Zápisnica
z 1. zasadnutia komisie pe spoluprácu s cirkvami konanej dňa 2.3. 2011
Prítomní : predseda: PhDr. Mgr. Halász Peter
členovia komisie: Bužicky Štefan, Grulyo Ľubomír, Potanko Eduard, Jászai Jozef,
Molnár Alexander, Ing. Király Anton
zapisovateľka: Mária Tamásová
ostatní prítomní: Ing. Zachariaš István
Primátor Ing. Zachariaš István sa zúčastnil prvého zasadnutia komisie pre spoluprácu
s cirkvami a oboznámil prítomných, že sa jedná o novú komisiu, ktorej poslaním je
spolupráca s cirkvami pôsobiacimi na území mesta. Momentálne na území mesta je
rímskokatolícka fara a fara reformovanej cirkvi, v budúcnosti sa plánuje aj zriadenie
gréckokatolíckej fary. Toho času sa gréckokatolícke omše konajú v rímskokatolíckom
kostole.
Predseda komisie privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s úlohami, ktoré by mala
táto komisia vykonávať. Prvou najdôležitejšou úlohou je zostaviť plán činnosti komisie,
žiadal prítomných členov komisie, aby na najbližšie zasadnutie alebo prostredníctvom emailu
zaslali návrhy, námety na činnosť komisie.
Dôležitá je spolupráca: - s cirkvami v rámci ekumenického týždňa začiatkom roka,
- v rámci Dní mesta Moldavy
- pri rôznych kultúrnych akciách – Szepsi L.Máté, Csombor
- pri spomienke na obete II.svetovej vojny
Halász - komisia by zasadala podľa potreby
Molnár – komisia by mala zasadať aspoň raz za štvrťrok,
Halász – podľa jednotlivých tém by sme pozvali aj jednotlivých duchovných, komisia
nezasahuje do činnosti cirkví, ale snaží sa a pomáha o stmelenie spolupráce medzi nimi
Király- my, členovia komisie by sme mali byť poslovia zo strany veriacich, pomáhať im.
Koordinovať spoluprácu medzi veriacimi z Budulova a Moldavy n/B navzájom si pomáhať
napr. aj pri prácach, ktoré sa konajú v kostole napr. v Budulove sa uskutoční výmena okien
a pod.
Bužicky – gréckokatolícke omše sa konajú v Moldave už asi 6 mesiac, striedavo raz
maďarská a raz slovenská, chodí na ňu málo ľudí, ináč v Moldave sa ku gréckokatolíckej
viere hlási asi 300 ľudí.
Zachariaš –v projekte na Budulovskej ul. v budúcnosti by malo byť pastoračné centrum.
Primátor požiadal členov komisie, aby informovali svojich duchovných, že existuje táto
komisia, nakoľko každý z členov je aj zástupcom tej ktorej cirkvi – popri cirkevných radách
aj táto komisia by chcela byť nápomocná cirkvám.
Predseda komisia poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: M.Tamásová

