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Megalakult a László Gyula Történelmi
és Kulturális Egyesület

Petõ László elnök a következõket nyilatkozta errõl lapunknak:
Hadd kezdjem két idézettel, melyek például szolgálhatnak.

„ ... hadd valljam meg: boldog vagyok, szeretettel tölt el, hogy ezt az
életet magyarul élhetem, gondolkozhatok, érezhetek, láthatok.” (László
Gyula)

„Álljatok a jó szellem pártjára, mert talán csak a ti erõtökre, vagy
annyi idõre van még szüksége, mennyi tibennetek él.” (Táncsics)

Budapesten 2003-ban megalakult a László Gyula Történelmi és
Kulturális Egyesület. Célja a magyar történelem, a kultúra megisme-
rése, megismertetése, a magyar hagyományok és anyanyelvünk ápo-
lása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése.

Szellemiségével, mûködésével a hagyományok megõrzéséhez, a he-
lyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápo-
lásához, a nemzeti öntudat erõsítéséhez kíván hozzájárulni.

Az egyesület elõadásokat, kulturális és oktatási rendezvényeket
szervez, és más ismeretterjesztõ módszerek igénybevételével szeretné
céljait megismertetni, elfogadtatni. Kiemelt célunk, hogy ezeket az ér-
tékeket a fiatalok minél szélesebb körével ismertessük meg.

A László Gyula Egyesület olyan kiadványok, könyvek megjelené-
sét, mûsorok, programok szervezését, megrendezését segíti majd elõ,
illetve olyan kutatásokat támogat, melyek az egyesület szellemiségé-
vel, céljaival összhangban vannak.

Egyesületünk Kárpát-medence-szerte kívánja tevékenységét vé-
gezni, hogy mûködésével is hozzájáruljon valamennyiünk közös kin-
csének, kultúránknak megõrzéséhez, ápolásához.

2003-ban a XII. kerületi Mûvelõdési Központban vendégünk volt
dr. Bakay Kornél régészprofesszor, aki László Gyula munkásságáról
tartott elõadás-sorozatot. A Nemzeti Kamaraszínház Ki kérdezett?
címû mûsorát, a Testnevelési Egyetem színjátszóinak Wass Albert-est-
jét és irodalmi összeállítását láthatták az érdeklõdõk. Döbrentei Kor-
nél Kardélen címû kötetét mutatta be Kövesdy Zsuzsa a költõvel foly-
tatott beszélgetés keretében. Tehetséges fiatal muzsikusok is
bemutatkoztak: Sashegyi Zsófia és a Misztrál együttes. Karácsony-es-
tünkön pedig Bánffy György Márai-mozaikja volt látható.

2004. január 27-én 19 órakor a XII. kerületi Mûvelõdési Központ
(Bp. XII., Csörsz utca 18.) színháztermében prof. dr. Balázs Géza: A
nyelv virágai és vadvirágai címmel tartott elõadást.

Honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk az egyesület éle-
térõl, programjairól.

László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület
1028 Budapest, Rákos utca 6.
www.lgye.hu
Level@lgye.hu

Milyen kár, hogy egyházunkat meghívás hiányában nem képviselhette sen-
ki: Szeretnénk szoros kapcsolatot kialakítani ezzel az egyesülettel, hiszen
László Gyula egyházunknak hûséges tagja volt, és nagy büszkeségünk!

– a Szerkesztõ –

Kedves Zoltán bátyám!

Köszönöm az Unitárius Élet-
ben közzétett Pápa-Sopron be-
számolót. Különösen életíze volt
az, ami megragadott, és ami eltért
a lelkészek szokványos statisztikai
beszámolóitól.

A cikk egyes felvetéseire csak
arra szeretnélek kérni, hogy jó
szándékkal esetleg ne okozzunk
sértõdést, gondolok itt elsõsorban
a kehelyre, ami dr. Lõrincz Dá-

niel és családja adománya és
szándékosan készült kerámiából.
Az nem is önálló darab, mert egy
egész úrvacsorai készlet van belõ-
le, nagy kelyhek, kis kelyhek, tá-
nyérok, öntõkancsó. Ezzel is a gyö-
kereinkhez való kötõdést kívánjuk
hangsúlyozni. A faragott persely

ötlete már bennünk is felmerült és
jó, hogy ez neked is feltûnt. Hátha
az újságcikk hatására valamelyik
fafaragóban megmozdul az alko-
tókedv.

Érzem az UNÉL új fuvallatát
és örülök, hogy végre van valaki,
aki ennyire szívvel-lélekkel, oda-
adással áll, többek közt, e „többre
érdemes ügy” mellé is. További jó
munkát és jó egészséget.

Sándor Gy. Mátyás
(Gyõr)

Válasz:

Kedves Mátyás!

Felvetéseddel egyetértünk,

ezért közöltük le, változtatás

nélkül. Elnézést kérve

dr. Lõrincz Dánieltõl, a félre-

érthetõ felvetésért.

Dr. Zoltán Zoltán
fõszerkesztõ


