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MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS
SZERETETVENDÉGSÉG
Egyházközségünk az immár hagyományossá vált õszi szabadtéri istentiszteletet és szeretetvendégséget

Magyarkúton 2003. szeptember 20-án (szombaton) 11 órai kezdettel
tartja meg.
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A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de
már elõtte várjuk 9 órától vendégeinket.
Az istentiszteletet követõen kulturális, zenei program következik,
majd kb. 1 órától szeretetvendégség.
Várjuk a hívek jelentkezését egyházközségi irodánkban, Postásné
Balázs Ildikónál (311-3094), hogy hány fõvel vesznek részt az eseményen. Várjuk továbbá a rendezvény megszervezéséhez a felajánlásokat, mert a jelentõs szervezési feladathoz kevés az
emberünk. Szükség lenne olyan valakire, aki segít gépkocsival beszerezni az ételekhez a hozzávalót, aki segít az étkészleteket, asztalokat az egyházközségnél a rendezvény napján reggel gépkocsiba
rakni. Ha valaki tud mikrobuszt az esemény napjára biztosítani, akkor kérjük jelezze.
Találkozás 8 órakor a Nagy Ignác utcai templom elõtt. Vonattal a
Nyugatiból 8:30-kor és 9:30-kor induló vonattal lehet eljutni. Leszállás Verõce állomáson. A menetidõ 55 perc. Az állomásról elhozzuk a vendégeket gépkocsival, megérkezéskor telefonáljanak
a 06-30-9714-780-as telefonszámra és akkor valaki kocsival kimegy az állomásra.
Kérjük, hogy aki gépkocsival jön és van szabad hely az autójában,
szintén a Nagy Ignác utcába jöjjön reggel, hogy a gépkocsival nem
rendelkezõ testvéreink is kényelmesen juthassanak el Magyarkútra.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL
Magyarkút
Gyönyörû erdõvel borított út vezet Verõcérõl Magyarkútra. Akárhányszor végigmegyek rajta, mindig elõjön belõlem boldog gyerekkorom, amikor
örülhettem, hogy minden nyáron itt nyaralhattam.
Akkor még megvolt mind a három ház (villa, vadászház és az ifjúsági szállás). Minden reggel
harangszóra ébredtünk, és mentünk reggeli elõtt
a kis patakba fürödni. Egész nap játszottunk, kirándultunk és mindig vártuk, hogy Filep Imre bácsi mikor jön, és az Õ élvezetes, sziporkázó elõadásában tegyük magunkévá a biblia tanításait.
Ezekkel a gondolatokkal vittem le idén június
30-án hét éves Krisztina lányomat a Budapesti és
Pestszentlõrinci Egyházközségek idei táborába
egy hetes nyaralásra. Kislányom félve indult,

hogy most van elõször hosszabb idõre szülei nélkül. Megígértük, hogy ha nem érzi jól magát érte
megyünk. Másnap nagy testvérei látogatták meg,
és akkor ijedt meg. – Ugye nem akartok hazavinni? – kérdése után a megnyugtató válasz hallatán nem is foglalkozott velük. Én szombat-vasárnapra mentem le, de nem is örült annyira nekem,
mert ott voltak a BARÁTAI, akikkel megállapodott, hogy szeptember 20-án az õszi magyarkúti
összejövetelre is lejönnek, és jövõre is itt kell lenniük. Köszönöm a kísérõknek Adrienne, Villõ,
Margit, Enikõ, Joli és Attila, hogy lányomat is
megcsapta a magyarkúti unitárius szellem.
Idén 20 gyerek nyaralt és tanult Magyarkúton. Jövõre többen lesznek.
És õk fogják alkotni a jövõ unitárius nemzedékét.
Gabó
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A BUE küldöttsége Szejkefürdõn
A szentgericeiek meghívására a Budapesti Unitárius Egyházközség képviseletében 27 fõs küldöttség látogatott el Erdélybe. Tizenheten bérelt
kisbusszal utaztunk, a többiek egyénileg. A határátkelés, és az útépítések miatti elterelések
okozta hosszadalmas utazás után este tíz órakor
érkeztünk Szentgericére, ahol kaláccsal és borral
fogadtak bennünket. Jólesett az alvás a barátságos, vendégszeretõ házaknál.
Másnap, augusztus 9-én a szentgericei és marosvásárhelyi unitáriusokkal autóbuszokkal indultunk az Unitáriusok Egyetemes Találkozójára
a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdõre. Az
unitárius egyház szervezésében megrendezett
ökumenikus találkozón az idén ötezren vettek
részt. Az Erdély majdnem minden tájáról összegyûlt unitárius hívek mellett jelen voltak a magyarországi, angliai, valamint tengerentúli testvéregyházak képviselõi is. Az ünnepség nyitányaként a homoródalmási fúvószenekar kíséretében díszlovasok vonultak fel a millenniumi
zászlóval. Ezt követõen a jelenlévõk népes táborát a Szejkefürdõ szabadtéri színpadán köszöntötték a szervezõk. A tizenegy órakor kezdõdõ istentiszteleten Jeffery Teagle az angliai unitárius
egyház fõtitkára és Szabó Árpád püspök mondták az egyházi beszédet. Az angliai és amerikai
unitáriusok képviselõi mellett a Magyar Köztársaság, az Amerikai Egyesült Államok és a fogadó
ország magas rangú politikusai, diplomatái voltak
jelen és szólaltak fel. A Magyarországi Unitárius
Egyház jelenlévõ elnökségi tagjai közül Mikó István fõtisztelendõ fõgondnok úr tartott hatásos
beszédet. A jelenlévõk megelégedéssel nyugtázták, hogy a határon innen is ismerik a magyar történelmet, a hallgatóságnak a MUE-rõl alkotott
képe gazdagodott. Az angliai unitárius egyház
képviseletében, Austin Fitzpatrick lelkészelnök, a
magyar kormány Egyházi Kapcsolatok Államtitkárságának nevében Egyed Judit fõtanácsos köszöntötte a jelenlévõket. Az Egyesült Államok kolozsvári konzulátusa részérõl Michael Mates
mondott köszöntõbeszédet.
Az istentiszteletet a hagyományos mûsor követte. Az ünnepség – a hagyományokhoz híven –
Orbán Balázs síremlékének megkoszorúzásával,
közös imával és a Székely Himnusz eléneklésével zárult.
Délután unitárius üzletemberek találkozójára került sor, melynek házigazdája László János vállalkozó, az EKT tagja volt. A találkozón kezdeményezés született a vállalkozóknak az egyházi vagyon hasznosításában való részvételére.

A vasárnapot a BUE küldöttsége Szentgericén
töltötte. Templomozás, közös ebéd, délután kultúrmûsor volt a program. A táncegyüttes mûsora
és az azt követõ mulatság felejthetetlen élményt
jelentett a résztvevõknek.
Hétfõn, 2003. augusztus 11-én Szentgerice unitárius templomában konferenciára került sor, melyen a BUE és a SZUE (Szentgericei Unitárius
Egyházközség) meghívására az Erdélyi Unitárius Egyház fõgondnokain kívül 31 unitárius lelkész is részt vett. (képünkön Kolumbán Gábor fõgondnok ad elõ, a szószékkel ellentétes oldalon
egyik moderátor: Máthé Dénes fõgondnok) A
konferencia összehívását Kríza Dániel kezdeményezte, élve a szentgericei meghívás adta lehetõséggel. A rendezvényen elõadások hangzottak
el az unitárius egyház jelenlegi helyzetével, jövõjével kapcsolatban, különös tekintettel Magyarország közelgõ EU csatlakozásához. A zárónyilatkozatban többek közt a jelenleg még önálló egyházak közötti szorosabb kapcsolat építésének
szükségességére hívtuk fel a figyelmet, valamint
a többség által helyeselt mielõbbi újraegyesítés
részleteinek kidolgozására szólítottuk fel az egyházak presbitériumait és egyéb vezetõ testületeit.A konferencia programja az alábbi volt:
Balázs Sándor: A házigazda bevezetõ gondolatai; a szentgericeiek találkozói a budapesti Reménység Szigetén
Kulcsár Júlia: Ahogy én látom Erdélyt unitáriusaival Budafokról
Kászoni-Kövendi József: Metamorfózis
Biharpüspökinél. Magyarországi hívek – erdélyi lelkészek. Hogyan tovább?
Dr. Lõrincz Ernõ: Az egyházirányítás jogi
szempontjai
Zoltán Csaba: Az egyházirányítás gazdasági
szempontjai
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Máthé Dénes, Kolumbán Gábor: „Mi és mi.”
Erdélyi unitarizmus, magyar unitarizmus
Bálint-Benczédi Ferenc: Az egyesítés eszméje, lehetõsége és feladata
Székely János: „Ha fa lesz, minden lesz!”
Árkosi unitáriusok közbirtokossága
Az elõadások megbeszélése és a találkozó
összegzése.
Kedden reggel szomorú szívvel búcsúztunk vendéglátóinktól, akiknek ezúton is köszönjük kedvességüket és örvendünk annak, hogy községükben felekezetre tekintet nélkül egyformán
szeretettel fogadtak minket az unitáriusok és a
reformátusok egyaránt. Jó érzés volt látni, hogy a
két vallás együttélése nem választja el, de összeköti a község lakóit.
Dr. Bardócz Tódor András

KÁSZONI JÓZSEF LELKÉSZÜNK
ISTENTISZTELETI NAPLÓJÁBÓL
Szertartásaink:
Keresztelés június 7-én Fekete Gábor és Ambrus Adrienn kisfiát Dánielt, június 14-én
Csizmazía Jenõ-Csaba és Venczel Mónika-Katalin kisfiát Gergõ-Attilát, szintén ezen a napon Fazekas Imre-János és Harmati Beáta gyermekeit
Fruzsina-Esztert és Borbála-Sára kislányait,
21-én felnõttkeresztelésben részesítettük Kiss
Rudolfné sz. Bogárdi Irént, szintén ezen a napon
David McFegon és Béres Katalin kislányát,
Louisat, 28-án Dr. Jakbházy Zsigmond és Benke
Gyöngyi-Andrea fiait Zsigmond-Dánielt és Mar-
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cellt, július 20-án Dr. Zoltán Levent és Havas Beáta-Gabriella kislányát Hargitát,25-én David
Spencer és Intõdy Zsófia kislányát Rózát, augusztus 3-án Lõrincz Ferenc és Bokor Mária kisfiát Henrik-Róbertet, 16-án Néda László és Horváti
Réka gyermekeit Júliát és Tamást kereszteltük. A
megkeresztelt gyermekek életére Isten áldását
kérjük, hogy növekedjenek õk továbbra is testben
és lélekben Isten és ember dicsõségére.
Esketés: június 21-én Laczkó Mihály római katolikus és Ilok Andrea unitárius testvéreinket, szintén
ezen a napon David McFegan anglikán és Béres
Katalin unitárius, július 18-án Segesdi Gábor római katolikus és Péter Orsolya unitárius, 19-én
Szabó György római katolikus és Perjés Éva unitárius, augusztus 2-án Román János-Attila református és Bálint Emõke-Zita unitárius, ugyanezen
a napon Simányi Róbert római katolikus és Derzsi
Erika unitárius, 3-án Anthony-Cornelius Cosey római katolikus és Bíró Ágota unitárius, 16-án pedig
Náda László és Horváti Réka testvéreinket részesítettük egyház megáldásban. Adja a jó Isten,
hogy mindazt, amit szép ünnepélyes szertartás
keretében egymásnak megfogadtak, azt maga az
ÉLET hitelesítse.
Temetés: június 18-án Fél Kálmánné sz.
Pivovanicsek Erzsébet (78), június 24-én Fülöp
Júlia (77), 26-án Jakabffy Ernõ (77), június 27-én
Szabó Dénesné sz. Szabó-Kerekes Julianna
(85), július 21-én Ráduly Mihályné sz. Székely
Mária (85), július 24-én Kereki András (85), augusztus 5-én Kádár Károly (85), augusztus 6-án
Csanádi Istvánné sz. Fekete Ilona (82) testvéreinket búcsúztattuk. A gondviselõ Isten adjon eltávozott testvéreinknek csendes, békés és háborítatlan pihenést, hozzátartozóiknak vigasztalódást.
(-)
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PRESBITÉRIUMUNK
MUNKÁJÁRÓL
A Presbitérium 2003. május 14-én tartott ülésén foglalkozott a családlátogatások kérdésével és véglegesítette azt az adatlapot, melyet az unitárius családoknak kíván kiküldeni,
azzal a céllal, hogy a családtagok számát,
korösszetételét, foglalkozását és érdeklõdését, igényeit, valamint eredetét regisztrálni
tudja.

A Presbitérium egyhangúlag támogatta Tóth
Bence beadványát és kérte az Elnökségen
keresztül az Egyházi Képviselõ Tanácsot,
hogy a vizsgálatot folytassa le.

A Presbiérium továbbá áttekintette a 2003.
év tavaszi-nyári programjainak elõkészítését, különös tekintettel a májusi magyarkúti
szabadtéri istentiszteletre és szeretetvendégségre, a nyári magyarkúti gyermektáborra és a Szejke-fürdõi Unitárius Világtalálkozóra és Szentgericére szervezett csportos kirándulásra.

Végül, de nem utolsó sorban a testület döntött arról, hogy milyen összegben és céllal
adja be a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Alapítvány által meghirdetett 2003.
évi pályázati felhívásra a Budapesti Unitárius
Egyházközség pályázatát. A Presbitérium
három célt jelölt meg a pályázatában. A templom elektromos rendszerének kicserélése, a
templomépület lépcsõházának díszvilágítása, valamint a gyülekezeti terem felújítása.
Idõközben döntés született a pályázatokról
és egyházközségünk 3 millió forint támogatásban részesült. Ezúton is köszönjük a kuratórium támogatását. A megítélt összeg felhasználására 2003. õszén-telén kerül sor.

A Presbitérium ellenszavazat nélkül döntött
arról, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségén és Egyházi Képviselõ Tanácsán keresztül kérvényezi a Fõtanácstól Egyházközségünk, mint szervezet számára a
jogi személyiség biztosítását. Mint ismeretes
Egyházközségünk 1994-ig jogi személyiséggel rendelkezett és annak megszerzését a
hatályos egyházi Alaptörvény szerint a Fõtanács jogosult engedélyezni.

A Presbitérium döntött a magyarkúti gyermektáborhoz és a Szejke-fürdõi csoportos kirándulás költségeihez történõ egyházközségi
hozzájárulásról.

Zoltán Csaba

A Presbitérium megvitatta továbbá a Tóth
Bence egyházközségünk tagja által kezdeményezett fegyelmi vizsgálat iránti kérelmét.
Mint ismeretes az interneten, az unitárius levelezõ listán 2002-ben megjelent egy álnéven írott levél, melyben jelenleg is élõ vagy
már elhunyt egyházi vezetõinket, lelkészeinket különféle rágalmazások, alaptalan és bizonyíthatatlan vádak érték. Tóth Bence és a
rágalmazottak vagy azok hozzátartozói feljelentést tettek a rendõrségen és a rendõrség
nyomozása megállapította, hogy az ominózus levél a püspöki hivatalban lévõ számítógéprõl lett elküldve. A rendõrség a nyomozást lezárta, bár az elkövetõt nem tudta azonosítani. Tóth Bence egyházközségi tag beadványa belsõ, egyházi vizsgálat és fegyelmi
eljárás elindítását kezdeményezi, annak érdekében, hogy a rágalmazó levél elküldését
elõidézõ személy(ek) megnevezésre kerüljenek, illetve velük szemben fegyelmi eljárás
induljon.
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SKÓCIA, IRF-TÁBOR
2003. JÚLIUS 26. – AUGUSZTUS 9.
TÉMA: VALLÁS ÉS POLITIKA
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getnem kell velük a tábortûznél. Meg-megbotlik a nyelvem.
Szerencsére valaki haMAR GITárt kap elõ
és énekel:
„You don’t need a boot to be a sailor…”
Ugye nem megint valami bombatámadás Jeruzsálemben? Vagy utcai összetûzések Írországban?
Kell nekünk mindig a rosszra gondolni? Nincs
valami megoldás?
Keressük a választ, de ez nem ilyen egyszerû. Egy nap alatt nincs válasz, de lesz –e valaha?
Tudom, együtt könnyebb rá választ találni.
Jó, ha beszélgethetünk másokkal errõl a témáról.

„You don’t need a boot to be a sailor

Close your eyes and let yourself imagine”
(Alan Brown)

Ma reggel a szokásos idõben keltem, majd a
cappuccinom után kezembe vettem az újságot: „Amerikai katonák Szaddám Huszein híveire vadásztak Bagdadtól északra, miközben George W. Bush elnök Washingtonban
közölte, hogy a szövetséges erõk a gerillatámadások ellenére sem vonulnak ki Irakból.”

Program?
NyolckOR SIkerül talán felkelni, reggelizni.
Mindenki megissza, megeSZI LAssan,
amit a vendéglátók kínálnak.
-Van még egy kis narancslé?
-Sajnos, azt már megitTA MÁS.
Így kezdõdik minden nap.

Miért van még mindig az, hogy háborúznak?
Még mindig? De hisz ez megy már, nem is tudom mióta. A történelem megismétli önmagát. Mégis mindig felteszem a kérdést: Miért
van ez a sok erõszak, bûncselekmény?
Inkább lapozok.
Ó, ezek a csodálatos hegyek!

Talált már valaki megoldást? Egyszerûen
nem hagynak a gondolatok. Miért akarják
mások ránk erõszakolni saját eszméiket, hitvallásukat? Hisz van nekünk sajátunk!
Miért jobb egyik vallás a másiknál?
Talán majDAN Ismerni fogom azt az embert, aki megmagyarázza ezt nekem. Megmagyarázza, hogy miért szól közbe állandóan a pénz, az érdek és a politika.

Pillanatra becsukom a szemem és magam
elõtt látom azt az esõs reggelt, mikor útnak
indultam egy ismeretlen országba. Szerencsére velem van 6 kedves barát, így
könnyebb a nehézségekkel megküzdeni. Milyen nehéz megszólalni egy más nyelven,
ami nem a sajátod…
„Melyik szoba lehet a mienk?
Mikor lesz a vacsora?
Mi lesz a holnapi program?”
Ha jobban meg akarom ismerni azokat, akikkel együtt leszek egy vagy két hétig, beszél-

Nem akarok most a politikára gondolni. Különben is, hogy jön ide a politika?
Amikor én csodás tájakról álmodom.
Látom, amint a távolból elõtûnik egy vár.
Körülötte minden zöld, a kertben szökõkút,
mindenütt virágok. És egy fiú. Benézek a
ráCSON. GItározik.
„Close your eyes and let yourself
imagine…”
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Még ma is fülemben hallom ezt a dalt. Azt hiszem, a vallások közötti problémákra tökéletes megoldás nem lesz sosem. Megpróbálhatom hát megérteni a másikat, azt hiszem,
ez a legkevesebb, amit tehetek.
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A szép emlékekhez pedig mindig visszatérek.
Schmidt Barbara

Albérletet keresek
Horváth Enikõ brassói unitárius vagyok. 1 éves szakmai továbbképzésen vagyok Budapesten
és erre az idõre keresek szállás lehetõséget.
Telefonom: 06 20 254 7531

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma – megjelenik 800 példányban
A HÍRLEVÉL felelõs szerkesztõje: Schmidt Gábor – A HÍRLEVÉLLEL kapcsolatos leveleket kérjük a
Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. alatti címére küldeni.
A borítékra kérjük írják rá: „HÍRLEVÉL”.
Elektronikus levél küldhetõ a cerbi@cerbi.hu címre is.
Nyomda: Cerberus Kft. 1066 Lovag u. 14. Felelõs vezetõ: Schmidt Gábor
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III. évf. 3. szám – 2003. július – szeptember

Kedves Unitárius Testvéreink!
(õszi hálaadási körlevél)
Lilabóbitás útszéli gyom,
árokpart árva éke,
talpig fegyverbe öltözöl,
pedig lelked csupa béke.
Neved gúnyolva mondja: szamár!
s gyûlölve mondja: tövis!
Pedig te csak élni akarsz, ha hazád
mostoha is.

Porban s napban sorvadva virulsz
torzonborz vértezetben:
sok kín szerezte neked e jó
páncélt a sebek ellen!
Ne bánts! — jajdul fel a kéz, amely
megbántott – Jaj, ne bánts!
(Õ bánt, és bûnös, ugye, te vagy,
szegény bogáncs.)

Nekem szép vagy dacos virág,
sivatag utak éke;
hol az élet mást megöl, te megállsz,
talpig fegyverben a béke;
és mintha tudnál valamit,
barátságtalan, bús virág,
amit nem tudnak, csak sasok
és katonák.

Mozdulatlan katona vagy:
befele õr, õre önmagadnak!
Õrt állsz és szárnyas gyermekeid
a messze jövõbe szaladnak;
és állsz még, állsz akkor is,
mikor az õsz maró
esõiben megrothadt rét
és jön a hó.

Mint múzeumban a holt lovagot
páncélja idéz kevélyen,
szuronyos csontvázad úgy zörög
december jég szelében;
de mint holt õr, helyeden maradsz
egész az új tavaszig,
melynek a nyár halálakor,
üzentél valamit.
(Szabó Lõrinc: Szamártövis, 1931)

Hagyományainkhoz híven, ez évben is õszi hálaadó istentiszteletet tartunk szeptember utolsó vasárnapján, 28-án, mely alkalomból az úrasztalát megterítjük és köré híveinket nagy szeretettel várjuk.
Szeptember 13-án, 18 órai kezdettel – szeretetvendégség keretében –könyvbemutatót tartunk; az
ismertetett kötet Jacobus Palaeologus munkáiból egy válogatás, mely nem rég jelent meg – most elõször – magyar fordításban. Meghívottaink: Szõcs Géza, író, költö (Kolozsvár); Balázs Mihály irodalom-történész (Szeged), Nagyillés János mûfordító (Szeged); orgonán közremûködnek: Dr. Barta Tibor és Egly Tibor. Ezt követõen a gyülekezeti teremben képkiállításra kerül sor. Wolfram Bühler
Esztétikai víziók c. kiállítását megnyitja Kovács Tamás, szobrász, grafikus.
Szeptember 14-én, vasárnap, tanévnyitó istentiszteletet tartunk de. 11 órától.
Szeptember 21-tõl megkezdjük a hitoktatást is, a 7-12 éves gyerekek számára, az elsõ emeleti gyülekezeti termünkben, minden vasárnap, 11 órai kezdettel.
Október második hétfõjétõl újraindítjuk a bibliaórákat is. A hónap minden második és negyedik hétfõjén tartjuk találkozásainkat a lelkészi hivatalban, du. 17 órai kezdettel.
A konfirmálók felkészítése is megkezdõdik október elsõ vasárnapján. Minden vasárnap, reggel 10
és 11 óra között tartjuk a káté órákat azok számára, akik 2004-ben konfirmálnak. A felkészítõt
Kászoni József lelkész tartja, Vadady Attila kántor segítségével.
November 1-én, szombaton, 18 órai kezdettel Halottak napi istentiszteletet tartunk templomunkban.
Kérjük kedves híveinket, amennyiben tudomásuk van beteg testvéreinkrõl vagy szeretnék, hogy
Önöket a gyülekezeti lelkész meglátogassa, ezt jelezzék a 311-3094-es telefonszámon, a lelkészi hivatalban. Köszönjük!
Körlevelünkhöz csekket is mellékelünk, kérjük ezen befizetni egyházfenntartói járulékaikat. Hozzájárulásukat, adományaikat elõre is köszönjük.
Gyakoribb találkozásaink reményében kérjük Isten áldását életükre, tevékenységükre és közös munkánkra!
Zoltán Csaba
gondnok-pénztáros

Kászoni József
lelkész

Schmidt Gábor
gondnok
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A BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG
SZERETETTEL

MEGHÍVJA
ÖNT, CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT
SZEPTEMBER 13-ÁN TARTANDÓ RENDEZVÉNYÉRE
Rövid áhítatot mond Kászoni József, lelkész;
Dr. Barta Tibor orvos, orgonamûvész Bakfark Bálint mûveket játszik;
JACOBUS PALAEOLOGUS
válogatott munkáinak kötetét bemutatják:
a kiadó: Szõcs Géza, költõ, politikus;
Balázs Mihály, professzor, aki a válogatást szerkesztette, az elõszót és a jegyzeteket írta;
a fordító: Nagyillés János, tanársegéd
Egly Tibor zongoramûvész Bartók Béla mûveibõl játszik orgonán.
Wolfram Bühler képkiállítását – Esztétikai víziók címmel –
megnyitja Kovács Tamás szobrász, grafikus.
Végül szeretetvendégségre kerül sor a gyülekezeti teremben.

Helyszín: V. kerület Budapest, Nagy Ignác utca 2-4,
II. em. – templom, majd I. em. gyülekezeti terem

Idõpont: 2003. szeptember 13., du. 6 óra.

HÍRLEVÉL KÉRDÉSE
Ön szerint a magyarországi unitáriusoknak milyen oktatási, szociális vagy kulturális intézményt kellene
létrehoznia és fenntartania? Mire lenne a legnagyobb szükség? Kérjük, hogy a lehetõségek közül egyet
jelöljön meg.

Óvoda
Általános iskola
Középiskola
Idõsek otthona
Kulturális központ
Szabadidõ, sport, turisztikai intézmény
Egyéb (kérjük nevezze meg)
Ide kérjük írja le, hogy miben kellene fejlõdnünk, és mit szeretne még olvasni Hírlevelünkben.

