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A kárpátaljai háborús helyzet és az ott élők nyomorúsága volt a Generális Konvent elnöksége hétfői
ülésének fő témája Beregszászon. A kétnapos tanácskozás első napján a Kárpát-medencei
református egyházak közös képviseleti testületének ügyvivői – az egyháztestek püspökei és
főgondnokai – abban állapodtak meg, hogy a korábbiaknál is hatékonyabbá és szervezettebbé
próbálják tenni a segítségnyújtást. Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki adományával
segített a bajbajutottakon.
Tavaly év végén tisztújítás volt a Magyarországi Református Egyházban, azóta most találkozott
először a Generális Konvent elnöksége. A grémium meghallgatta az egyházkerületek beszámolóit
és kiemelten foglalkozott a Kárpátaljai Református Egyház, illetve a kárpátaljai magyarok
helyzetével – nyilatkozta a március 23-i ülést követően Bogárdi Szabó István. „Beregszászra
érkezve azonnal tapasztaltuk a szegénység, a nyomorúság jeleit. Egyre többen állnak sorban a
szükségkonyhák előtt. A pénz értéke a negyedére csökkent. (Az átlagfizetés nagyjából 15 ezer
forintnak megfelelő összeget ér, miközben az árak elérik a magyarországi szintet – a szerk.) A
kenyérkereső férfiak közül sokakat elvittek katonának, többségükről nem tudni azt sem, hogy
életben vannak-e vagy fogságba estek, mivel nem adnak életjelet magukról. Az ukrán politikai
helyzet képlékeny, az emberek nem tudják, mit hozhat a jövő. Mint mondják, nem kívánkoznak el
innen, Kárpátalján szeretnének élni, azonban helyzetüket szinte kilátástalannak ítélik" –
tájékoztatott az egyházvezető.
A püspök elmondta, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat folyamatosan jelen van a
térségben, összegyűjtik a magyarországi felajánlásokat és eljuttatják a rászorulóknak.

„A Generális Konvent elnökségében arról is döntöttünk, hogy rövidesen közadakozást hirdetünk az
egész Kárpát-medencében a kárpátaljaiak megsegítésére. Az összegyűjtött pénzt a református
egyházmegyékhez juttatjuk el, hiszen ők látják leginkább, hogy hol van a legnagyobb szükség. A
Generális Konvent március 24-én, kedden közös nyilatkozatot fogalmaz meg, mert szeretnénk
megköszönni az a mérhetetlenül sok adományt, amit eddig nyújtottak magánszemélyek,
gyülekezetek, különböző közösségek a kárpátaljaiaknak. Megindító látni, hogy összefogtak a
magyar emberek, sokak szíve és pénztárcája megnyílott a válság láttán" – tette hozzá Bogárdi
Szabó István.
A püspök elmondta azt is, hogy a konvent elnöksége tárgyalt a Kárpát-medencei református média
együttmunkálkodásáról, a nyomtatott és elektronikus sajtó munkájának hatékonyabbá tételéről.
Mint fogalmazott, a részletkérdésekről nem a Generális Konvent elnöksége, hanem a
médiaszakemberek tárgyalnak majd. A Kálvincsillag című egyházi magazinnal összefüggésben arról
tájékoztatott, hogy nyárra eldől, mi lesz a 2014 novemberében pénzhiány miatt szüneteltetett
periodika sorsa. Az elnökség reményét fejezte ki, hogy megmaradhat a színes magazin, de
valószínűleg más struktúrában készülhet majd, mint eddig.
Az egyházvezető szólt arról is, hogy megállapodásuk szerint a következő Generális Konventnek
Budapest ad otthont 2015. június 25-én és 26-án. A Generális Konvent feladata a közös alkotmány
és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása, ennek
megfelelően folytatják majd a jogharmonizációt, tárgyalnak az új katekizmusról, valamint
meghallgatják a liturgiai bizottság beszámolóját. A Generális Konvent elnökségének ülése kedden
folytatódik, ahol a többi közt az egységes Magyar Református Egyház költségvetéséről,
iskolaügyekről, a közös képviseletről, valamint a reformáció jubileumi programjairól tárgyalnak
majd.

Fekete Zsuzsa / Parókia.hu, Dunamelléki Sajtószolgálat

© Copyright 2020 Erdélyi Református Egyházkerület

