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H Í R E K

2006. május 30-án déli két órakor tartotta évi közgyûlését a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és ünnepelte
fennállásának, mûködésének 15. évfordulóját. Ezen az
alkalommal is, mint az elmúlt esztendõkben, egyházunk
képviseltette magát.

2006. június 8–12 között megrendezett 77. könyvhéten a
Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt a 80-as pavilonban volt
megtalálható. Erre az alkalomra jelent meg Kelemen Miklós
könyve, melyben feldolgozta az Unitárius Értesítõ és az
Unitárius Élet folyóiratok teljes névmutatóját. A könyvhét
alkalmával a pavilon elõtt neves unitáriusaink dedikáltak,
úgy mint Kelemen Miklós, Dr. Karner Ottó, Szinte Gábor.

A Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nõszövetség 2006. június
18-án tartotta elsõ önálló közgyûlését.

2006. július utolsó vasárnapján (30-án) tartják
Füzesgyarmaton a búcsút, melyre nagy szeretettel hívnak és
várnak minden kedves érdeklõdõt.

Az egyetemes unitárius találkozót az idén is megrendezik
Szejkefürdõn, augusztus második szombatján.

* * *

Ajánlom Önnek, Kedves olvasó…

E könyvecskébõl hit és ké-
tely, mély emberi érzések,
gondolatok, mûvészetszeretõ
pécsi unitáriusok munkája
tükrözõdik vissza.

Bandi András írásait, Dr.
Sikó Ágnes, Vernes Valéria és
Orbók Szilárd képeit, grafi-
káit tartalmazza. Szilárd to-
vábbá a szerkesztõi munkát
is magára vállalta, jómagam
a háttérmunkálatokban vet-
tem részt.

A kötet kiadásának költ-
ségeit az Unitárius Alapít-
vány fedezte. Köszönet érte.

Mindez nem munka volt
számunkra, inkább tanul-
ság, önismeret-ismeret, ezért örömmel tettük. Remélem, hogy mun-
kánk fénye önben is töretlenül fölragyog.

Máté Ernõ
lelkész


