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H Í R E K

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2003. november
25-én, kedden 11 órától tartotta közgyûlését az Ökumenikus Központ és
Egyetemi Lelkészség épületében.
A megnyitó imádságot Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök mondotta. A
határozatképesség kimondása és a napirendi pontok elfogadása, valamint
a jegyzõkönyvvezetõ és hitelesítõk felkérése után, Dr. Márkus Mihály
püspök elnöki beszámolója és Dr. Görög Tibor fõtitkári beszámolója
hangzott el. A tagegyházak közül bemutatásra került a Magyarországi
Román Ortodox Egyház, majd a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
köszöntése hangzott el.
A hozzászólások után sor került a Számvizsgáló Bizottság és az
Ökumenikus Tanács bizottság új tagjainak a megválasztására. Sorra
került a 2002. évi zárszámadás és a 2004. évi költségvetés ismertetése. A
záró imát D. Szebik Imre püspök, az Ökumenikus Tanács alelnöke
mondotta.
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November 26-án (szerda este), a Heltai Könyvesbolt különtermében, a
hagyományos Dinnyés József-est keretében szép számmal jelentek meg
az Unitárius Alkotók Társasága 15 fõs beregi alkotók közül.
Négyen mutatkoztak be sikeresen:
- Zoltáni Zsolt és Tót Attila énekesek Dévai Nagy Kamilla növendékei;
- Balogh Tibor grafikusmûvész, most énekszámokkal;
- Nézõ László versmondó, az elsõ Balázs Ferenc-díjas, aki most az Amaro
Drom roma lap egyik szerkesztõje.
Felhõs Szabolcs ideiglenes szervezõ ismertette a Partium-mûhelybõl
kibontakozó beregi alkotó társaságot.
Mindannyian a beregi unitárius szórvány alapító, illetve tiszteletbeli
tagjai.
A 15 fõs alapító tagok közt találjuk a tarpai származású Vári Zsolt roma
festõmûvészt, Ószabó István és Dusa Lajos debreceni költõ atyánkfiait, és
Felhõs Szabolcsot, a Partium folyóirat fõszerkesztõjét.
Ezzel a bemutatkozással is azt kívánták elérni, hogy a kezdeményezést, az
Unitárius Alkotók Társaságát országos méretûvé szélesítsék. Várják
azokat az unitárius alkotómûvészeket (írók, költõk, szobrászok, zenészek,
festõk, filozófusok), illetve szimpatizánsokat, akik szeretnének közösen
ténykedni egy leendõ társaságban.
A rendezvényen jelen volt dr. Zoltán Zoltán, az UNÉL fõszerkesztõje és
Gergely Felicián gondnok úr, az est házigazdája is, akik helyeslik a
beregiek kezdeményezését és támogatják.
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Tisztelettel értesítjük híveinket, hogy 2004. január 1-jén a Bartók Béla
Unitárius Egyházközség templomában (1092 Budapest, Hõgyes
Endre u. 3. sz.) – de. 11 órai kezdettel, újévi istentiszteletet tartunk,
melyen szószéki szolgálatot végez Rázmány Csaba püspök, ami után az
Egyházközség gyülekezeti termében megtartjuk a hagyományos
püspöki fogadást, melyen ünnepi köszöntõt mond Mikó István, a
Magyarországi Unitárius Egyház fõgondnoka.
Értesítjük továbbá híveinket, hogy lehetõséget biztosítsunk a részvételre,
ezért az 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. valamint a 1181
Pestszentlõrinc, Szervét Mihály tér. 1. sz. alatti templomainkban az
istentiszteletek de. 10 órától kezdõdnek.
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A hagyományos újévi püspöki fogadásra,
minden unitárius hívünket szeretettel hívunk és várunk,

szeretetteljes testvéri együttlét jegyében!

A mellékelt csekken kérjük az
UNÉL elõfizetést megújítani!


