HÍREK
Az Unitárius Élet 2003. szeptember-októberi számában drámapályázatot hirdetett meg. Egy pályázat érkezett
Ószabó István: Griffmadár címmel.
A benyújtott pályázatot a szerkesztõség külsõ szakértõ bevonásával elbírálta és értékes alkotásnak minõsítette. Ezért a püspökség
100 000 Ft jutalommal díjazza, és a pályamûvet részletekben leközli
az Unitárius Életben.

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.

•
A Békés Megyei Hírlap legszebb karácsonyi történet címû pályázatán Balázsi László füzesgyarmati unitárius lelkész atyánkfia III.
díjat kapott. Szívbõl gratulálunk és további sikeres alkotó munkát kívánunk.
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•
Elment a H A N G…
Óriási veszteség érte színésztársadalmunkat. Meghalt Bessenyei
Ferenc, a nemzet színésze. Istenáldotta tehetségével sok-sok feledhetetlen órát, percet szerzett azoknak, akik szeretik a színházat, a verset, a dalt. Mindenik „mûfajban” maradandót alkotott. Varázslatos
hangja, elõadásmódja naggyá tett szerepeket, verseket, dalokat. Unitárius egyházunkhoz is volt köze egy nagy szereppel, amit Páskándi
Géza Dávid Ferencrõl írt drámájában, a Vendégségben játszott el. Mély vallásossága, magyarsága, a nemzeti értékeink melletti elkötelezettsége erõt adó forrás lehet mindannyiunknak, egy olyan
világban, ahol a Szép Szó lassan kihal.
B. L.

•
Fájdalommal értesítjük olvasóinkat, hog az Erdélyi fejedelmek
sorozat festõje, a Sopronban élõ Szabó Béla festõmûvész 2005. január 5-én, 55 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Emlékét örökre megõrizzük.

•
„A kõért már nem hajol le senki…”
Dénes János, a rendszerváltás meghatározó személyisége, egyházunk tagja a fenti címen adott egész oldalas interjút a Magyar
Nemzet január 29-i számában. Életérõl ezt írja az újság: „…1930-ban
született Budapesten. 1956-ban a Kõbányai Gyógyszergyár munkástanácsának elnöke, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács tagja.
A kádári megtorlás következményeként tizenöt évre ítélik, 1963-ban
részleges amnesztiával szabadul. Vegyésztechnikus, az MDF egyik
alapítója. Országgyûlési képviselõ 1994-ig, a taxisblokád után kilép
az MDF-bõl. Az aktív politizálástól évek óta távol tartja magát, jelenleg az emlékeinek, unokáinak, a kertjének és a szõlõmûvelésnek él.
Most volt hetvenöt éves.” Bátor, szókimondó véleményét ez az interjú
is hozza azokról az elszalasztott, eltékozolt lehetõségekrõl, amelyek
miatt mi is érezhetjük, hogy az igazi rendszerváltás elmaradt. Megrázó szavakkal zárja gondolatait: „Ebben a testi, lelki, erkölcsi, biológiai
állapotban, amelyben van ez az ország, ötven év alatt eltûnünk a moslékban. A palesztinoknak még van esélyük, lehajolnak a kõért. Nálunk már nem hajol le senki.”
Isten éltesse Dénes János hívünket!
B. L.
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