Bagdy Emőke első nyílt levele:
Minden tisztelt Facebook Barátomhoz, minden kedves Olvasómhoz, ez úton
elérhető ismerőseimhez, és minden érdeklődő olvasóhoz!
Szeretném, ha mielőbb értesülnétek egy jelentős ügyről.
Makovecz Imrének, az organikus építészet világhírű építőművészének
Budapesten nincs temploma. Tervei vannak, de eddig megvalósult terv nincs.
Egyik temploma, amelyet kifejezetten a rendelkezésre álló térre tervezett
/látványtervéből két egységet mellékelek/, a XX. kerület Mátyás Király téren
épülhetne fel, ha a megvalósításhoz szükséges erők rendelkezésre állnának.
Már eddig is jelentős erők mozdultak meg, hogy beinduljon a terv
megvalósítása. Az eddigi történésekről és felajánlásokról a levél végén találtok
részletes beszámolót.
Ehhez a hatalmas vállalkozáshoz kapcsolódtam magam is. Szeretném minden
erőmmel és képességemmel a Makovecz templom felépülését szolgálni.
Gyűjtést indítok. Magam pedig egész évi jövedelmemet felajánlom a templom
céljaira. Előadásokat szervezek, amelyek belépő díjait, minden befolyó összeget
az e célra létrehozott számlaszámra utaltatom. Hála a nyári szervező
előkészületeknek, már vannak időpontok és előadás-címek. Szeretettel várlak
Benneteket jótékony célú előadásaimra, melyek listáját e levél végén közlöm. a
szervezés alatt álló, további előadásokról, valamint az őszi időszak teljes
programjáról szeptember 20-ig kaptok részletes útmutatást. Terjesszétek Ti is
ezek hírét! Köszönöm, hogy vannak nemes szívű polgármesterek és Művelődési
Ház igazgatók, akik /néhány kivételtől eltekintve/ ajándékba adják a termeket,
ahol az előadásokat megtarthatom.
Ez úton is jelzem, hogy meghívásra (hasonló feltételekkel) szívesen megyek
kívánság szerinti témákról előadást tartani, ha a bevételek teljes összegben
jótékonysági célra fordíthatók. Minden adományt hálásan köszönök a
templomépítők nevében! Alább olvashatjátok, hogy már milyen fontos
felajánlások születtek az eddigiekben is!
Személyes indíttatásomba is szeretnélek beavatni Benneteket.

Pesterzsébet nekem családi kötést jelent. Nagyapám írta meg
Pestszenterzsébet helytörténetének monográfiáját. Őt a kommunista rezsim
irredenta és soviniszta költőnek bélyegezte meg, mert Trianon sirató verseit
még az iskolákban is tanították. Édesapám pedig tiszafüredi segédlelkész
időszakát követően itt szolgált lelkipásztorként a Rákosi éráig, amikor is
osztályellenségnek bélyegzett és egyéb okból 1950-ben el kellett hagynunk
Budapestet. Családi házunk is odaveszett. Általánosba a Lázár utcai iskolába
jártam vidékre kerülésünkig. Az én apám a legsötétebb kommunista időszakban
is imatermet merészkedett építeni egy kis gyülekezetnek, amely ma is él és
aktív. Személyesen is sokat dolgozott, hogy legyen egy kis imaház. Ha sikerül,
akkor az egykori, lebontott imaháztól alig 800 méterre Makovecz Imre
temploma fogja dicsérni Istent és örökkévaló hatalmát.
Ez az én személyes megszólítottságom!!!
Bármilyen módon gondolkodtok az életről, halálról, az élet értelméről,
gyökereinkről, hovatartozásunkról, a magasabb erőkről, velük vagy azok nélkül
képzelitek el ezt a hatalmas Univerzumot, a templomok kultikus helyek,
szakrálisak, szentek és megszenteltek, a meditáció és ima helyei, a
közösségeket építő és mentő, az emberi összetartozást és egymás-segítést
gyakorló helyek. Szerepük nemzetépítő erőt képvisel. S ha netán vannak
másfajta ítéleteitek, azok emberekről szólnak, nem a szent helyek bűnei.
Gondoljatok arra, hogy minden mindennel összefügg, mindnyájan mélységesen
összetartozunk, jótékony tetteink az egész világot jobbá teszik. Ha másként
szeretnénk ezt a világot látni és megélni, magunknál kell kezdenünk. Aki tud
adni, az elérte a felnőttséget, mert feladatául vállalta az élet építését,
szolgálatát, a lélek nemesítését. Templom építéséhez hozzájárulni annyi, mint
az örökkévalóság mellett letenni a voksot. Továbbadott génjeikben már mind
halhatatlanokká lettünk, az is, aki nem hiszi az örökéletet.
Talán sokan már tudjátok is: az altruizmus /önzetlen adni tudás/ kutatások
fantasztikus eredménye: aki segít valakin, valamin, aki tud adni önzetlenül, az
biológiailag egészségesebb lesz, jobb immunaktivitása lesz és magasabb lesz az
örömhormon szintje.
Aki tud adni a templomépítéshez bárminő hozzájárulást, adományt (pénzt, vagy
egyéb felajánlást) tegye meg. Kérlek Benneteket, segítsetek! Segítsünk együttes

erővel, hogy megépüljön a templom és áldás szálljon a segítők életére,
munkájára. Nagy dicsőség volna, ha bizonyíthatnánk közösségi erőnk hatalmát,
erejét, képességeit!
Kant filozófustól eredően Viktor Frankl pszichológustól tanultam azt az etikai
szabályt, amely mindmáig vezérli életemet: „Ha nem én teszem, ki tegye? Ha
nem most teszem, mikor? Ha nem teszem, akkor ki vagyok én?” Mindnyájatok
figyelmébe ajánlom ezt az üzenetet, amelyet egy koncentrációs tábort is túlélt
pszichológus bízott ránk. Ő megélte, mi az emberi összetartozás, egymást
segítés.
Ez a levél az első tájékoztatóm. Sokféle módon fogok ősztől kapcsolatba lépni
mindazokkal, akik betársulnak a templomépítést támogatók közé. Honlapomon
is találni fogtok ajándékokat szeptember végétől, jelenleg az előkészületek
folynak. /Honlapom: www.bagdyemoke.hu/.
Most pedig következzék a beszámoló a templommal kapcsolatos eddigi
eseményekről, a történetéről, a támogatókról, felajánlásokról. Megjegyzem,
minden felajánlás részét fogja képezni annak a dokumentumnak, amely
megemlékezik a templom adakozóiról, függetlenül az adomány összegétől. Aki
jóváhagyja neve regisztrálását, vagy névtelen kíván maradni, egyaránt
tiszteletben tartjuk kívánságát.
Nézzétek meg a templom látványtervét, amelyet alább mutatok be.
Ezt követően ismertetem az eddig megtett utat, a templom építésének
tervétől a jelen helyzetig, amely napról napra változik, gazdagodik. Mivel
folyamatosan adok hírt az eseményekről, a támogatókról és előadásaimról,
ezért mindenről értesülni fogtok.
Íme a látványterv!!

Makovecz Imre templomtervének útja a kezdetektől 2014 augusztusáig

- Pesterzsébet önkormányzata, majd a XX. kerület vezetősége 2013-ban úgy
döntött, hogy a Mátyás király téren épüljön új református templom. A meglévő,
templomként működtetett gyülekezeti terem műszaki statikai állapota miatt a
renoválás értelmetlennek bizonyult.
- Földesi Gyula korábbi országgyűlési képviselő, jegyző úr közbenjárása nyomán
Makovecz Imre építőművész úr egyik utolsó munkájaként készült el
kifejezetten az egyházközség részére tervezett templom vázlata. A templom
Makovecz Imre szívügye volt, betegsége miatt azonban a tervezete befejezését
tanítványára, Dósa-Papp Tamás építész úrra bízta. A terv hiánytalanul elkészült.
Bemutatására 2014 márciusában került sor. Széleskörű elfogadásra talált, (ld.
alább: támogatók).
Földesi Gyula képviselő úr a tervet Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is
bemutatta, aki megerősítette, hogy a templom építése, valamint Makovecz
Imre terveinek megvalósítása a jövőre vonatkozó kormányzati tervekben
szerepel.
A tervezés költségeinek fedezésére a XX. kerületi Önkormányzat 2013
októberében 4,5 millió forintot biztosított, egyben a Mátyás király tér
használatát is szavatolta, a forgalmi rendezés feladatát is vállalta.
A terv megvalósításának jelen fázisában a költségvetés elkészült, összege jelen
árviszonyok között nettó 193 060 000 Ft-ot tesz ki, amely bruttó 245 186 200
Ft.
A közeljövő feladata a kormányzati támogatás elérése, valamint az önkéntes
adományozás megindítása, élenjáró adakozókkal, szolgálatokkal és szakértői
munkák /statika, akusztika, stb./ felajánlásával.
Az önkéntes adományozás hálózatának kialakítását a Facebook, valamint a
média csatornáinak mozgósításával a személyesen is elkötelezett dr Bagdy
Emőke príma primissima díjas pszichológus önként vállalta.
A templom tervének és megvalósításának támogatói /felsorolásban/:
- a 2013. november 14-én kelt BM/14275-3-2013.sz. levelében dr Szaló Péter
úr, a Belügyminisztérium területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi
helyettes államtitkára;

- a 2013. november 19-én kelt 2498 -2/2013/MMA számú levelében Fekete
György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke /a támogatást megerősítette
2014. május 29-én kelt elektronikus levelében is/;
- a 2013. november 20-án kelt 54712-1/2013/KUKAB számú levelében
Matiszlovics Tibor úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkári Kabinetjének főnöke;
a 2013 november 20-án kelt BM614275-4/2013.számú levelében Nagy Ervin úr,
országos főépítész;
2014 februárjában Földesi Gyula korábbi országgyűlési képviselő úr
miniszterelnöki meghallgatásán szóban) Orbán Viktor miniszterelnök úr;
a 2014 június 6-án kelt levelében Makovecz Pál úr, a Makovecz Imre
Alapítvány Kuratóriumának elnöke;
2013-tól folyamatosan Pesterzsébet Önkormányzata, 4,5 millió forinttal is
támogatva a tervezési költségeket, valamint a telek forgalmi rendezését
vállalva;
- a kerület protestáns egyházközségei /ígérettel, hogy az októberi közös
reformációs hét perselypénzét felajánlják az új templom felépítésére/;
- a Pesterzsébet Szabó Telepi Református Egyházközség /folyamatos, erején
felüli adakozással/
2014. június 6-tól Prof. Dr. Bagdy Emőke: előadások bevételének és ez irányú
személyes jövedelmének felajánlásával, valamint előadásainak szervezésilebonyolítási munkáival, adományok gyűjtésével, kapcsolatok gondozásával.
- 2014. június 18-án /személyesen, szóban/ Sólyom László korábbi Államelnök
úr;
-2014. június 19-én /személyesen, szóban/ Maróth Miklós akadémikus úr, a
PPK tanszékvezető egyetemi tanára;
-2014. június 19-én /személyesen, szóban/ Jeremiás Mária Éva, az ELTE
tanszékvezető egyetemi tanára;

-2014 júl.2-án Dr Szabó István Püspök úr /személyesen, szóban/, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke;
- Jókai Anna írónő /szóban, személyesen/;
-2014 júl. 4. Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó vezetője,;
2014. július 5; Sárközy Erika orgonaművész egy koncertje teljes bevételével;
2014. július 14: Mészáros János Elek énekművész egy koncertjének teljes
bevétele felajánlásával;
2014. július 16: Aros János Polgármester Úr, Sárospatak. A Müvelődési Ház és
Könyvtára előadótermének bérleti díját átvállalva, jótékonysági előadás tartás
céljából; Előadás időpontja: szeptember 23.
2014 július 16: Kolovics János Polgármester Úr: Szigetvár,a Vigadó Kulturális
Központnak jótékonysági előadás céljára átadásával. Előadás időpontja 2014.
szeptember 19. Címe: Otthon, haza, boldogság.
2014. július 26: Debrecen, Lovarda, előadás. Időpontja 2014. október 10. Címe:
A hit, remény és szeretet pszichológiája.
2014. július.28: Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója e-mailben.
2014. augusztus 03. Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere
aPesterzsébeti Müvelődési Házat /CSILI-t/ előadás és koncert céljára díjtalanul
rendelkezésre bocsájtotta.Előadás szeptember 17. Este 18 órakor.Címe:Lelki
egészség és boldogság. (Mészáros János Elek dalestjének időpontját később
közöljük.)
Valamint sokan mások, akik hitéleti elkötelezettségből vagy Makovecz Imre
zsenijének tisztelőjeként első és ez idáig egyetlen budapesti templomának
megépítését támogatják.
Számlaszám: 11784009-20209854; OTP Bank NyRT.
A számla kedvezményezettje: PE. SZABÓTELEPI R. E. K. TEMPLOM ÉP.
Bízom abban, hogy levelemet minél szélesebb körben továbbkülditek,
terjesztitek, megértéssel pártfogoljátok az ügyet az ökumené szellemében:

Egy az Isten! Aki másként gondolkodik, de tudja, hogy az iskolák és
templomok egy kultúra őrzői és továbbvivői, az is nagy szolgálatot tesz, ha
támogatónkká válik.
Szeretettel várlak Benneteket országszerte tartandó jótékony célú
előadásaimra!! /Az előadások helyét, idejét, címét folyamatosan közlöm!/
Köszönöm, hogy elolvastátok levelemet. A jövőben is minden részletről
informállak Benneteket.
Üdvözlettel, szeretettel, köszönettel: Bagdy Emőke
2014. augusztus 18-án.

