Ne páváskodj, térdelj!

Egymáshoz csiszolódni
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Tíz éve ég a láng

A házasság hete alkalmából az öt szeretetnyelvről, a párkapcsolaton és családon belül
felmerülő problémákról, a szeretetnyelvek
felismeréséről és ezek alkalmazásáról beszélgettünk Sógor Árpáddal, a kolozsvári
teológia ifjúsági lelkipásztorával.
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A „tudjaisten”-től a „szeret Isten”-ig
T

öbb mint egy évtizednyi kórházi munkával a hátam mögött hajlamos vagyok
azt hinni, hogy a kórház nagyon egyhangú
világ, hiszen többnyire beteg emberekkel és
szomorú élettörténeteikkel találkozol benne.
Hétfőn: beteg. Kedden: beteg. Szerdán, csütörtökön, pénteken: beteg. Szombat-vasárnap
esedékes egy rövid szünet… Aztán ismét hétfő
van, s kezdődik elölről a menet. Hétről hétre
így pörög a lemez, észre sem veszed, s máris
péntek.
Első emelet, második emelet, harmadik
emelet… – beteg, beteg és beteg. Egyiken kötözik a műtéti sebeket, másikon sugarazzák a
hegeket, harmadikon infúziók csepegnek. A várószobában: tülekedők sokadalma.
Kórterem, kórterem, kórterem. Beteg, beteg,
s ismét beteg. Beteg a négyzeten, a köbön, a
negyedik hatványon. Haladványok. A végtelen
felé. Ellenkező irányban is. Negatív kitevőkkel. Mert orvos, ápoló, segítő szakember egyre
inkább mínuszban. Gyök alatt. Elosztva emeletenként, leosztva feladatonként, beosztva időre.
Kiosztva páciensek közt. Megosztva:
belső, avagy köztes világuk hálóján.
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Reformátusok Bácskában,
ökumené Feketicsen

Az átadás évei
Beszélgetés Kató Béla püspökkel
A tavalyi tisztújító közgyűlést követően
Kató Bélát ismét egyházkerületünk püspökévé választották. Az elmúlt évekről, az egyház előtt álló
feladatokról és a veszélyben levő európai keresztyén kultúráról beszélgettünk.
– Újabb év telt el, hogyan értékelné a püspök úr az elmúlt, 2018-as esztendőt?
– Voltak, akik úgy gondolták, hogy a Refo 500-as év után „már semmi
nem fog történni” a gyülekezetek életében. Nyilván ez nem így történt,
az egyházkerület esetében pedig végképp nem. Ezért a tavalyi évet 500
plusz 1-nek neveztem el. A reformáció talaján mozogva új utakat kitűzve
haladtunk tovább: az intézményépítés folytatása rendkívül fontos volt, és az marad a továbbiakban is.
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Orosz Attila a Szerbiai Református Keresztyén
Egyház lelkésze. 1995–2000 között a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet hallgatója volt, majd
több mint egy évtizeden át szórványszolgálatot
végzett hét délvidéki gyülekezetben.

N

éhány éve, 2013 óta Bácsfeketehegy (Feketics) lelkipásztora, bácskai
esperes. A település erős református sziget a nagy többségében római
katolikus szerbiai magyarok körében. 1785-ben Kunhegyesről települtek
ide a mai hívek ősei, majd a következő esztendőben Bácskossuthfalvára
(Ómoravica). Jelenleg a bácskai egyházmegye kilenc anyagyülekezetet
foglal magában három megüresedett lelkészi állással, míg a bánáti egyházmegye négyet.
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( Mannás kosár )

Tanulságos igék a példázatokról
Az elveszettek

L

ukács evangéliuma 15. fejezete három
példázatot tartalmaz, köztük a tékozló fiúét is. Ezt két másik előzi meg. Mindhárom az
elveszettségről szól. Ezekben Jézus bemutat
minket önmagunknak. Azt mondja el, hogy
elveszettek vagyunk önmagunkban. Ezt nem
könnyű elfogadni, mert magunkat nem érezzük elveszettnek. A tékozló fiú sem érezte
magát annak, főleg amíg volt pénze. Mert körülvették őt a vidám cimborák. Mégis Jézus e
példázatokban háromszor is elmondja nekünk:
elveszettek vagyunk.
Ő ezzel minket nem fenyegetni akar, hanem azt, hogy ne maradjunk meg ebben az állapotunkban, hanem térjünk meg belőle. Mert
így öröm lesz a mennyben, de öröm lesz a földön is. És egészen más lesz az életünk. Mert
ő itt nemcsak minket mutat be önmagunknak,
hanem önmagát is bemutatja. Mindhárom példázatból látszik, hogy ő az, aki keresi és megtalálja az elveszettet: helyreállítja az elveszett
életet.
E három példázatot a zúgolódásnak és morgolódásnak köszönhetjük. Micsoda vigasztalás
van ebben számunkra: Jézus még a legrosszabból is a legjobbat tudja kihozni. Emberi zúgolódásból isteni üzenetet. Sok ilyenről olvasunk a
Bibliában. István diakónus megválasztását is
zúgolódás előzte meg. Vagy gondoljunk arra,
hogy az ötezrek megvendégelése is azzal indult,
hogy beteg embereket gyógyított Jézus, s azután
követte őt a tömeg.
A farizeusok zúgolódásából három csodálatos példázat született, ezek mind Isten kereső
szeretetéről szólnak. Jézus a mi életünkben is
cselekedhet így. Egy betegségből, veszteségből
is áldást hozhat ki számunkra. Arra is tanít,
hogy adott esetben miként lehet a zúgolódásra
válaszolni. Mi általában hogyan szoktunk? Úgy,
hogy jobb esetben hallgatunk, rosszabb esetben
visszavágunk gúnnyal, keserűséggel. Jézus úgy
válaszolt, hogy igét mondott. Szabadító, vigasztaló, boldogító igét.
Lehet, most épp te vagy tele keserűséggel,
zúgolódással. Milyen jó, ha van valaki, aki le
tudja győzni a zúgolódást. Különös, hogy Jézus
e három példázatra semmilyen választ nem kap
a hallgatóság részéről. Sem a farizeusok, sem a
vámszedők, sem a bűnösök nem szólalnak meg.
Mert a három példázat után rögtön következik a
negyedik, a hamis sáfáré.
Jézus nem esett kétségbe. Nem kezdett
siránkozni, amiért azok még egy szóra sem
méltatták. Mi mennyire szeretjük magunkat
sajnáltatni! Jézus azonban nem, gyorsan foly-
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tatta az igehirdetést. Mekkora figyelmeztetés
ez mindenki számára, például az igehirdetők
felé, akik sokszor elkeserednek, hogy semmi
válasz nem érkezik a prédikációra. Pedig nekünk Jézus nem azt mondta, várjuk az emberek válaszát, hanem azt: tanítsatok minden
népeket. Ő nem aszerint beszélt vagy hallgatott, ahogy azt a környezete kérte. Sohasem
emberi váradalmak nyomán szólalt meg, hanem csak Atyja parancsára. Nekünk ebben
is őt kell követnünk. Nekünk sem azért kell
bizonyságot tennünk, mert az emberek ezt
várják tőlünk, hanem azért, mert erre Isten
hívott el minket.
Milyen jó, hogy Jézus szólt. Látszólag azok,
akik ott hallgatták, semmilyen választ nem adtak, nem sokat jelentett számukra. De milyen
sokan nyertek áldást e példázatokból: azok,
akik nem voltak ott jelen, akik később hallották
és olvasták ezeket.
Ez az ige tehát nem veszett el. Ott látszólag
igen, mert nem jött rá válasz, azóta azonban
emberek milliárdjai nyertek áldást belőle. Isten
igéje nem fog elveszni, ezért hirdessük az igét,
álljunk elő vele mindig.
Még különösebb, hogy Jézus ezek elmondása által csak súlyosbította a helyzetét. Hiszen a
farizeusok zúgolódtak, elégedetlenkedtek. Ilyen
esetben azt várnánk, hogy ő megpróbál a szájuk íze szerint beszélni, megpróbál hízelgő szavakat mondani, a maga oldalára állítani őket.
De ennek épp az ellenkezője történik. A példázatok elmondása által még jobban elmérgesítette a helyzetet, mert főleg a nagyobbik fiúban a
farizeusoknak fel kellett ismerniük magukat.
E példázatokkal Jézus olajat öntött a tűzre. Mintha azt mondta volna: ti azzal vádoltok, hogy én
bűnösöket fogadok magamhoz, de íme, én nemcsak hogy magamhoz fogadom őket, hanem én
megyek az elveszettek után, én magam keresem
meg őket. Ti azt mondjátok: velük együtt eszek,
elfogadom, amit ők adnak, de íme, én adok enni
a tékozló fiaknak, én vágatom le a hizlalt tulkot,
én terítek asztalt.
Jézus súlyosbította helyzetét, és tudatában is
volt ennek, de ő egyszerűen engedelmeskedett
Isten akaratának. E beszéddel a halált hozta
magára, ugyanakkor az életet hozta az elveszett
bűnösök számára. Belehalt a példázatokba, de
ezáltal az elveszett juh, az elveszett drahma, a
tékozló fiú az elveszettségből az üdvösség állapotába jutott.
Összefoglalva elmondhatjuk, Jézus e példázatokban kijelenti, hogy mi kik vagyunk,
de még inkább azt, hogy ki ő a mi számunkra.
A jó pásztor, aki otthagyja a kilencvenkilencet,
és megkeresi a századikat, az elveszettet. Az az
asszony, aki tűvé teszi a házat, hogy megkerül-

Továbbra is a Biblia a legolvasottabb könyv a Földön

A

z Egyesült Biblia Társulatok legutóbb közreadott statisztikája szerint 2017 végén Földünkön
7,6 milliárd ember élt. Közülük 5,4 milliárd rendelkezik teljes Bibliával, 631 millió Újszövetséggel. 406 millióan csak a Biblia egyes könyveinek nyomtatott formáit ismerik. 209 millió
embernek nincs Bibliája vagy annak részkiadványa.
Másik érdekes adat: a Földön 7097 ismert nyelv, törzsi nyelv, csoportnyelv létezik jelenlegi
ismereteink szerint. 674 nyelvre már lefordították a teljes Bibliát. Az Újszövetség 1515 nyelven
olvasható. Kivonatok, egyes könyvek már 1135 nyelven, csoportnyelven, törzsi nyelven érhetők
el. Még 3773 nyelven teljességgel elérhetetlen a Szentírás.

BÉKEFY LAJOS

„A vámszedők és bűnösök
mind igyekeztek Jézushoz,
hogy hallgathassák. A farizeusok és írástudók pedig
zúgolódtak. Erre példázatot
mondott nekik... Így szólt
hozzájuk: örüljetek velem,
mert megtaláltam az elveszett juhomat.”
(Lk 15,1–3.6–7)
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jön az elveszett pénz. Az atya, aki hazavárja a
tékozló fiát. Az a csodálatos ezekben, hogy a keresés addig tart, amíg a juh, a drahma, a fiú meg
nem kerül.
Miután pedig megkerülnek, nem szidás, fejmosás következik, hanem megterített asztal.
Összehívott barátok, öröm, vigasság. Pedig ezek
épp az ellenkezőjét érdemelték volna. De nem
azt kapták, hanem azt, amit Krisztus érdemelt
ki szenvedésével és halálával az ő számukra.
A pásztornak, az asszonynak, az atyának
a szívében semmi keserűség és bosszúvágy
nincs, csak szeretet. De a megtaláltak szívében
is most már szeretet, öröm, vagy még jobban fogalmazva viszontszeretet és hála. Örvendezés a
mennyben és a földön is. Bárcsak így lehetne a
mi életünkben is!

| LŐRINCZ ISTVÁN |

( Vélemény )
Üzenet
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A „tudjaisten”-től a „szeret Isten”-ig
Ezt az egyhangúságot többek közt a várt
s váratlan látogató hivatott megzavarni.
Többek között: a pizsamaárus, az újságos, a
pszichológus vagy éppen a lelkész…
Tényleg unalmas? Hiányoznak az izgalmak?
A feszültségek? Vagy mégis tartogat mindennap
meglepetéseket?
Mert van, aki vár, nem sejtve, hogy mész.
Van, aki szótlanul tűri, hogy ott vagy. Van, aki
elutasít.
Van, aki örül, hogy fehérben vagy. Van, aki
feketében szeretne látni. Van, akinek jó, ha lelkész vagy. Más retteg tőled és megriad.
Van, aki csak egyedül beteg. Van, aki családostól. Ott találjuk őket kasztostól: a gyógyulót,
„gyógyulgatót” vagy a „gyógyulunk” személytelen többesét is.
Van, aki magáért küzd. Többen, akikért mások küzdenek. Olyan is, aki csak van, s már nem
küzd… Eldobta fegyverét. Letette lantját. Lehúzta
a redőnyt, rajta rövid felirat: Kösz. Bocs. Ne zavarj!
Van, aki inkább hallgat. Van, aki inkább beszél. Állapota függvényében. Ezért lehet, hogy
ez a beszéd zavaros és kusza. Múltra néző keserves vádirat, a jelent túlélni vágyó hosszú pillanat vagy jövőt tervező, reményt rebegő reális
– irreális adat.
Van, aki bőbeszédű. Van, aki szűkszavú.
Mondaná: élete csupa bú, de visszatartja a családi tabu, s terheli lelkét, rágja, mint a szú.
Van, aki patikamérlegen méri le beszéde súlyát, de lába egyet jár, keze remeg, szíve kalimpál, nonverbálisan kommunikál.
Van, aki suttog. Más nagyot hall. Van, akinek torkán akad a szó, vagy elnémul. Van, aki
félreért. De akad néhány, aki szó nélkül is ért.
Van, aki imádkozik. Más jógázik. Van, aki
zsoltárt mormol. Van, aki folyosót, udvart, várost körbedorombol. Légzőgyakorlatok mind.
Mesterfokon.
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Van, aki bizonytalan, s világa csupa homály. Van, aki biztosra megy, kezében minden
szál: könnyebben megy neki, s hamar csapatot
verbuvál maga köré.
Van, aki bezárkózik. Van, aki elzárkózik.
Van, aki kitárulkozik.
Van, aki csak túlél. Van, aki mondja, hogy
remél. Van, aki ott is valóban él.
Van, aki tudja: mit mondjon. Más tekintetével kérdi: mit mondjon? Van, aki falnak fordul,
s behunyja szemét.
Van, aki azt mondja: ha van Isten. Van, aki:
neadj’ isten. Van, aki: tudjaisten. Vagy: hátha
Isten. Van, aki: itt van Isten. Van, aki tudja,
érzi, mondja: szeret Isten.
Ezért s érettük vagy ott. Te is. Beteg, emelet,
kórterem hármasában. Egyhangúság, különbség, másság kihívásában hihetetlen gyorsasággal váltasz és változol:

Leszel, ha kell szűkszavú, kinek torkán
akadt a szó…
Leszel, ha kell hangot adó vagy óvatosan
suttogó,
Fegyvert kereső, kardot élező, eldobott
lantját felvevő,
Régi vagy új dallamot pengető…
Leszel időnként fehér ruhás, vagy feketébe
bújsz, akár ’álruhás’
Leszel ágya szélén a meghallgató, eleredt
könnyeit felszárítgató
Leszel számára felkavaró, s ha imára hajlik:
csendet s békét hozó
Leszel vele s érte te is beteg,
Csak szűnne fájdalom, fogyna kereszt
Leszel számára a remény s az erő
Múltban derengő, s a jövőt kereső,
Leszel számára, aki vagy, s aki nem,
akinek hétről hétre lennie kell…
Hogy: „ha van Isten”-ből „itt van Isten”,
a „tudjaisten”-ből pedig „szeret Isten” legyen.

| BALOGH GYÖNGYI |

Ne páváskodj, térdelj!
M

últ év elején sokat imádkoztam valamiért, amit végül nem adott meg
az Úr. Ehelyett kaptam egy kétmondatos üzenetet, és ezáltal újabb
célt és békességet. Azt olvastam egyik reggel a napi igemagyarázatban:
nem sztárságra hívott el az Úr, hanem szolgálatra. A másik mondat, amely
szíven talált, így hangzott: ne páváskodj, térdelj!
Bizony sokan sokszor vagyunk így. Elkap a hév, és egyre nagyobb dolgokra vágyunk ahelyett, hogy a saját feladatunkat jól végeznénk. Sokszor
kérünk, sőt követelünk Istentől olyat, amit nem kapunk meg. Nem Isten
életünkre vonatkozó tervét követjük, hanem kitaláljuk a sajátunkat, és
arra kényszerítenénk az Urat, hogy adja arra áldását. Ha van elég bölcsességünk, rájövünk: Isten nem azért tagadta azt meg, mert nem szeret,
hanem azért, mert nem válna az a javunkra. Vagy talán még nem jött el
annak az ideje.
Félreértés ne essék, nem baj az, ha nagyobb dolgokra vágyunk. A baj
az, ha nem vagyunk elég türelmesek, alázatosak, és nem várjuk meg,
hogy Isten terve „utolérjen” bennünket.
Máskor az történik, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi elképzeltük, és a sikertelenségért a körülöttünk élőket hibáztatjuk. Amikor kedvünk szerint alakul az életünk, és a terveinkkel, elvárásainkkal
egyeznek a történések, (jó esetben) Isten akaratának tulajdonítjuk (rossz
esetben magunkénak, és ettől büszkék leszünk). Viszont ha nem jön össze
a dolog, már nem az Úr akaratáról beszélünk, hanem emberek összeesküvéséről, rosszindulatáról, netán bosszújáról, és megharagszunk rájuk.
„Körtére” vágyunk, helyette „almát” kapunk, és azt eldobjuk, mert mi
nem azt kértük.
Egy másik dolog, ami sokat foglalkoztat, a „keresztyén turizmus”.
Vannak olyanok, akiknek megváltozik az életük, vallásosból hitüket

gyakorló keresztyénekké válnak, és egyre nagyobbak lesznek az igényeik. Ha netán nem tudja a saját egyházuk, gyülekezetük, lelkipásztoruk kielégíteni elvárásaikat, turistákhoz hasonlóan elmennek oda,
ahol megtalálják azt, ami – érzéseik szerint – nekik jár. Így válnak
„wellnesskeresztyénekké”. Válogatás nélkül fogyasztják a különböző tanításokat, élvezik a látványos közösségek „meleg testvérszeretetét”. Jó
érzés a wellnessben lenni, mert megkapok mindent, és nincs felelősség,
nincs kötelezettség.

...nem baj az, ha nagyobb dolgokra vágyunk. A baj az, ha nem vagyunk elég
türelmesek, alázatosak...
Értsük jól, nem baj, ha nő az igényünk, elvárásunk, ha vele együtt nő
a felelősség és a kötelességtudat. Fontos tudni, hogy a gyülekezetben, az
egyházban nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is van. Nemcsak az
a fontos, mit kapok, hanem az is, hogy mit adok. Ha a saját házamban
nincs fűtés, meleg víz, nem az a megoldás, hogy elmegyek a szomszédba
melegedni, fürdeni, mert attól az otthonmaradt családom nem melegedik
fel, és nem lesz tisztább. Ezzel ellentétben otthon maradva, családunkkal összefogva tüzet tudunk rakni, vizet tudunk melegíteni, és ameddig a
házban meleg lesz, szeretteinkkel összebújva tudjuk egymást melegíteni,
biztatni.
Összegzésképpen még annyit, hogy ne akarjunk könnyen megsértődő,
páváskodó sztárok lenni, hanem legyünk térdeplő, szolgálatkész keresztyének, akik sokat imádkozunk egymásért, családunkért, egyházunkért,
gyülekezeteinkért.

| FERENCI ISTVÁN |
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( Interjú )

Az átadás évei
A magyar kormány jóvoltából 2017 végén jelentős támogatást kaptunk, azt éppen erre használtuk, használjuk fel.
– Nemcsak egy év, hanem egy ciklus is lezárult. Sikerült-e a korábban kitűzött terveket az
elmúlt hat évben megvalósítani?
– Hat évvel ezelőtt két fontos célt tűztem ki magam elé. Elmondtam, hogy semmi sem fog megváltozni, és mégis minden megváltozik. Úgy
éreztem, az elődök munkáját kell továbbvinni,
kiegészíteni az új kihívásoknak és lehetőségeknek megfelelően. Ebben jeleskedtünk az elmúlt
években. Ugyanakkor kijelentettem, nem szeretnék olyan püspök lenni, aki a munkahelyén
tölti el az éveket. Ez annyira sikerült, hogy
lassan már alig lehet megtalálni az irodában.
Természetesen igyekszem a keddet, szerdát,
csütörtököt a hivatalban tölteni.
Az elmúlt években Erdélyt járva, a gyülekezeteket felkeresve, az emberekkel beszélgetve,
imádkozva együtt éltem meg a közösségi életet.
Sokan ebből táplálkoztunk, én magam is sok
tapasztalattal gazdagodtam, amelyet a zsinati
munkában, egyházi igazgatásban felhasználtam. E lépésekkel újszerűvé lehetett tenni a
gyülekezetek és az intézmények, valamint az
egyházi adminisztráció kapcsolatát.
– Mivel nem volt elégedett? Mi nem sikerült?
– Ha ránézek a statisztikai adatokra, akkor 2013
januárjában 300 ezer lélekkel számoltunk, ez
2017 végére 285 ezerre csökkent. Ez jelzi, hogy
a legfontosabb kérdést, a lélekszámapadást
nekünk sem sikerült megállítanunk. Nem személyes kudarcként élem ugyan meg, de mindig
felmerül a kérdés, vajon mikor áll meg ez a tendencia. Ha ugyanis nincsenek fiatalok, életképes közösség, az intézményépítés is fölöslegessé
válik.

A belső megújulásra
tett kísérleteink folytatódnak. A nagyvárosi
misszió a jövőben is elsőbbséget élvez. Remélem, a nagyvárosokban
partnerre találok abban,
hogy új gyülekezeteket
tudjunk létrehozni.
– A magyar kormány támogatásából az elkövetkező években számos intézmény fog megújulni. A püspök úr többször hangsúlyozta a
nagyvárosi misszió fontosságát, az aktív közösségek formálását. Nem mond-e ellent ennek
az, hogy a támogatásból olyan szórványtemplomok is megújulnak, ahol alig él magyar?
– Gondolom, mindenki elismeri, hogy az óvodákra, iskolákra, ifjúsági intézményekre fordított összegek a közösségek megsegítését jelentik. Mindez a jövő és a megmaradás érdekében
történik. Hiszen olyan rendszerünk van, hogy
ha a fiatalok tanulni szeretnének – akár szakmát is –, akkor a meglevő iskolákban, kollégi-

Fotó: Kiss Gábor
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Kató Béla: ha nincsenek ﬁatalok, életképes közösség, az intézményépítés is fölöslegessé válik

umokban, egyetemeken ösztöndíjrendszerünk
által is lehetőségük van.
Ugyanakkor tudni kell azt, hogy egy népnek, nemzetnek szimbólumokra is szüksége
van, az önbecsülése is fontos. Ha nem is tudunk minden épületet megtartani, mégis van
egy-két olyan szimbólumunk, amely ittlétünket jelképezi. „Bizonyítékkeresés” zajlik ma
körülöttünk, ezért gyülekezeteink emlékművet, kopjafát állítanak, jelezve: itt voltunk,
létjogosultságunk van Erdélyben. Ezért néhány Árpád-kori templom felújítása a kultúra
megóvását jelenti. Hangsúlyozni szeretném, a
befektetések jelentős része a közösségi élet fejlesztését célozza.
– Újabb év, újabb kihívások. Idén egyházkerületünk számára melyek a legfontosabb feladatok?
– Most érkeztünk el oda, hogy azok a tervek,
amelyeket korábban felvállaltunk, a megvalósítás fázisába kerültek. Az idén minden vasárnapra esik majd két-három hálaadó istentisztelet, amely az elmúlt években eltervezettek
bizonyos lezárását jelentik. Mindezek mellett
az intézményépítés természetesen tovább halad majd. A belső megújulásra tett kísérleteink
folytatódnak. A nagyvárosi misszió a jövőben is
elsőbbséget élvez. Remélem, a nagyvárosokban
partnerre találok abban, hogy új gyülekezeteket
tudjunk létrehozni. Vagyis új területeken jelenjünk meg, ahol eddig nem voltunk jelen. Ehhez vállalkozó típusú, missziós lelkületű, hívő
munkatársakra van szükség.
– Beiktatási beszédében a püspök úr hat évvel
ezelőtt azt mondta, hogy Péterhez hasonlóan
szeretné kivetni a hálót, nem egymás nyakába,
hanem egymásért. A most következő ciklusban
milyen „hálóra” számíthat az erdélyi magyar
református? Milyen hosszú távú tervek vannak
kibontakozóban?
– Annak, hogy a felkérésre tovább vállaltam
a püspöki teendők végzését, az volt az alapja,
hogy még kevés idő telt el a „sínek lerakásától”. Mindenki számára világossá kell válnia,
a „sínek milyen irányba mutatnak”. Ezért úgy
gondolom, e hátralevő időszak az átadás éve-

it jelenti: át kell adnunk tapasztalatainkat az
utánunk jövő generációknak. Ha nem tudunk
kellőképpen hagyatkozni, félő, hogy vákuum
vagy zűrzavar keletkezik. Azt pedig a közösség
sínylené meg.
Az erdélyi magyaroknak, reformátusoknak
jövőképre van szükségük. Látnunk kell, hogy mi
jó helyen vagyunk, Isten ide teremtett minket, és
mi e területnek nemcsak lakosai, hanem felelősei is vagyunk. Ebből adódóan olyan feladatokat
kell elvégeznünk, amelyek nem tétlenségre, hanem aktív munkára serkentenek. Erre kell minél
több fiatalt megtanítani, hogy ne váljon tékozló
fiúvá, aki kikéri jussát, elmegy vele, és azt mondja: ezt én jobban tudom. Ugyanakkor fontos,
hogy őszinték és hitelesek legyünk, hogy az általunk megtapasztalt és igaznak tartott életformát
örökítsük az utánunk következőkre.
– Rendkívül bizonytalan világban élünk,
ugyanakkor sokak szerint sorsdöntő év előtt
állunk. Valóban így látja a püspök úr is?
– A politikusok nyilván minden választás előtt
arról beszélnek, hogy az meghatározó. Európában sajnos a második világháború óta sok meg
nem oldott probléma gyűlt fel, amelyet diplomáciával, politikai korrektséggel próbáltak elfedni, de nem megoldani. Ezért időnként ezek
felszínre kerülnek, és veszélyesekké válnak.
Az uniós választások ma világosan mutatják:
Kelet és Nyugat között nem tűntek el a különbségek. Olyan ideológiai választóvonal létezik,
amelyet nehezen lehet feloldani. Kérdés, hogy
kell-e újabb falakat építeni. Ezek megválaszolatlan kérdések.
Nekünk viszont egy alapunk van, amelyre
életünket eddig is elhelyeztük. Ez pedig Isten
igéjén alapszik. Mindenki, aki ettől eltér, és
mást tanít vagy hangoztat, az más urat szolgál.
A keresztyénség veszélyben van, egyre kevesebb ember hisz a valódi értékekben, ennek pedig súlyos következményei lehetnek. Egyetértek azokkal, akik féltik a keresztyén kultúrájú
Európát, egyelőre ugyanis úgy tűnik, vesztésre állunk. Azt viszont kizártnak tartom, hogy
Krisztus Anyaszentegyháza eltűnne a világról,
mert hitünk szerint épp ő a megtartója.

| SOMOGYI BOTOND |
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Reformátusok Bácskában, ökumené Feketicsen
Ide szintén a mai Magyarország területéről, Békés és Bihar megyékből telepedtek
át a hívek felmenői, no meg Bukovinából az
andrásfalvi reformátusok Hertelendyfalvára.
Akkoriban csupán országon belüli vándorlás
eredményeként.
Sajnos mára a szakadás jelei a szerbiai magyar reformátusság körében is megjelentek.
Lehet, hogy éppen a horvátországi reformátusok „példájára”. Amúgy összesen ötvennél több
szórványgyülekezetet tartanak nyilván Szerbiában, de csak kétharmadukban zajlik szolgálat.
Hadd ízlelgessük az anyagyülekezetek neveit:
Bácsfeketehegy, Maradék, Bácskossuthfalva,
Pacsér, Piros, Szabadka, Verbász, Zombor, Újvidék (bácskai egyházmegye), Torontálvásárhely,
Magyarittabé, Nagybecskerek, Hertelendyfalva
(bánáti egyházmegye).

1.|

teremtette körülmények között zajló tanulmányokat választották.
A bácsfeketehegyi gyülekezetben mindig
pezsgő élet folyt, a többiekhez képest szerteágazóbb. Ezt bizonyítják az utóbbi időben megjelentetett kiadványok is, amire feltétlenül büszkék
lehetnek. Vasárnap délelőttönként mintegy
százan járnak délelőtti istentiszteletre, 7-8 százaléka az egyházfenntartóknak. Délutánonként
vasárnapi iskola és ifjúsági óra, azt követően
pedig bibliaóra zajlik. Feketehegy egyetlen szórványgyülekezettel rendelkezik: Kishegyesen
a hónap utolsó vasárnapján és ünnepnapokon
tartanak istentiszteletet.
A reformáció évfordulóján nagyszabású emlékünnepséget tartottak, az alkalomhoz kötött
ünnepek mellett nagyobb megemlékezést pedig
a letelepedés 230. évfordulóján. Természetesen

Keresztelő Bácsfeketehegyen. Bár a lélekszám apad, a település az egyik legerősebb református gyülekezet

Bár a lélekszáma folyamatosan apad, Bácsfeketehegy az egyik legerősebb református
gyülekezet a környéken. Nem véletlen, hogy a
szerbiai református püspökség megalapításától kezdve, 1933 óta püspöki székhelyként tartják nyilván, bár nincs „püspöki palotája”, legfeljebb egy-két helyiség a parókia mellé épült
gyülekezeti házban. Tény viszont, a jugoszláviai (később szerbiai) református püspökök
többsége itt szolgált, jelenleg Halász Béla püspök a nem túl közeli Hertelendyfalva parókus
lelkésze. Külön kiemeljük Ágoston Sándor, az
első püspök (1934–1960 között), valamint dr.
Hodosy Imre püspök nevét, aki 1982–1996 között töltötte be ezt az egyházi tisztséget, 1942ben Kolozsváron végezte a teológiát. Amúgy a
mai Szerbiában szolgáló református lelkészek
vagy Magyarországon (Budapesten vagy Debrecenben) vagy Kolozsváron végezték tanulmányaikat. A lehetőségeket a politikai helyzet
is meghatározta. Annak idején Tavaszy Sándor
erdélyi püspök kínálta fel a kolozsvári képzés
lehetőségét, amely a kilencvenes években újra
valósággá vált, és többen Kolozsvárt, a lelkiekben mégiscsak közelebb álló kisebbségi lét

kiemelt testvéri kapcsolatot ápolnak Kunhegyes
gyülekezetével; egy-egy feketicsi és kunhegyesi
fafaragó munkájának az eredménye a kétágú
akácfából készült alkotás, a kettős kopjafa,
amely az egy tőből való fakadást, a szakadást és
egyúttal az összetartozást jelképezi. Működik a
presbiteri szövetség és a nőszövetség, foglalkoznak a katekizációval, ifjakat táboroztatnak, beindult a gyermekmisszió, az értelmiségi fórum,
ökumenikus találkozókat és konferenciákat
szerveznek az egykori árvaház felújított épületében, különböző tanácskozásokat és összejöveteleket tartanak. Érdekességként megemlítendő, hogy német református templom is létezett
a településen, majd a gyülekezet megszűntét
követően hátrahagyott kegytárgyakat (kehely,
keresztelési tál, gyertyatartók) a reformátusok
kezelésére bízták.
Amúgy az apadó lélekszám összekovácsolja a magyarságot. A szerb állam hagyja ugyan
működni az egyházakat, ám kevésbé támogatja
fenntartásukat. Csak a nyugdíjalapba ad valamit, a lelkészek fizetése teljes mértékben a gyülekezetek hozzájárulásából áll. Szerencsés esetben az 1946-ban elkobzott és visszaszolgáltatott

földek bérbe adásából származik annyi jövedelem, ami az önnfenntartást biztosítja. Megemlítendő, hogy a lelkész az államtól a templomon
kívül megtartott vallásórákért óradíjat kap. Bár
1–8. osztályban választható tantárgy, de a gyermekek döntő többségben vallásórára járnak,
és nem polgári oktatásra. Amúgy egyetlen évet
tart a konfirmációi előkészítő, adventben pedig
külön gyermekistentiszteletre kerül sor szavalatokkal, énekekkel.

A bácsfeketehegyi gyülekezetben mindig pezsgő élet folyt...
A magyarországi kormánytámogatásnak köszönhetően tatarozás alatt álló református templom a Tito marsall (!) és a Testvériség utca sarkán
áll. Mellette takaros parókia, arrébb a tanácstermet, valamint a lelkészi, esperesi irodákat – sőt
a jelképes püspöki székhelyet – magában foglaló gyülekezeti ház, szemben vele egy elhanyagolt épület. A főúton, a nemrég felújított és újra
használatba helyezett, 2008-ban a reformáció
emléknapja közeli vasárnapon „felszentelt” evangélikus templom irányában újabb romhalmaz,
az egykori gyár épülete alkot ellentmondásos
összhangot, és emlékeztet a jugoszláv kommunizmusra. Az 1905-ben felépített ágostai hitvallású
templom a Duna menti svábok elszármazottainak
volt az istenháza, működését a második világháború után betiltották, magtárnak használták.
A 2012-ben elhunyt Dolinszky Árpád evangélikus
püspök tiszteletére emléktáblát helyeztek el a
templomban, „aki az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában-Vajdaságban
jogfolytonosságának visszaállításáért folytatott
emberfeletti küzdelemben hittel helytállt, a templomot romjaiból építette újjá”.
Az ökuméné amúgy mindennapi gyakorlat,
nemcsak a ma már kisszámú evangélikussal és
római katolikussal, hanem a szeghegyi templomba járó ortodoxokkal (görögkeleti-pravoszláv) is.
Sőt az egykori jugoszláv államalapítás és ateizmus hozadéka, hogy a mai ökumenikus szolgálatokon a muszlim egyházi vezető is megjelenik.
Amúgy az egykori Bánság, Bácska nemcsak
sok nemzetiség együttélésének volt példaképe
valamikor, hanem számos vallási meggyőződés
szabad gyakorlásának a békés helyszínének
bizonyult. Sajnos nem sokáig. Mára a virágzó
múltra utaló nyomok többnyire a történetírásban és a temetőkben maradtak tetten érhetők.
Valamikor kétszáz tagot számláló nazarénus
gyülekezet és – a későbbiekben felújított – imaháza valamivel kisebb lélekszámú, ám zsinagógával rendelkező zsidó hitközség alkotott
sajátos vallási színfoltot Bácsfeketehegyen a
már említett magyar és német reformátusokon,
evangélikusokon, római katolikusokon, pravoszlávokon kívül. A falu zsidósága eltűnt, a zsinagógát 1948-ban lebontották, az ősök álmára
ledőlt síroszlopok, bokrok és cserjék vigyáznak
valahol a domboldalon. Alakult viszont Keresztyén Adventista Egyház és Teljes Evangéliumi
Gyülekezet. Létezésüket és működésüket kétnyelvű szerb–magyar feliratok igazolják a Tito
marsall és a Nikola Durkovic utcában.

| dr. ÁBRÁM ZOLTÁN |
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( Szabadidő )

Kereszt(yén)rejtvény

| Készítette CSATLÓS JÁNOS |

Gasztrosarok

Humor

Quesadilla avokádós mártogatóssal

A

quesadilla olyan mexikói melegszendvics,
amely egyre népszerűbb lesz mifelénk is.
Sokféleképpen elkészíthetjük különböző húsokból és zöldségekből, de a sajt nem maradhat
ki egyik fajtájából sem, hiszen amellett, hogy
bármilyen húshoz és zöldséghez talál, még a
tortillalapokat is összetartja, amelyek közé majd
a finomságokat töltjük.

Elkészítés:
Készítsünk egy lecsós alapot: a felaprózott
hagymát kevés olajon pirítsuk meg, adjuk hozzá
az apró darabokra vágott kápiapaprikát, majd
kevés párolás után jöhet a szintén apró darabra
vágott paradicsom (1 darab), és készre pároljuk

Hozzávalók két főre:
400 g csirkemellfilé, 300 g reszelt sajt (amilyet szeretnénk), 1 közepes fej vöröshagyma,
1 közepes db kápiapaprika, 2 közepes méretű
paradicsom, 1 db puha avokádó, 2 kanál olívaolaj, só, bors, 1 evőkanál citromlé, 2 gerezd
fokhagyma, 4 db tortillalap, 1 kisebb doboz
csemegekukorica (ízlés szerint)
őket. A csirkemelleket ízlés szerint fűszerezzük
meg, és süssük pirosra mindkét oldalukat.
Az avokádókrémhez az avokádót, a paradicsomot, a fokhagymát, 1 kanál olívaolajat, citromlevet, kevés sót, borsot aprítógépbe tesszük,

A

z iskolai hittanórákon sok mókás jelenetben van részem. Igaz, nem mindig
tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Amikor
a karácsonyi történetet ismételtük, az egyik
gyermek azt mondta, a kis Jézust vályúba
fektették, a másik szerint tejecskét és menyecskét kapott ajándékba.
Nemrég a Tízparancsolatot ismételve
megtudtam, hogy a 7. parancsolat így hangzik: ne garázdálkodj!

(SURÁNYINÉ RÉTI KATALIN,
az EKLÉZSIA HUMORA Facebook-oldaláról)
és krémesre – vagy ha szeretnénk, darabosabbra – kavarjuk.
Összeállítjuk a quesadillát: egy nagyobb serpenyőt felmelegítünk, de nem engedjük nagy
lángon. Pár csepp olajat is teszünk, majd ráhelyezünk egy darab tortillalapot. Erre jön egy
réteg reszelt sajt, a lecsónak a fele, a grillezett
csirkénknek is a fele (előzőleg apróbb darabokra vágjuk), kukoricát szórunk rá ízlés szerint,
majd a rétegezést a reszelt sajttal fejezzük be, és
ráhelyezzük a másik torillalapot.
Amikor szépen megpirult az alsó lapunk,
akkor óvatosan megfordítjuk a szendvicsünket,
és a másik felét is szépen megpirítjuk.
A maradék két lappal és hozzávalókkal szintén elkészítünk egy adagot, és kész a második
szendvicsünk is. Ezután jöhet a tálalás. Avokádókrémmel fogyasztjuk, de jól illik hozzá egyéb
mártogatós is, pl. sajtszósz, paradicsomszósz,
mustáros majonéz.

| SZABÓ ANITA |
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( Párkapcsolat )
Üzenet

Egymáshoz csiszolódni
Beszélgetés Sógor Árpád teológiai
ifjúsági lelkipásztorral az öt szeretetnyelvről
A házasság hete alkalmából az öt szeretetnyelvről, a párkapcsolaton és családon belül felmerülő problémákról, a szeretetnyelvek
felismeréséről és ezek alkalmazásáról beszélgettünk Sógor Árpáddal, a kolozsvári teológia ifjúsági lelkipásztorával.

– Mit értünk szeretetnyelv alatt?
– Gary Chapman amerikai író, családterapeuta
írta le ezt először. Az ő megfigyelései alapján
állt össze az elmélet, amely szerint az emberi
kommunikációban ötféle szeretetnyelv létezik.
Azt állította, minden embernek van egy úgynevezett szeretettartálya, amiből jó adni, de
ha nem találja meg a módját, hogy időnként
fel is töltse, akkor ez egy idő után kiürül. Gary
Chapman szerint tehát ötféle szeretetnyelv van,
ezek által az emberek ki tudják fejezni szeretetüket, illetve érzékelni tudják a feléjük irányuló szeretetet. Általában egy ember két vagy

három szeretetnyelvet tud beszélni az ötből.
Az egyik közülük a domináns, ami ösztönszerűen jól megy, a többi tanulás útján fejleszthető.
Akkor válik mindez érdekessé, amikor egy pár
különböző szeretetnyelveket beszél, illetve ért,
ilyenkor ugyanis egymáshoz kell csiszolódniuk. Az öt szeretetnyelv: elismerő vagy dicsérő
szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívesség és
testi érintés. Van egy teszt, amely a világhálón
is megtalálható. Ebből kiderülhet, mi a szeretetnyelvünk. Chapman leképezte ezt az elméletet
mindenféle kapcsolatra, tehát nemcsak párkapcsolatra, hanem szülő–gyermek kapcsolatra,

külön férfiakra és nőkre. De az elmélet végül is
ugyanaz: ha tudatosítjuk magunkban, akkor talán jobban oda tudunk figyelni arra, hogy kimutassuk szeretetünket a számunkra fontos ember
felé. Kísérletekkel bizonyított tény az is, hogy
ha egy ember úgy érzi, őt nem szeretik, akkor
ebbe bele tud lelkileg és testileg betegedni.

Az öt szeretetnyelv:
elismerő vagy dicsérő
szavak, minőségi idő,
ajándékozás, szívesség
és testi érintés.
– Sokan nincsenek tisztában a szeretetnyelvükkel, és ebből konfliktusok adódhatnak. Hogyan deríthetem ki a teszten kívül, hogy mi a
párom szeretetnyelve?
– Egy idő után az ember – ha kíváncsi a másikra
– rájön, hogy mivel tudna társának örömet szerezni. Erről eszembe jut egy régi klasszikus vicc,
amikor a székely bácsit megkérdezi a felesége,
szereti-e még, mire ő azt válaszolja: harminc
évvel ezelőtt már elmondtam, ha változik valami, szólok! Nyilván az ő szeretetnyelve nem az
elismerő vagy dicsérő szó. Aztán vannak olyanok, akik ölelkezni szeretnek, akik bújósabbak,
ebből nem nehéz kitalálni, hogy a testi érintés
fontos nekik. Meglephetjük szeretteinket egyegy kedves ajándékkal is, főleg olyannal, amit
mi készítünk, és ha tetszenek neki ezek az apró
figyelmességek, akkor az egyik szeretetnyelve
az ajándékozás lehet.
– Használhatja-e valaki mind az ötöt?
– Az ilyen szerintem nagyon ritka lehet, erre
csak rendkívüli empátiával megáldott emberek
képesek.
– Ön szerint a legtöbb családi konfliktus, párkapcsolati gondok, válás abból is adódik, hogy
nem ismerjük fel egymás szeretetnyelvét, illetve nem alkalmazzuk?
– Az egyik lehetséges probléma ebből adódhat.
Nyilván nagyon sokféle gond, kereszt próbálhatja meg a párkapcsolatot, vagy egy egész család életét nehezítheti meg. A másik a türelem
hiánya. Olyan gyorsan történik minden a világban, ilyenkor egy idő után a párkapcsolatban
is elfogy a türelmünk, ezért gyors megoldásokat szeretnénk, ám ez nem mindig működik.
Legtöbb esetben a párkapcsolatban kialakuló
nehézségek hosszú folyamatok eredményei,
éppen ezért ugyancsak hosszú idő kell ahhoz,
hogy azok megoldódjanak.
– Ebben a rohanó világban nagyon nehéz minőségi időt biztosítani egymásnak, és egyúttal
türelmesnek is lenni. De lehet ezen dolgozni
például a kompromisszumkötéssel?
– Talán nem a legjobb megnevezés a kompromisszum, mert ebben a kifejezésben az rejlik,
hogy mindketten valamiről le kell mondanunk
a közös cél érdekében. A szakkönyvek szerint
valahogy úgy hatásos beállítani egy konfliktus
megoldásának a szükségességét vagy fontosságát, hogy mind a ketten nyerjünk a helyzetből.
Szóval egy párkapcsolatban óhatatlanul mindig adódnak akadályok. Ezekre viszont ne úgy
tekintsünk, mint kerítések, amelyek bezárnak
vagy megakadályoznak, hanem mint lépcsők,
amelyekre felmászhatunk. És ha sikerül megoldani, egy magasabb szintre juthatunk.
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( Hírek, események )

Tíz éve ég a láng

„A

z Égjen a láng elejétől fogva a mi történetünk volt, és mindig az is marad helytől,
időtől függetlenül. A mi történetünk addig él,
amíg van mit mesélnünk, van sztori, ami a folyosókon megszólal, amit nyáron egymásnak elmesélünk, télen felmelegítünk. Történetünk több
ezer emberről szól, aki lelkesen énekel, imádkozik. Arról, hogy adakozunk, nemes célokat
támogatunk, rászorulóknak segítünk, de arról is,
hogy közösen fényképezünk, új embereket ismerünk meg, új zenéket fedezünk fel” – fejtették ki
a szervezők az idei mottó (A mi történetünk) hátterét. A rendezvény jelentős változásokon esett
át tízéves története során: 2009 óta több mint
húszezer résztvevő hallhatott és énekelhetett 36
zenekarral több mint 660 dalt összesen 54 szervező kitartó munkájának köszönhetően.

meghallott isteni szó. Az Égjen a láng is ilyen
mustármagnyi kezdet volt, de fa növekedett
belőle, a fesztiválon elénekelt dicsőítő dalok
pedig szintén elvethetik az ige magvát a résztvevők szívében. Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezető-helyettese a
szervezők kitartó munkáját méltatta. Elmondta,
a közös történet minden dalban, hangban, tapsban bővül kicsit, az Égjen a láng pedig a hitben
való együvé tartozásról, az egymás felé kinyújtott kézről szól. A hit évezredek óta erős kötelék
maradt, és az a láng tartja össze, amelynek a
fiatalok az őrzői.
Másnap a Sófár, az Élő Kövek, a Graal és a
paniti gyermekkórus dalai töltötték be a nagytermet, a kicsiknek a Szikrazugban a Karaván
koncertezett, míg a kisteremben Sófalvi Sza-

Fotók: Bereczky Sándor

Családias és fesztiválos hangulatban zajlott le az Égjen a láng
keresztyén zenefesztivál Marosvásárhelyen. A tizedik évfordulóját
ünneplő esemény több mint kétezer résztvevője teljesen belakta
a Kultúrpalotát – a nagyteremben áhítat, koncertek, a kisteremben
személyes bizonyságtételek, beszélgetés és további koncertek várták az érdeklődőket.

A Kultúrpalota tizedik alkalommal is megtelt

a kihívásokról, a zene szerepéről és a jövőképükről. Elhangzott: nem csak az egyént, a
közösségtudatot is szeretnék fejleszteni alkalmaikon, továbbra is fontos marad a felelősségvállalásra, elköteleződésre, együtt dolgozásra
való buzdítás, emellett példát mutatnának, és
arra bátorítanák a fiatalokat, hogy itthon tervezzék a jövőjüket.

Az Égjen a láng mustármagnyi kezdet volt.

A szervezők a ﬁatalokat a szülőföldön való maradásra és az Erdélyben való boldogulásra biztatták

A rendezvény első napján az Ében, a Worship
Team, a Reménység és az After 5 zenekarok álltak színpadra. A kisteremben Szederjesi Róbert
mesélt megtérésről, hitről, házasságról, Isten
gondviseléséről, majd az Anima zenekar és a
Chameleon Jazz Band, valamint helyi fiatalok
slam poetry előadását hallgathatták meg az
érdeklődők. Áhítatot Gáll Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület kancellárja tartott a Mt
13,31–32, a mustármag példázata alapján, hangsúlyozva a szerény kezdetekben rejlő nagy lehetőségeket: ez lehet egy meghallott ige, baráti
buzdítás, ifjúsági alkalom vagy csendességben

bolcs marosszentgyörgyi polgármester mesélte
el a történetét: nyíltan beszélt Istennel való
kapcsolatáról. A továbbiakban Nyikó Anetta
és Német Ádám zenélt, majd fórumbeszélgetésen értekeztek az erdélyi keresztyén ifjúsági
szervezetek szerepéről a meghívottak: Gergely
Noémi (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet),
Tussay Szilárd (Erdélyi IKE), Tamás Barna (a
Gyulafehérvári Főegyházmegye ifjúsági lelkésze), Kerekes István (Romániai Magyar Cserkészszövetség) és Márton István moderátor. A
résztvevők ismertették munkájukat, az általuk
képviselt szervezetek programjait, beszéltek

Áhítatot Mészáros Lehel szászcsávási lelkipásztor tartott a Filippi 3,12–14 alapján. A lelkipásztor részese volt a fesztivál tízéves történetének, és úgy véli, Isten is ott volt velük, hiszen az
alkalmakon meglátszott, mekkora serege van
Krisztusnak. Kitartás, szolgálat, áldozathozatal,
csapatmunka, egymásra és másokra való odafigyelés, növekedés – az igehirdető szerint ezek a
rendezvény legfőbb jellemzői.
„Az idei Égjen a láng különleges volt számunkra, hiszen tíz év munkájára, növekedésére tekintettünk vissza, de ünnep és hála is
vegyült ebbe a nosztalgiába. Örömmel nézem
minden évben, hogy ilyen sok ember érdeklődik a keresztyén zene, az ifjúság munkája iránt,
és szervezőtársaimmal együtt büszke vagyok
arra, hogy az adományokból ilyen jelentős öszszegű támogatást ajánlhatunk fel nemes célokra” – nyilatkozta Sütő Alpár főszervező, aki a
kezdetektől jelen volt a fesztivál tízéves történetében. Elmondta, az idei 6678 lejes adományt a
nyárádszentimrei egyházközségnek ajánlották
fel a tűzvészben leégett gyülekezeti ház helyreállítására.
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