8:55 perckor vagy a 9:55 perckor induló vonatról Verőcénél kell leszállni. A menetidő 51 perc. A verőcei állomásról gépkocsival szállítjuk a
helyszínre vendégeinket.
Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.

A TARTALOMBÓL

PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
2007. MÁJUS 27-28.
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Hagyományainknak megfelelően Pünkösd vasárnap és hétfőn is ünnepi istentisztelet keretében emlékezünk. 2007. május 27-én vasárnap két istentiszteletet tartunk, 9 és 11 órai kezdettel, május 28-án, hétfőn pedig
egyet 11 órai kezdettel. Mindhárom alkalommal úrvacsora felvételére is
várjuk konfirmált unitárius testvéreinket.

FIATALOK KONFIRMÁCIÓJA
2007. JÚNIUS 3. (VASÁRNAP)
Fiataljaink ezévi konfirmációjára 2007. június 3-án ünnepi istentisztelet keretében kerül sor Nagy Ignác utcai templomunkban.

NYÁRI GYERMEKTÁBOR MAGYARKÚTON ÉS ERDÉLYBEN
Várjuk 6 évesnél idősebb unitárius fiatalok jelentkezését a hagyományos
magyarkúti hittanos táborba, melyet idén 2006. július 23. és 29. között tartunk meg.
Az erdélyi táborra augusztus 5. és 16. között kerül sor, ahová a 8 év feletti
gyermekeket, fiatalokat várjuk.
Kérjük a kedves szülőket, hogy érdeklődés esetén az alábbi időpontokra mielőbb adják le jelentkezésüket a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi
irodájában Postásné Balázs Ildikónál (telefon: 311-3094).
A táborokról szóló részletes tájékoztató a 6. oldalon olvasható.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

2007. évi költségvetés

Tisztújító egyházközségi közgyűlést tartottunk 2007. március 11-én
Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon

Egyházközségünk évi rendes közgyűlését
2007. március 12-én (vasárnap) 11 órai kezdettel tartotta Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4.
sz. alatti templomunkban.

Név, tisztség
Zoltán Csaba, gondok-pénztáros
Schmidt Gábor, gondnok
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin, jegyző
Dr. Barabássy Sándor, presbiter

A közgyűlés az alábbi napirendet tárgyalta
meg és ezekben hozott határozatot.
A közgyűlés napirendje:
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
A közgyűlés világi elnöke Zoltán Csaba gondnok, egyházi elnöke pedig Kászoni József
lelkész volt.
A lelkészi jelentést, a 2006. évi zárszámadást
és a 2007. évi költségvetést a közgyűlés egyhangúlag fogadta el.

8.111.644
9.524.219
10.210.823
7.425.040

55

Dénes Árpád, presbiter

53

Dimény Zoltán, presbiter

52

Dr. Hatfaludy Zsófia, presbiter

55

Léb Erzsébet, presbiter

48

Sárosi Magdolna, presbiter

36

Schmidt Jánosné (Piroska), presbiter

51

Tim Katalin, presbiter

50

Dr. Vajda László, presbiter

54

Vernes István, presbiter

44

Vékás Domokosné (Júlia), presbiter

53

Az újonnan megválasztott tisztségviselők munkájához sok sikert kívánunk és Isten áldását
kérjük.

2006. évi zárszámadás

Nyitó vagyon
Bevételek
Kiadások
Záró vagyon

Szavazat
56
54
53

Az új tisztségviselőket, presbitereket a Hírlevél
2007. évi 1. számában már részletesen bemutattuk olvasóinknak.

A zárszámadást és a költségvetést az alábbiak
szerint fogadta el a közgyűlés:

2006
Terv
8.111.644
7.121.200
8.341.500
6.891.344

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

A tisztségviselők megválasztásán 57-en adták
le szavazatukat és a jelöltek az alábbi szavazatszámmal kerültek megválasztásra. A jelöltek
közül a szavazást megelőzően Orbók Attila
presbiter jelölt visszalépett.

A közgyűlésen 63 szavazati joggal rendelkező
egyháztag vett részt, akik 2006. év folyamán
egyházfenntartás címén anyagilag is hozzájárultak egyházközségünk működéséhez, így
csak az egy órával később megismételt közgyűlés volt határozatképes, mivel az egyházfenntartók összlétszáma 2006-ban 630 fő volt.

2006 Tény

2007
2006
Tervezett
Tény
7.425.040
8.111.644
8.149.965 9.524.219
8.946.000 10.210.823
6.629.005
7.425.040

Tény/Terv
(%)
100%
134%
122%
108%

Képzőművészeti kiállítás az Unitárius Galériában
Március 17-én nyílt meg Opánszky Tamás festőművész és barátai kiállítása I. emeleti gyülekezeti termünkben. A kiállítást, melyen
Kulpinszky Renáta, Jenei Barna Márton,
Ordódy Tamás és Szabó Márton alkotásai is
láthatóak voltak, Cseh Magdolna művészettörténész nyitotta meg. A fiatal művészek kiállítása egy hónapon át volt megtekinthető az Unitárius Galériában.
2
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Erdélyi lelkészek látogatása egyházközségünkben
Az Erdélyi Unitárius Egyház lelkészeinek szövetsége, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSZ) értekezletét ezúttal Magyarországon, Vácott rendezte meg, 2007. április
11. és 13. között. A lelkészi értekezleten mintegy 40 erdélyi unitárius lelkész vett részt. A
háromnapos, meglehetősen sűrű program keretében az erdélyi lelkészek 2007. április 13-án,
pénteken 14 órától látogatást tettek Egyházközségünknél, ahol ebéden vettek részt, majd
megismerkedtek Egyházközségünk életével. A
lelkészi delegációt, amelyet Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész, az ULOSZ
elnöke vezetett, Kászoni Kövendi József egyházközségi vezető lelkész fogadta Egyházközségünk részéről.

Jókai Anna írónő és Kászoni József dedikálás közben
Az Érték + Őrző Estek sorozat következő rendezvényére a nyári szünetet követően szeptemberben kerül sor. Kérjük, hogy jelezzék
szerkesztőségünknek, hogy kit szeretnének
látni a sorozat következő rendezvényein. A
sorozat szervezői igyekeznek olyan ismert és
elismert értékmegőrzőket meghívni, akik iránt a
legnagyobb érdeklődés mutatkozik Egyházközségünkben.

Az Érték + Őrző Estek sorozat vendégei
voltak Placid atya és Jókai Anna írónő
A 2007. február 22-én debütáló Érték + Őrző
Estek sorozat keretében az elmúlt időszakban
két rendezvényre került sor.

Húsvéti ünnepi istentiszteletek

Március 26-án, hétfőn 18 órától Olafsson Placid
bencés atya volt a vendégünk, aki a Gulagon
töltött fogság éveiről tartott előadást. A kiváló
előadókészséggel rendelkező, idős atya elmesélte, hogy minek köszönheti, hogy a nehéz
időkben is ember tudott maradni és hogyan
tudott a vele együtt raboskodóknak segíteni.

Április 6-án, nagypéntek este 6 órától ünnepi
istentisztelet keretében az Egyházközség kórusának tagjai adták elő az unitárius passiót
Vadady Attila énekvezér vezetésével.
Húsvét vasárnap kettő, hétfőn pedig egy ünnepi istentiszteletet tartott egyházközségünk,
melyeken Kászoni József egyházközségi lelkész és Szent-Iványi Ilona lelkész végzett szolgálatot. A három istentiszteleten összesen 350
unitárius testvérünk vett részt, akik döntő többsége úrvacsorát is vett Húsvét ünnepén.

Április 26-án csütörtökön Jókai Anna írónő volt
a vendégünk, aki Az értelmiség felelőssége
címmel tartott tanulságos és tartalmas előadást. Az Érték + Őrző Estek sorozat eddigi
rendezvényei közül ezen alkalommal voltunk a
legtöbben, közel hatvanan hallgattuk az írónő
értékes gondolatait. Az előadás bizonyította,
hogy Jókai Anna nemcsak kiváló író, de nagyszerű előadó is.

Sajnálatos módon az idei húsvéti ünnepkörben
legátust nem fogadhattunk Kolozsvárról, mivel
a teológus hallgatók alacsony száma miatt még
a nagyobb erdélyi gyülekezetek mindegyikének
sem jutott legátus. Bízunk benne, hogy ez a
helyzet átmeneti lesz és hamarosan újra legátust fogadhatunk Egyházközségünknél.

Az írónő előadása végén részleteket olvasott
Ima Magyarországért című művéből. Kászoni
József meleg szavakkal és két dedikált könyvével, valamint virággal köszönte meg Jókai
Annának, hogy előadásával megtisztelte közösségünket. A rendezvény zárásaként az
írónő legújabb könyvét dedikálta az érdeklődők
számára.
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Világhálón Egyházközségünk önálló honlapja (www.unitariusbudapest.hu)

TEMETÉS

Hosszas és alapos előkészítés után elkészült
Egyházközségünk önálló honlapja, mely Húsvétkor felkerült a világhálóra. A honlap a
www.unitariusbudapest.hu címen érhető el.

2007. március 8-án Barabás Béláné sz. Kiss
Ilona, 86 éves;
2007. március 21-én Kurtos Jánosné sz.
Madori Irma 83 éves;
2007. március 30-án Janovics Lászlóné sz.
Roskó Róza 78 éves;
2007. április 23-án Nagy Ödön Imre 82 éves;

A honlap létrehozásában végzett szakszerű,
színvonalas munkájáért hálás köszönetünket
fejezzük ki Nagy Gábor testvérünknek.

2007. május 4-én Dr. Telegdi Ervin 78 éves.

A honlap bemutatja Egyházközségünk történetét, jelenét, tisztségviselőit, hitvallásunkat, valamint időről-időre beszámol rendezvényeinkről, programjainkról. Kérjük, hogy minél gyakrabban látogassák a tetszetős és rendkívül
informatív honlapot, amelyből naprakész információ szerezhető az Egyházközségben zajló
eseményekről.

Presbitériumunk 2007. március és április
hónapokban végzett munkájáról
2007. március 28.
A március 11-i közgyűlésen megválasztott új
összetételű Presbitérium első ülésén meghallgatta Zoltán Csaba gondnok beszámolóját az
Egyházi Képviselő Tanács március 24-én megtartott üléséről.

Várjuk híveink észrevételeit és közérdeklődésre
számot tartó híreiket, amelyekkel még jobbá és
hasznosabbá tehetjük az oldalt.
Terveink szerint őszre a honlap jeletős része
angolul is olvasható lesz.

A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége
jelezte, hogy püspöki vizitációt kíván tartani
Egyházközségünknél, melyre időpont javaslatokat kért az Elnökség. A Presbitérium javaslatait megtette az Elnökség felé, lapzártánkig
nem érkezett válasz, hogy az Elnökség mely
időpontot tartja alkalmasnak a vizitációra.

Kászoni József lelkész jelentése a 2007.
február, március és április hónapokban
végzett tevékenységéről
ESKETÉS

A Presbitérium Kászoni tiszteletes javaslatára
megvitatta az egyházközségi kapcsolatok erősítésének kérdését Énlaka és Torockó unitárius
közösségével, különös tekintettel arra, hogy ez
a két település Budapest Belváros Lipótvárosnak, azaz a Főváros V. kerületének testvértelepülése.

2007. március 24-én Aszalós Ádám és Polgár
Dóra;
2007. május 5-én Vernes István és Balázs Helga 25. házassági évfordulója;
2007. május 8-án Drienkó Károly és József-

Zoltán Csaba gondnok tájékoztatta a Presbitériumot bizonyos gazdálkodási kérdésekről,
többek között arról, hogy a gondnokok legfeljebb 50.000,-Ft értékhatárig hozhatnak döntést
saját hatáskörükben, a felett az érték felett
szerződéskötéshez, megrendeléshez a Presbitérium határozatára van szükség.

Rozsnyai Enik.
KERESZTELÉS

2007. február 25-én Taksonyi Zoltán és Adorján Orsolya leánya Brigitta-Erzsébet;
2007. március 18-án Endrődi László és Dudás

A Presbitérium arról határozott, hogy tagjai
javaslata alapján összeállít egy feladatlistát,
melynek alapján a presbiterek elosztják egymás között az Egyházközség szervezésével,
irányításával kapcsolatos feladatokat. A javaslatok összegyűjtésével és az előterjesztés elkészítésével Tim Katalin presbitert bízta meg a
testület.

Hilda fia László;
2007. március 31-én Nagy Péter és Molnár
Valéria fia Péter;
2007. április 15-én Feleki Dénes és Vass Klára
leánya Zsófia-Fanni.
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EGYHÁZUNK ÉS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK

2006. április 25.

ÉLETÉBŐL

Zoltán Csaba gondnok tájékoztatta a Presbitériumot az Egyházközség aktuális pénzügyi
helyzetéről és előterjesztette a Presbitérium
2002-ben elfogadott ügyrendjének javasolt
módosítását. Miután a Presbitérium több tagja
nem kapta meg az előterjesztést, a testület úgy
döntött, hogy következő ülésén tárgyalja meg
az ügyrend módosítását.

Elhunyt Kovács István kolozsvári teológiai
tanár
Mély fájdalommal értesültünk, hogy életének
60. évében hosszú szenvedés után szülővárosában Kolozsvárott, 2007. április 24-én elhunyt Kovács István teológiai tanár, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Gyakorlati Teológia Tanszékének vezetője.

Tim Katalin presbiter bemutatta a presbiterek
javaslata alapján összeállított szervezési feladatlistát. A presbiterek önkéntes jelentkezése
alapján minden feladatra egyszemélyi felelőst
nevezett ki a Presbitérium.

Tim Katalin presbiter

Kovács István teológiai tanár

Dr. Barabássy Sándor presbiter tájékoztatta a
Presbitériumot a magyarkúti ingatlanon tervezett ifjúsági-, üdülő- és konferencia központ
koncepciójáról és az előzetes építészeti tervekről.

Lelkészként Ernye-Iklandon, Bözödben és
Homoródújfaluban szolgált. 1993-ban nevezték
ki a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
tanárává. Az elmúlt években több alkalommal
köszönthettük
Egyházközségünkben,
ahol
Kászoni tiszteletest helyettesítette a lelkészi
szolgálatban egyházközségi lelkészünk külföldi
utazásai idején.

A Presbiérium megvitatta a Belváros Lipótváros
Önkormányzata által egyházi ingatlanok felújítására kiírt pályázatát és megbízta Zoltán Csaba gondnokot a pályázat elkészítésével.

Kovács Istvánt 2007. április 27-én helyezték
örök nyugalomba Kolozsvárott a Házsongárdi
temetőben.

Hatfaludy Zsófia ismertette a Presbitériummal
az Egyházközség történetének megírására
meghirdetett pályázat helyzetét, melynek végső
határideje 2007. május 31. A presbiteri ülés
időpontjáig négy pályázó jelentette be érdeklődését.

Köszönettel tartozunk lelkipásztorként és tanárként a kárpát-medencei unitarizmusért végzett áldozatos munkájáért. Kovács István emléke legyen áldott.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
2007. évi egyházközségi események naptára
A következő hónapok fontosabb egyházközségi
eseményeit tartalmazó eseménynaptárat az
alábbiakban adjuk közre. A Presbitérium 2007.
májusában tartandó ülésén készíti el az év II.
felében tartandó események naptárát.
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
5
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Napi általános program:
A gyerekek reggel 7-kor kelnek.
Közös torna, reggeli és áhítat után a délelőttök
folyamán
bibliai
témájú
kiscsoportos
beszélgetéseket tartunk, amelyeket, a téma
feldolgozását segítő kézműves foglalkozás
követ. A délután folyamán a mozgásé a főszerep. Kirándulásokra, sportvetélkedőkre, számháborúra, labda- és ügyességi játékokra kerül
sor. Programunkban szerepel a táborhelyünk
környékén lévő műemlékek, nevezetességek
megtekintése, megismerése is.
Esténként a különböző gyülekezetekből érkező
gyerekek bemutathatják saját közösségeiket,
hagyományaikat, gyülekezeti életüket. A közös
éneklések, imádkozások, játéktanulás során
szeretnénk a gyerekeknek újabb ismereteket,
élményeket nyújtani hitfejlődésükhöz és annak
megéléséhez.

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
Május 19. –
szombat,
11:00 óra
Május 20.
vasárnap, 11
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 10.
Július 23. –
Július 29.
Augusztus 5. –
Augusztus 16.

ESEMÉNY
Magyarkúti szabadtéri istentisztelet és szeretetvendégség
Istentiszteletünkön fellép a
Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség kórusa,
szószéki szolgálatot Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész végez
Pünkösd Vasárnapi Ünnepi
Istentiszteletek úrvacsorával

A második tabor (Erdély)
Időpont: 2007. augusztus 5 – 16.
Helyszín: Erdély
Elhelyezés: Vargyason faházakban
Utazás Marosvásárhelyig és onnan vissza
repülővel, majd autóbusszal
Részvételi díj unitáriusoknak: 35.000,-Ft (A
megjelölt ár irányár, azaz ennél több nem lehet
a költség. (Az egyházközségek saját döntésük
alapján támogathatják a gyermekek üdülését.)
Részvételi díj nem unitárius barátoknak,
ismerősöknek: 38.000,-Ft
A gyermekek jelentkezését 8 éves kortól várjuk.
Felső korhatár itt sincs.

Pünkösd Hétfői Ünnepi
Istentisztelet úrvacsorával
Fiatalok konfirmációja
20 fős főként fiatalokból
álló csoport látogatása
portlandi (USA) testvéregyházközségünknél
Magyarkúti gyermektábor
Ifjúsági tábor az székelyföldi Vargyason

Nyári gyermektáborok
Kedves Unitárius Szülők!
Kedves Táborozó Fiatalok!
Nagy örömmel hívunk benneteket az idén is
táborozni. Az idei nyáron ismét két tábort
tervezünk az elmúlt évhez hasonlóan. De lássuk a részleteket:
Az első tábor (Magyarkút)
Egy kép a 2006. évi erdélyi táborozásról

Időpont: 2007. július 23 – 29.
Helyszín: Magyarkút
Elhelyezés: a Magyarkúti Panzióban 6 – 8
személyes faházakban
Részvételi díj unitáriusoknak: 15.000,-Ft (A
különböző egyházközségek saját döntésük
alapján támogathatják a gyermekek üdülését.)
Részvételi díj nem unitárius barátoknak,
ismerősöknek: 18.000,-Ft
A gyermekek jelentkezését 6 éves kortól várjuk.
Felső korhatár nincs. Az elmúlt években is jól
működött a vegyes korosztály.

Részletfizetésre van lehetőség mindkét tábor
esetében.
Jelentkezés és további információ Postás
Ildikónál (311–3094) és Szász Adriennénél
(06-20/269-9524)
Várunk minden érdeklődőt!!!
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A PORTLANDI TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

KAPCSOLAT HÍREI

Támogassuk a Székelyföld XX. század végi
leírásának angol kiadását

Június 18-án indul háromhetes portlandi
útjára a budapesti fiatalok húszfős csoportja

Sepsiszéki Nagy Balázs négy kötetben jelentette meg magyar nyelven a Székelyföld XX.
század végi leírását, a Nap Kiadó gondozásában.

Már csak egy hónap és június 18-án indul Budapestről az a 20 fős, főként fiatalokból álló
csoport, amely Kászoni József és Szász
Adrienne lelkészek vezetésével három hetet
tölt Portland-ben, ottani testrvéregyházközségünk meghívására.

Négy kötetes munkája méltó párja az Orbán
Balázs "Székelyföld leírásának". Mindenképpen
e kettőnek egymás mellett a helye, hiszen
Nagy Balázs éppen Orbán Balázs munkája
alapján járta Székelyföld településeit és rajzolta
meg Székelyföld mostani hiteles képét, állapotát.
A budapesti Nap Kiadó megjelenteti mind a
négy kötetet angol nyelven is. Mivel ennek
költsége jelentős, évente csak egy kötet lefordíttatását és kiadását tudja vállalni a kiadó,
de még így is támogatókra van szükség. Kérjük, hogy lehetősége szerint támogassa ezt a
vállalkozást. Fontosnak tartjuk, hogy a Világ
ezen a kiváló munkán keresztül ismerje meg a
Székelyföldet.

A csoport a megérkezés után részt vesz Cecilia
Kingman lelkésznő lelkészi beiktatásán. Mint
ismert Cecilia volt az egyik fő támogatója annak, hogy a két egyházközség között testvéregyházközségi kapcsolat jöjjön létre.
A látogatás első napjai egybeesnek az amerikai
unitárius-univerzalista közösségek közgyűlésével, melyen természetesen a magyar fiatalok is
részt vesznek.
A közgyűlés idején avatják fel a portlandi gyülekezet új, 2.000 négyzetméteres oktatási és
közösségi épületét, melynek felépítéséhez az
egyházközség tagjainak 80%-a tett adományt.
A létesítmény költségvetése 7 millió USA dollár.
A második és harmadik hetet a magyarországi
vendégek portlandi unitárius családoknál fogják
tölteni. A vendéglátók biztosan sok érdekes és
emlékezetes programot szerveznek a messziről
jött vendégeknek.
Következő számunkban részletesen beszámolunk a csoport útjáról. Aki tájékozódni szeretne
a Portlandi Unitárius Egyházközségről, annak
ajánljuk figyelmébe testvéregyházközségünk
www.firstunitarianportland.org című honlapját.

Sepsiszéki Nagy Balázs református, ugyanakkor esküvőjére feleségével a Csernátoni
Erikával Nagyajtán került sor, ahol Fekete Levente lelkész unitárius szertartás szerint
eskette őket a vártemplomban. Gyermekeiket –
Gergelyt és Ilkát – unitáriusnak keresztelte
Józsa Lajos.
A Nap Kiadó számlaszáma:
OTP Bank : IBAN HU-50 10401938-0000458100000004 A megjegyzés rovatba kérjük
feltüntetni: Székelyföld angolul

Levelező lista

A támogatásokat a jobb nyilvántartás végett
kérjük jelezni a szerzőnek is, Nagy Balázsnak,
a
következő
elektronikus
postacímre:
sepsiszeki@yahoo.com
Minden támogatónak a megjelenő kötetben
köszönetet nyilvánítanak. Idén a sorozat első,
Háromszéket bemutató kötete fog megjelenni.

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).

Munkalehetőség
Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál
(311-3094), akik részmunkaidőben takarítást,
gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknál. Olyan egyháztagok jelentkezését is
várjuk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen
sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással
foglalkoznak és van még szabad kapacitásuk
vagy ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyen jellegű kereslet és
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OLVASÓI LEVELEK

kínálat Egyházközségünkön keresztül egymásra találna, mindenki örömére.

Ebben az időszakban közérdeklődésre számot tartó olvasói
levél nem érkezett, de továbbra is várjuk Olvasóink véleményét, gondolata

Kérjük adják meg e-mail címeiket is
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail címeiket
is
szíveskedjenek
megküldeni
a
zoltanando@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.

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.

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

Készpénzzel bérmentesítve
Bp. 62 1376

NYOMTATVÁNY
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