HÍREK
2003. május 21-én (szerdán)
15 órakor tartotta évi közgyûlését
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat.
Napirend:
1. a közgyûlés megnyitása
2. a 2002. évi közhasznúsági jelentés, valamint terv a 2003. esztendõre
3. a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Felügyelõ Bizottságának véleményezése a jelentésrõl és a tervrõl
4. a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 2002. évi pénzügyi
beszámolója és zárszámadása
5. a KPMG Hungaria Kft. képviselõjének jelentése a 2002. évi
könyvvizsgálatról
6. Jelentés a Magyar Ökumenikus
Szeretetszolgálat Alapítványának 2002. évi munkájáról
7. Rendkívüli beszámoló a Magyar
Ökumenikus Szeretetszolgálat
afganisztáni segélyprogramjáról (videó vetítéssel egybekapcsolva)
8. Egyéb

Trianoni megemlékezés
1920 június 4. – 2003. június 4.
83 év múlt el Trianon tragédiája
után. A magyarság megemlékezett errõl a szomorú napról,
amikor eme békediktátum következtében Magyarország elveszítette területének 71%-át, lakosságának 64%-át. Mi lettünk a világ
egyetlen országa melyet államhatárain kívül teljes mértékben saját
maga vesz körül.
Trianon
igazságtalanságát
szinte senki sem akarta elfogadni
és hosszú ideig kérték a határok
revizióját. Június 4-ét gyásznappá
nyílvánították és az iskolákban a
tanítás megkezdése elõtt minden
nap a történelmi Magyarország
visszaállításáért kellett imádkozni.
Ma is amikor emlékezünk államhatároktól függetlenül a magyarság kulturális egységéért,
emeljük fel szavunkat és ennek
megvalósítása érdekében cselekedjünk.
Juhász Gyula: Trianon c. verse
elsõ és utolsó versét idézem:
…Mert nem lehet feledni, nem
soha

amíg magyar lesz és emlékezet.
Jog és igazság, becsület, remény.
Hogy volt nekünk egy országunk e
földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg
bizony.
Egy ezred évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
………………………….
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó nézzetek egymás szemébe nyíltan,
S õszintén, s a nagy nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív verésével,
S a jövendõ hitével egy nagy eskût:
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra...

SEGÉLYKÉRÉS
Fokt Zoltán Attila 19 éves
csíkszeredai fiúnak csontvelõ átültetésre és protézisekre lenne szüksége. A 100.000 dolláros mûtéthez
az elkeseredett szülõk segítséget
kérnek azoktól, akiknek lehetõségük van rá!
Bankszámlaszámok a
csíkszeredai BCR-ben:
Lej: 2511.2 – 14543.1/ROL,
euro: 2511.2 – 14543.2/EUR
Hálásan köszönjük!

Westport (Amerikai Egyesült
Államok) Unitárius Gyülekezet
kórusa magyarországi és erdélyi
körúton lesz július hónap folyamán. 2003. július 17-én csütörtökön 19 órai kezdettel koncertet
tart a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában (1092
Budapest, Hõgyes Endre utca 3.
szám alatt)
Tisztelettel és szeretettel
hívunk minden kedves zenekedvelõt és érdeklõdõt!

A beregi unitárius szórvány ifjúsága május elsõ vasárnapja délutánján ifjúsági istentisztelet keretében emlékezett meg az anyák
napjáról.
A Dandos Gyula Cigányegylet
a beregi unitárius szórvány cigány
atyafiainak a megsegítésére jött
létre.
Kulturális, vallási és szociális
téren segíti az unitárius cigány
atyafiakat. Három fõs vezetõsége
immáron nyolc éve tevékenykedik.
A névadó Dandos Gyula
Torockóról származó, unitárius
'56-os cigányforradalmár volt.
Márványtáblája a nyíregyházi
evangélikus kollégium falán található.
A
Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle /megyei társadalmi, tudományos és mûvészeti folyóirat/
2003. évi második számában Jánosi Zoltán nyíregyházi fõiskolai tanár méltatja a Kelet-Magyarországi Szabadelvû Protestáns Kör
kiadásában 1995 óta minden évben folyamatosan megjelenõ kelet-magyarországi kulturális folyóiratot, a Partiumot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmának
újabb évtizedei címû írásában.
„...Az irodalmi és képzõmûvészeti anyag közlése mellett a régió
vallási, közéleti, zenei és egyéb
kulturális eseményeinek nyomon
követését – tudósítását és generálását – és a hagyományápolást is
magára vállalta. Annak a szellemi, kulturális és szociográfiai arculatnak a határozott kifejezését
kísérelte meg, ami ilyen átfogó
megjelenítést a Szemle és a Hangsúly kivételével még soha nem kapott.
A
folyóirat
sokrétû
tematikájának a régió arcához hasonlóképpen összetett halmazából
különösen a szûkebb haza irodalmi hagyományainak, népmûvészetének figyelése, a határon túli
magyar és nem magyar irodalom
közvetítése, a roma kisebbség szellemi életét is nyomon követõ tartalom és a hitéleti események
tudósítása emelendõk...”
A Partium ez évi számában elsõsorban az alföldi unitárius alkotók munkájából kíván ízelítõt
adni.

UNITÁRIUS ÉLET

