HÍREK
A Kelet-Magyarországi Szabadelvû Protestáns Kör mint a beregi térség
meghatározó erejû egyesülete bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil
szervezetek választmányába, beválasztották az ez évi megyei közgyûlésen a 20
tagú Megyei Civil Egyeztetõ Tanácsba, Felhõs Szabolcs ügyintézõ titkár
vezetésével.
A kör képviseli a megyei fórumon a Balázs Ferenc Beregi Népfõiskolát, a
tiszaszalkai Gazdakört, a Beregi Múzeum Baráti Körét, a Beregi Unitárius
Ifjúsági Kört, a Beregért Baráti Kört és a Dandos Gyula Cigányegyletet.
Az UNÉL Tavaszi Tárlatára a beregi unitárius szórványból kikerülõ alkotók is
beneveztek.
Balogh Tibor grafikus, Vári Zsolt festõ és Lakatos László naiv festõ képviselik a
beregi szórványt.

•
T A V A S Z I T Á R L A T (FELHÍVÁS!)
Az Unitárius Alkotók Társasága 2004. április 3-án, szombaton 15.30 órakor
tartja alakuló közgyûlését a 1092 Budapest, Hõgyes Endre u. 3. sz. alatti
gyülekezeti teremben.
Minden alapító tagot és érdeklõdõt szeretettel várnunk.
A közgyûlést követõen 17 órától TAVASZI TÁRLAT címen festmény-kiállítás
ünnepélyes megnyitására kerül sor, melyre szintén várjuk a kedves érdeklõdõket.
A kiállítást megnyitja: Szinte Gábor, egyetemi professzor, festõ, mûvészettörténész.
A Tavaszi Tárlatra már jelentkezett alkotókat kérjük április 2-án a kiállítás
berendezésére megjelenni alkotásaikkal a Hõgyes Endre u. 3. sz. alatti gyülekezeti
teremben.
Mivel 8 mûvész 40 képpel jelentkezett a Tavaszi Tárlatra, ezért válogatott
formában kerülnek megjelenítésre a képek.
További információért Gergely Felicián szervezõhöz lehet fordulni a 311-22-41-es
telefonon munkaidõben!
Az Unitárius Alkotók Társasága rendezésében ez a tárlat egy sorozatnak a kezdete
lenne, mely egy Tavaszi és egy Õszi Tárlatból állana, minden évben megrendezve!
Budapest, 2004. március 16.
A Szervezõk

Kéziratokat nem õrzünk meg és
nem küldünk vissza.
Az aláírt cikkekért a szerzõk
viselik a felelõsséget.
A szerkesztõség fenntartja az
írások szellemét és tartalmát nem
érintõ rövidítések jogát.
Folyóiratunk minden páros
hónap végén jelenik meg.
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A lelkészi hivatalokban
(Budapesten és vidéken),
vagy befizetési csekken.

FELHÍVÁS
Keresünk olyan híveket, vagy velünk szimpatizáló urakat, hölgyeket, akik
gyakorlott túravezetõk a Budai-hegyekben, vagy az ország más tájain, és
szívesen vezetnének híveinknek egynapos könnyû, (4-5 km) gyaloglással járó
túrákat a nyári és a kora õszi hónapokban.
A túrák a Moszkva térrõl indulnának szombati napokon, és Hûvösvölgybõl, vagy
Zugligetbõl folytatódnának a közeli hegyekben. A késõbbiekben Pomázról és
Szentendrérõl is indítanánk túrákat a környezõ hegyekbe, természetesen közös
budapesti indulással.
Egyszersmint híveinket is kérjük, hogy akik ilyen túrákon szeretnének
részt venni, az egészséges életmódra való áttérés jegyében, azok is jelentsék be
ilyen irányú szándékukat, mert szeretnénk megalapítani az Unitárius Hívek és
Barátaik Turisztikai Egyesületét.
Ha ez a kezdeményezésünk a közép- és idõsebb korosztály körében beválik, akkor
az ifjúsági tagozatot is szeretnénk megalapítani.
Jelentkezési határidõ: 2004. május 1.
Közmûvelõdési és
Rendezvényszervezési Titkárság
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