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2012. szeptember 29-

én új vezetőséget vá-

lasztott a CE Szövet-

ség közgyűlése. A vá-

lasztások a fiatalítás 

és a missziós elhívás 

erősítésének jegyében 

történtek. Ez nem az 

idősebb generációk 

kizárását jelenti, ha-

nem a fiatalok bevoná-

sát a szolgálat közös 

feladatába! 

Pál apostol azért írja ezt a 

galáciabelieknek, mert úgy látja őket, 

mint akik egyek a Krisztus Jézusban. 

Minket hogyan lát a világ vagy az 

Egyház? Legfőképpen pedig hogyan 

lát a mi Urunk? Szeretnénk egyek 

lenni, de hogyan lehetséges ez, ami-

kor még külsőre is mind különbözünk 

egymástól?  

Különbözőségünk felfogható úgy 

is, hogy más-más fajta edények va-

gyunk. Ám minden edény egyforma 

lehet olyan értelemben, hogy mind 

tartalmazhat vizet. Bennünk megvan-

e az élet vize? Ha igen, akkor már 

van esély az egységre. 

Az egység másik feltétele a tiszta-

ság. Emberileg ez nem megy, tudo-

mányosan is képtelenség az, hogy 

faedényből aranyedény legyen. Csak 

újjáteremtés által lehetséges az átfor-

málódás, megtisztulás — kegyelem-

ből. Nem vagyunk egymásnál külön-

bek, de egymást magunknál különb-

nek tudjuk látni! A világ szemében 

sem leszünk különbek, csupán abban 

különbözünk a világ fiaitól, hogy 

bennünk a Krisztus lakik. Ez pedig 

mennyei ajándék. Senki sem dicse-

kedhet vele, viszont mindenki felmu-

tathatja a benne lakó Krisztust, hogy 

sokan megkívánják Őt.  

Hogyan lehet egynek lenni? Ha 

Krisztus lakik bennünk, mi pedig 

Krisztus Jézusban vagyunk. Mikor 

valóság ez az életünkben? Ha Krisz-

tusban szólunk és benne élünk-

mozgunk. Krisztusban szólni azt je-

lenti, hogy nyíltan, szeretettel, egy-

más szemébe tekintve, az Isten Lelke 

által kiválasztott szavakkal beszé-

lünk. Krisztusban élni pedig annyit 

tesz, mint igyekezni mindenáron az Ő 

mércéje szerint cselekedni,  Neki en-

gedelmeskedve. 

Miféle mérce adatik nekünk? 

Nem más, mint ami a Hegyi-

beszédben van megírva, bármilyen 

lehetetlennek tűnik is teljesíteni azt. 

Minél inkább szembesülünk azzal, 

hogy képtelenek vagyunk megtenni 

ama második mérföldet is, annál job-

ban érezzük, hogy rászorulunk a mi 

Urunk Jézus Krisztus kegyelmére. 

Minél inkább szomjúhozzuk a mi 

Urunk kegyelmét, annál inkább árad 

ránk az Ő ereje és szeretete, és késszé 

tesz Őt hordozni ebben a világban. 

Legyen ez üzenet az új vezetőség-

nek, amelyet egy évre választott meg 

a Közgyűlés. Elsősorban azonban ne-

kem megszívlelendő, mint új elnök-

nek, és jaj nekem, ha megfeledkeznék 

róla! Szól ugyanakkor minden CE-

taghoz, felhatalmazva őt arra is, hogy 

helyre tegyen engem, mint elnököt, 

illetve az egész új vezetőséget, ha el-

térnénk a mi Urunk szavától. Kérem, 

hogy tegyetek helyre, ti tagok és te-

gyetek helyre, vezetőtársaim, hogy 

keringhessen ilyen értelemben is a 

Elnöki köszöntő 

(elhangzott 2012. szeptember 30-án a CE Szövetség 

XXI. Konferenciájának zárónapján) 
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Lapunk olvasói közül bizonyára többen lehetnek, 

akik e cím alatti sorozatos közleményeinket vég-

telenül unalmasnak és talán fölöslegesnek is fog-

ják találni. Nos, ezeket megvigasztalhatjuk azzal 

a jelentéssel, hogy a jelen közlemény e cím alatt 

a legutolsó. Voltaképpen már a múlt számunk-

ban megjelent közleménnyel befejeztük azt a 

magunk elé kitűzött feladatott, hogy a CE Szö-

vetségeink újabb keletű tagjait tájékoztassuk 

mindazokról, amiket tudniuk szükséges. Hogy 

ma ez alkalommal mégis e közlemény megírásá-

ra határoztuk magunkat, tettük ezt azért, mert az 

itt következő sorokat most már tulajdonképpen 

nem annyira az egyes CE Szövetségek, mint in-

kább a szövetségesek szervezeti feladataiért való 

felelősségük megvilágítására kívánjuk szentelni. 

Vannak keresztyén szövetséges testvéreink, 

akik a szervezet kérdéseit a szövetségi életben 

igen lényegetlennek és alárendelt fontosságúnak 

tartják, amikre – szerintük – jó volna, ha minél 

kevesebb időt pazarolnánk, de ezek tévednek, 

amikor a szervezet dolgait lényegtelennek és az 

azzal való foglalkozást elhanyagolhatónak vélik. 

Tévednek, pedig azért, mert Isten országáért való 

munkában ép úgy, mint Isten teremtett világában 

semmi sem lényegtelen és semmi sincs, ami el-

hanyagolható volna, tévednek legfőképpen azért, 

mert a munka és a szolgálat szempontjából a 

szervezeti kérdések figyelmen kívül hagyása és 

elhanyagolása mindig megbosszulja magát. Va-

lamint a testi, fizikai munka jó elvégzésére az 

egész test minden szervével együtt közre kell 

munkáljon, ép úgy az Isten országát építő munka 

is csak akkor lehet igazán eredményes, hogyha 

abban minden tag hűségesen teljesíti a maga sa-

játos szervezeti feladatát. Pál apostol a római 

levél 12. részének 4 – 8 versein alapuló igen he-

lyén való utasításokat ad, amelyeket minden szö-

vetségesnek meg kellene szívlelnie és akkor éb-

ren tartaná magában a szervezeti felelősségérze-

tet, amelynek a szövetségi életben való érvénye-

sítésére az alábbi pontokban néhány gyakorlati 

irányítást kívánunk nyújtani. 

A szövetség vezetője elsősorban Isten és ember előtt 

felelős a szövetség eredményes működéséért, és mivel 

minden munkát egymaga képtelen elvégezni, legelső és 

legsürgősebb dolga legyen munkatársakat szerezni a 

szövetség tagjai közül.  

A szövetségi munka, mint minden evangéliumi mun-

ka önkéntes, a vezető igyekezzék tehát odahatni, hogy a 

szövetség tagjai évenként ajánlkozzanak bizonyos meg-

határozott munka elvégzésére.  

Az önkéntes ajánlkozásnál tekintettel lehet és kell 

lenni arra, hogy az ajánlkozó minő munkát végez a leg-

szívesebben, mivel rendszerint mindenki azt a munkát 

végzi a legjobban, amit legszívesebben végez.  

Vannak munkák, amelyeket rendszerint a legtöbben 

szívesebben mellőznek. Ezek elvégzésével bízzuk meg 

azokat, akik semmi másra nem vállalkoztak, vagy akik 

annyira előrehaladtak a keresztyén alázatosság útján, 

hogy az Úr Jézus iránti szeretetből azt is szívesen elvég-

zik.  

Igyekeznie kell a vezetőnek arra, hogy lehetőleg egy 

tag se legyen munka és feladat nélkül, mert a legegysze-

rűbb és legügyetlenebbnek látszó tag is képes valamit 

igen jól, sőt, talán másoknál jobban elvégezni. 

Nem elég a munkát vagy feladatot vállalni és kiosz-

tani, hanem utána is kell nézni, hogy az jól és hűségesen 

végeztessék el, vagyis számon kell tartani a tagok mun-

kásságát. E végre ajánlatos a hetenkénti vagy havonkénti 

munkabizottsági összejövetelek, amelyeken minden tag 

beszámol vállalt munkájáról. 

A világháború utáni első euro-diákkonferencián a 

szervezeti kérdések tárgyalása alkalmával egyik német 

legátus azt a rövid, de velős kijelentést tette, hogy: Die 

Organisation ist Sache der Führerschaft, vagyis a szerve-

zet a vezetés dolga. A jó szervezés tehát jó vezetőt kí-

ván. Hogy legjobb legyen szervezetünk, a legjobb veze-

tőre: az Úr Jézusra van szükségünk. Vigyük elébe imá-

inkban szövetségünk szervezeti kérdéseit, és kérjük, 

hogy Ő ébresszen minden szövetséges testvérünkben 

szervezeti felelősségérzetet és önfegyelmezést. Ha az Ő 

fővezérletére híven figyelünk, akkor bizton jól fogjuk 

megoldani szervezeti feladatainkat.  

Dr. K. Tompa Arthur, egykori szövetségi titkár 

K. Tompa Artúr  (1872. okt. 24. – 1944. okt. 22) – református 

egyházi író, mérnök, a mezőgazdasági tudományok doktora, 

szőlész, borász, bölcsészdoktor, természetrajz, vegytan, föld-

rajz szakos tanár. 1915-től a kolozsvári Református Kollégi-

umban volt helyettes tanár. A háború után Kolozsváron, a 

Református Teológián lelkészi képesítést is szerzett (1932). 

Helyettes, később rendes lelkész volt Kendilónán. 1918–28 

között a Kis Tükörben szőlészeti, mezőgazdasági témájú írá-

sokat közölt. 1925-ben a Református Szemle közölte öt foly-

tatásban, J. Pollek: A C. E. Keresztyén Szövetség Kis Kátéjá-

nak fordítását. 1944 őszén, a front átvonulása utáni zavaros 

időkben a faluba visszatért vasgárdista csendőrőrmester fele-

ségével és két sógornőjével együtt meggyilkolta. 

CE-történet 

A szövetséges szervezeti felelőssége 

(befejező közlemény) 

 

(folytatás az előző számból) 
 

5. rész  
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Hajdanán, amikor még nem hadartak és siettek 

annyira az emberek, minden jelzőnek jelentősége 

volt. Egyházunkat az evangélium szerint reformált 

helvét hitvallású egyháznak nevezték. Az evangéli-

um szó hitünk tartalmára és egyházunk ősiségére 

vonatkozott. Az evangélium pedig Jézus Krisztus 

születésével kezdődik, amit Karácsonykor ünnep-

lünk. A reformálás szó a meghatározásból az egy-

ház és tagjai életvitelére emlékeztet, a helvét jelző 

pedig a hitvallási alapokra utal.  

Négy sarkalatos bibliai elv teszi reformátussá 

az egyházunkat:  

1. Solus Christus – kizárólag Jézus Krisztus a 

mi Urunk 

2. Sola Scriptura – kizárólag a Szentírásban 

foglalt szent ige hitünk és gondolkodásunk alapja 

és nem a keresztyén hagyományok 

3. Sola Fide – egyedül hit által boldogulhatunk 

ebben az életben 

4. Sola Gratia – egyedül Isten kegyelméből 

végezhetjük küldetésünket 

Ki tehát a református keresztyén? Aki minden 

tekintetben Krisztus tanítását és példáját követi. 

Aki fenntartás nélkül vállalja, hogy Jézus Krisztus 

az egyetlen Út, Igazság és az Élet.  

Újév táján mindnyájan valamilyen formában 

szeretnénk megújulni, frissen újat kezdeni az előt-

tünk álló évben. Mi segítene ebben minket jobban, 

mint a megreformálódás életünknek még a jelen-

téktelennek tűnő területein is?  

Ha egy ország bajba kerül, reformokkal próbál 

segíteni magán. Isten ezzel szemben reformációval 

ajándékozta meg az Ő népét. A kettő között lénye-

ges különbség van. A reform alkalmilag segít, de 

alapjaiban nem változtat semmin, ezzel szemben a 

reformáció radikális, gyökeres változást jelent.  

A szentírásbeli reformáció alapvetően érinti az 

embert, az elrontott rendet visszaalakítja az Isten 

akaratához. Minden reformáció azzal kezdődött, 

hogy elővették a Szentírást, és komolyan vették az 

Úr akaratát és rendelését. Az Ószövetségben is 

voltak reformátorok, például  Ezékiás király vagy 

Jósiás. 

Több mint 500 évvel ezelőtt, október 31-én 

Luther Márton Wittenbergben közzétette 95 téte-

lét. Ez a reformáció is azzal kezdődött, hogy újra 

előkerült Isten igéje. Az egyház akkori nyomorú-

sága az volt, hogy az utcán árulta a bűnbocsátó 

cédulákat. Azt hirdették, hogy minél drágábban 

veszed, annál több bűnöd bocsáttatik meg. Annak 

idején ez a kérdés fogalmazódott meg: írja ezt va-

lahol a Biblia? Amit gondolunk, illetve amit mon-

dunk, amihez hozzászoktunk, mert a szüleink is 

így tették, az benne van-e a Szentírásban? Mi az, 

amit Isten Igéje tanít Istenről, az emberről, a bűn-

ről, a bűnbocsánatról, az üdvösségről illetve a kár-

hozatról, a pénzről és a munkáról, a politikáról? A 

reformátorok alapmagatartása ez volt: ha felismer-

ték, hogy más a gyakorlat, mint ami a Szentírás 

tanítása, akkor a gyakorlatot igazították az Isten 

igéjéhez. A reformáció lényege mindig az, hogy 

rádöbbenek, hogy eltorzult a gondolkodásom, az 

életvitelem, elbuktam az igei üzenet gyakorlatba 

ültetésében, és ezért szükséges megállnom és Isten 

igéjéhez igazítanom egész lényemet. 

Azért kell bűnbánatot tartanunk, mert mi min-

dig irtózunk a reformációtól: ódzkodunk attól, 

hogy Istenünk változásokat eszközöljön az éle-

tünkben. Nem akarjuk, hogy a szívünk mélyéig 

érjen és fényt derítsen a bennünk uralkodó sötét-

ségre. A reformáció leleplez, szembesít a valóság-

gal. A szív belsejéig hatol, mert Istenünk ott akar 

maradandó változásokat véghezvinni az életünk-

ben. A reformáció új gondolkozásra tanít, míg a 

reform felszínes, csak bizonyos gondolatokat ala-

kít át.  

Például van egy házaspár, akik bár együtt él-

nek, eltávolodtak egymástól. Kaphatnak olyan ta-

Igazi reformáció 
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nácsot,  miszerint segítene, ha elmennének időn-

ként kettesben szórakozni valahova. De kaphatnak 

olyat is, hogy vallják be egymásnak becsületesen, 

hogy valójában már régóta kikívánkoznak ebből a 

házasságból, és kérjenek bocsánatot egymástól, 

majd fogadják el újra egymást, mint Istentől ren-

delt társat. Ez utóbbi tanács reformálná meg a há-

zasságukat, és a beszélgetések rendjén rájönnének, 

hogy milyen értékes kincs is a társuk. 

A reformáció mindig arról szól, hogy létrejön 

egy élő, működő kapcsolat az én élő Urammal, Ő 

mondja meg nekem, hogy mi a jó, és mi a rossz. 

Ha így leszek Isten gyermekévé, képes leszek az Ő 

parancsai szerint élni. Nem azért, mert megjobbul-

tam, hanem azért, mert már nem nekem kell telje-

sítenem, hanem a kapcsolatra figyelhetek. 

Isten nem foltozóvarga, nem reformokat beve-

zető vezető, hanem minket újjáteremteni akaró Úr. 

Jézus Krisztus egy kitűnő embernek, Niko-

démusnak mondta azt, hogy „szükség néked újon-

nan születned!” A mennyország kapuját csak Jézus 

Krisztussal lehet átlépni, nincs más útlevél. Pál 

apostol is megvallja, hogy azt hitte ő elég jó: a szár-

mazása kitűnő, nevelése kifogástalan, de amikor 

Jézus Krisztussal találkozott, kiderült, hogy mind-

ezek semmit nem érnek. Akkor  történt meg életé-

ben az igazi reformáció, amikor Jézus Krisztus szí-

ne előtt rájött, hogy nincs saját igazsága. Ez a felis-

merés alapjaiban változtatta meg az életét, megtéré-

se nem múló hangulat volt csupán.  

Jézus Krisztus nem csupán azért jött, hogy fel-

forgasson bennünk mindent, hanem hogy újat ad-

jon. Azért lehetünk mi Isten gyermekei, mert egye-

dül az Ő áldozata volt tökéletes, és hozott megbéké-

lési lehetőséget számunkra az Atyával. Erről be-

széltek a reformátorok. 

Vizsgáljuk meg tehát, hol szorul a mi életünk is 

reformációra és nem sminkelésre. Engedjük Isten 

igéjét igazán mélyre hatni: vegyük elő naponta a 

Bibliánkat és engedjük, hogy Urunk munkálkodjon. 

Jézus Krisztus most is felénk nyújtja a kezét, ragad-

juk hát meg, hogy minket is újjáteremthessen, meg-

reformáljon!     

Lőrincz János  

„A ma esti vacsorára vendégeknek – a képen látha-

tó és nem látható – reformátorokat hívtuk meg” – 

olvashattuk a Facebookon egy Luthert (és még né-

hány embert) ábrázoló grafika fölött Berke Sándor 

és Krisztina „közleményét” néhány órával a szerda 

esti Genézius ifi kezdése előtt, október 31-én. A 

barátok, ifistársak már körbeülték a „reformátori 

vacsorával” terített asztalt, amikor jó kis késéssel 

beléptem, az ifi vezetője pedig Chadwick Owen 

történésznek A reformációról írott könyvéből olva-

sott fel részleteket, így egyszerre kétféleképpen is 

megidézve a történelemnek azt a mozzanatát, amire 

aznap emlékeztünk: egyrészt magának a szövegnek 

a segítségével, amely részletesen beszél a 95 tétel 

kifüggesztésének történelmi hátteréről, másrészt 

pedig a középkori szerzetesek körében elterjedt szo-

kás, az étkezés alatti felolvasás gyakorlatának fel-

elevenítésével. A közös étkezést közös ima és éne-

kek követték, hálaadás a zsoltáros szavával, vala-

mint igeolvasás Máté evangéliumából, majd a Ró-

mai levélből. A forgatókönyvnek egy szorosan a 

reformációhoz kötődő, ugyanakkor pedig szemé-

lyes viszonyulásnak teret adó része volt, amikor a 

wittembergi vártemplom kapujára 495 évvel ezelőtt 

Luther Márton által kifüggesztett 95 tétel egy-egy 

tematikus tömbjéről (pl. a bűnbocsánat, a közösségi 

munka, a szeretet, mint az egyház „védjegye”  stb.) 

beszélgettünk, próbáltunk hozzá mai szemmel, a 

saját egyházunkra és az abban betöltött szerepünkre 

reflektálva viszonyulni. A beszélgetés alapjául 

Klaus Douglass Az új reformáció c. könyvének nap-

jaink problémáira adott reformátori gondolatai szol-

gáltak. Az emlékezésbe, felidézésbe segített be a 

Gryllus-testvérek feldolgozásában meghallgatott 

Erős várunk nekünk az Isten meg egy vicces animá-

ció is, amelyben legofigurák elevenítik meg a refor-

máció napját. Az emlékezésnek, felidézésnek vi-

szont csak akkor van értelme és tétje, ha azt, amire 

emlékezünk, valamiképpen lefordítjuk a saját éle-

tünkre: számomra erről szól a „közlemény” is, ami-

vel ezt a beszámolót indítottam, hiszen a szerda esti 

vacsora meghívottai – ha így olvassuk – mi magunk 

voltunk ugye, „a képen nem látható reformátorok”. 

                             Visky Zsolt 

A látható és nem látható reformátorok 

Reformátori vacsora a Genézius ifin 
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Szövetség testében a vér, hogy legyünk 

élő közösség és nem puszta szervezet.  

Kérjük naponta együtt imában a mi 

Urunktól, hogy tisztítson meg bennünket 

egyen-egyenként és szövetségileg egy-

aránt. Tegyen alkalmas edényeivé, és 

árassza ránk kegyelméből az élet vizét, 

hadd jöjjön Őhozzá, az élő víz forrásához 

mindaz, aki éhezik és szomjúhozik a ke-

gyelemre. Tanítson Ő minket ténylegesen 

számon tartani egymást, a másik generá-

ciót a magunkénál különbnek tartani, az 

Egyházban bizonyság lenni arra, hogy 

megélhető az IGE, amely vasárnaponként 

hirdettetik, valamint olyan jelnek lenni a 

világban, amely egyedül Urunkra irányít-

ja a tekinteteket. 

Ebben segítsen a mi Urunk! 

Szeretettel és  

bizalmatokat köszönve:  

Grosz Imola  

Elnöki köszöntő  

(folytatás) 

G Y E R M E K O T T H O N ,  K O N F E R E N C I Á K ,  

K Ü L Ö N L E G E S  E S E M É N Y E K ,  K É S Z Ü L Ő D É S . . .  

JÚLIUS –  

NOVEMBER 

Beszámolók 

Hírek a Dorcas gyerekotthonból 

„Lássátok meg, milyen nagy 

szeretetet tanusított irántunk 

az Atya: Isten gyermekeinek 

neveznek minket, és azok is 

vagyunk.” (1János 3,1)  
 

Amikor egy asztali beszélgetés 

alkalmával a fenti ige alapján a 

szeretetről beszélgettünk, az egyik lakó megjegyezte: 

„Szeretet nélkül nincs élet. A szeretet pedig Isten.” Érde-

kes, hogy Isten szeretetét legfőképpen abban látjuk meg, 

ahogyan valaki befogad egy nincstelent, felkarol egy meg-

sebzettet, észrevesz egy magányost stb… Az Atya nagyon 

nagy szeretetet adott nekünk Jézus Krisztus által, és így 

részesei lehetünk az Ő családjának, hiszen gyermekeinek 

nevez bennünket. Ha úgy érezzük, hogy senki nem fogad 

el bennünket, kirekesztenek vagy lenéznek, Isten Krisz-

tus kegyelme által befogad az Ő családjába. Olyan jó 

tudni, hogy Isten sohasem magányos, körülötte mindig 

ott van a család, és a helyünket senki sem veheti el. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy ebben a negyedévben 

is megtapasztalhattuk az Ő kimondhatatlan nagy szerete-

tét, amely folyamatosan megmutatkozott ismert és isme-

retlen Angyalok által. Köszönjük az imádságokat, az 

anyagi és pénzbeli adományokat, amelyek nagy segítséget 

jelentenek az Otthonunknak. 
 

Tevékenységek és programok 

A nyári hónapok rendkívül gazdagok voltak programok-

ban, tevékenységekben. A gyerekek különféle táborokban, 

kirándulásokon, tevékenységeken vehettek  részt. Mindezt 

Önök tették lehetővé, adományaik által. 

Július 2 – 9.: Krisztina és Mónika a bucsini gyerektá-

borban vettek részt. A bibliai József történetéről hallhattak 

előadásokat. A szervezők a szeretetkapcsolatra fektették a 

hangsúlyt. Személyiségfejlesztő játékok, kincs-

keresés, bizalom-játékok, vetélkedők, árvere-

zés, valamint kreatív tevékenységek 

(kútkészítés, tarka ruha és kincsesláda kivitele-

zése, drámajátékok József története alapján) 

tették színessé, élvezetessé a tábort. 

Július 9 – 16.: Imolát, Ildikót, Júliát és 

Zsuzsit elvittem Bucsinra, az általunk szerve-

zett lánytáborba. A tábor témája: „Egészséges 

lelki-testi életmód”. Reggelente lelkigyakorla-

tokat, áhítatokat tartottunk, mert az igazi ra-

gyogást csak úgy érhetjük el, ha legbelülről 

kezdjük el a tisztogatást. Számos praktikát ta-

nulhattunk környezetünk tisztántartására. Ké-

szítettünk finom házi sajtkrémet, kefírt, koz-

metikai készítményeket. 

Július – Szeptember 
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 Július 16 – 24.: Róbert, Riki és Tóth Móni a 

Nyugati-Kárpátokban található Péniel CE-

táborban voltak. A tábor témája: „Odaszánt fül, 

szív, értelem, nyelv, szem, láb és kéz”. A gyerekek 

az érdekes előadások mellett élvezték a kirándulá-

sokat, a sportvetélkedőket és a barkácsolásokat is. 

Augusztus 1.: megünnepeltük Tóth Mónika 

születésnapját és megszerveztük a német önkéntes, 

Bathseba kibúcsúztatását, akinek a szülei is eljöt-

tek közénk. Jó volt együtt énekelni, hálát adni Is-

tennek az eltelt időszakért.  

Augusztus első hete: A Dorcas Otthonból Ta-

kács Levente élvezhette a Grosz Imola által szerve-

zett angol tábor változatos programjait a Bucsinon, 

és gyarapíthatta angol nyelvtudását a Nagy-

Británniából érkezett 11 fiatal tanár segítségével.  

Augusztus 2 – 11.: Szili és Zsuzsi Outward 

Bound élménytáborban voltak Szovátán. A tábor 

fő célja a fiatalok szociális készségeinek fejleszté-

se, építése, tettrekészségük erősítése és a társada-

lomba való beilleszkedésük megkönnyítése, előse-

gítése volt. A program elméleti oktatásból és sok 

feladatmegoldó tevékenységből, kommunikációs 

gyakorlatból, önismereti munkacsoportból, kötél-

kerti feladatból, falmászásból és egy háromnapos 

expedícióból állt. 

Augusztus 12.: egyik munkatársunknak eskü-

vője volt, Somosdon. Mindenki nagy izgalommal 

készülődött az ünnepi eseményre. A gyerekek 

meghatódva gratuláltak a menyasszonynak és vő-

legénynek. 

Ebben a hónapban a fiúk: Levente, Szilárd, Ró-

bert és Richárd, a családsegítő program keretében 

segítettek befejezni az el-

maradt munkálatokat a 

Szász család házánál, 

hogy a sátorban lakó csa-

lád minél hamarabb visz-

szaköltözzön a felújított 

lakásba. 

A lányok szabadidejükben 

szorgalmasan kézimun-

káztak, hogy a megrendelt 

1000 darab karácsonyi 

üdvözletet október végéig 

befejezzék. 

Augusztus 30.: éttermi ünnepi ebéddel kö-

szöntük meg a Dorcas és Lídia Otthonos fiúk mun-

káját, akik kitartóan és lelkesedéssel segítettek a 

Szász család házának a felújításában.  

Szeptember 3 – 8.: Levente és Szili, az 

Onesimus által szervezett munkatáborban vettek 

részt, a Bucsinon. A csoportvezetők külön kiemel-

ték Levente és Szilárd munkáját. 

Különösen örültünk annak, hogy Róbert, Szi-

lárd és Richárd, több napon át önkéntesen segítet-

tek a fületelki templom renoválásában.  

Szeptember 10.: az otthon lakóival közösen 

tettük el télire a padlizsánt (vinettát). 

Szeptember 17.: igaz, nem nagy lelkesedéssel, 

de mindenki elkezdte az iskolát. 

Szeptember 24.: két új önkéntesünk érkezett: 

Katalin Magyarországról és Emma Németország-

ból. Nagyon örülünk, mert szükség van a segítsé-

gükre, főleg a gyerekek iskolai házifeladatainak az 

elkészítésében. 

Szeptember 28 – 30.: a CE Szövetség Konfe-

renciája zajlott Vásárhelyen, a Vártemplomban. A 

Dorcas Otthonból Imola és Tóth Mónika vettek 

részt, az Andrádi testvérek, Krisztina és Mónika 

pedig a Gyerekkonferencián voltak jelen, amelyet 

a felnőtt konferenciával párhuzamosan szervez-

tünk meg. Imola mint munkatárs is sokat segített 

az előkészületekben.  
 

Családsegítő program – Abandon 

Prevention 

Július hónapban sikerült a Szász családot vissza-

költöztetni  felújított házukba.  

Augusztusban megünnepeltük a ház befejezé-

sét. Szász Róbert is részt vett a vendéglői vacso-

rán. A munkálatokat vezető Misi bácsival, a mes-

teremberrel kiértékeltük a három hónapos munkát. 

A fiatalok, az elvégzett munka függvényében, 

megkapták a pénzbeli jutalmukat is. Jó volt látni 

örömüket, boldogságukat. 

Szeptemberben a támogatott családokból 

meghívtunk fiatalokat, családtagokat az éves CE 

Konferenciánkra. Hálásak vagyunk azért, hogy 

voltak, akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek 

a rendezvényre. A családok látogatását és anyagi-

lelki támogatását munkatársaink a nyári időszak-

ban is elvégezték. 
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Az idei évben a Királyhágómelléki Egyházkerület-

ben, azon belül a Bihari Egyházmegyében szervez-

tük meg a Kárpát-medencei imaéjjelt, amely része 

volt egész hétvégés alkalmunknak, ahol az ifjú 

résztvevők és az előadók Isten megszólításáról és 

az arra kapott válaszról értekeztek.  

Amikor a hétvége programja kialakult és azt 

mindenkinek kiküldtük, sokan ránk kérdeztek, ho-

gyan akarunk mi péntek este 9-től éjjel 2-ig imád-

kozni? Lehetséges egyáltalán, hogy az ember 

egész éjjel, 5 órán keresztül az imádsággal foglal-

kozzon? Engem is nagyon meglepett, a mai ember-

től mennyire idegen az „elnyújtott” csönd és áhítat. 

Amikor nem mormoljuk el kutyafuttában az imáin-

kat, hanem tényleges időt és teret adunk mindan-

nak, ami az Istennel való tulajdonképpeni kapcso-

latteremtésünket segíti. 

Vegyes érzésekkel kezdtük el tehát az imaéj-

jelt, amelynek középpontjában 4 különböző imasé-

ta, személyes vagy csoportos imádságok, lelki be-

szélgetések, illetve az úrvacsora állt. Nehéz leírni 

annak a hangulatát, amikor 220 fiatal valóban át-

adja magát az ima csendjének és erejének. A leg-

élénkebb képem mégis az, hogy nem volt a rendel-

kezésre álló templomnak, öregotthonnak, művelő-

dési központnak és parókiának olyan szeglete, sar-

ka, ahol ne imádkozott volna valaki. Önmagában 

ellentmondásos kifejezésünk, a „tapintani lehet a 

csöndet”, végre értelmet nyert. Aztán amikor az 

úrvacsorára került a sor, mindenki megérezhette, 

milyen is az, amikor mindent, amit az imában fel-

színre hozunk, az Úr a maga kegyelme által 

„kezel” és a helyére rak. És mindezt közösségben 

élhettük át. Igazi közösségben. A visszajelzések 

alapján is ez a fajta valós és semmihez sem hasonlít-

ható testvéri közösségérzés volt a hétvége csúcs-

pontja, illetve legfontosabb üzenete sok fiatal számá-

ra.  

Hiszem, hogy minden egyes ilyen áldott alkal-

mon sikerül meggyújtani azt a bizonyos lángot. Sok-

kal nagyobb feladatot jelent viszont az, hogy hogyan 

segítsünk ennek a lángnak az ébren tartásában, illet-

ve fényének erősítésében, szórásában. Isten legyen 

mindannyiunk segítségére abban, hogy az imaéjjel 

programjának folytatásával mindkét szolgálatot – az 

ébresztgetést és a megerősítést – még sokáig tudjuk 

végezni. 

Sokszoros köszönet illeti a házigazdákat, a 

Tenkei Református Egyházközséget, a vezetőjét és 

annak családját. Örömmel dolgoztunk és szolgáltunk 

együtt a tenkei ifjúsági hétvégén a  Bihari Reformá-

tus Egyházmegye részéről Fazakas Ferenc Sándor és 

jómagam, a budapesti testvéreink közül Bogyó And-

rás és Bubenyák Máté, a Genézius és Függőleges 

részéről ifj. Berke Sándor és Krisztina. 

Mikló István Boldizsár, jákóhodosi lelkipásztor 

Október 12  – 14. 

Imaéjjel a tenkei ifjúsági hétvégén 

Köszönjük partnereinknek, akik lehetővé 

tették a nehéz körülmények között élő családok 

megsegítését. Az anyagi támogatás mellett – és 

ez a legfontosabb –, átadhattuk az AP családok-

nak az Ige tanítását,  az örömhírt is: „Mert éhez-

tem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom 

adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok en-

gem; Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg 

voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és 

eljöttetek hozzám”.  

(Máté 25, 35 – 36) 

Testvéri köszöntéssel:  

Halmen Mária és Szabó István 
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A Húszplusz Konferencia idei fő témája az Exek 

volt. Az előadások ennek különböző aspektusait 

boncolgatták. Négy előadónk (Szász Jakab Elvira, 

Visky István, Gergely László, Szakács Előd) arra 

próbált rávilágítani, „Hogyan lépjek tovább az ex-

kapcsolaton?”, „Hogyan engedjem el azt, akinek 

már csak ex vagyok?”, „Ex-Istenélményekre való 

visszajárásaim miértje...”, „Ex-bébi – azaz érettség 

a leválásban”. Kétségtelen, hogy minden résztvevő 

kapott legalább egy pár olyan gondolatot, amely 

esetleg válasz egy kérdésre, akár többre, vagy elin-

dító útmutatás a fejlődésben.  

Második alkalom számunkra, hogy a Geni Ca-

fé munkatársai vagyunk. Az első a Tenkei Ifjúsági 

Hétvége volt, ahol a tinédzser korosztály volt több-

ségben, a második alkalom pedig a kolozsvári 

Húszplusz konferencia a Bulgária-telepi reformá-

tus gyülekezetben, ahol megfigyelhettük, hogy a 

húsz éven felüli résztvevők felelősség-

tudatosabban vásároltak. A két konferencia részt-

vevőinek igénye különbözött, és ezt mi a korosz-

tályok közti különbségnek tudtuk be.  

A Húszplusz Konferencia négy fő előadásán 

mi is részt vettünk, a kiscsoportos beszélgetéseken 

és alternatív programokon a Genézius Társaság 

által működtetett Geni Café nyitva volt, ilyenkor 

együtt dolgozva mi magunk is kiscsoportos beszél-

getést folytattunk: egymás között és a vásárlókkal 

is sikerült a témát még jobban elmélyíteni. Úgy 

gondoljuk, hogy a Geni Café nemcsak egy olyan 

hely, ahol kávézni lehet, hanem ugyanakkor lehe-

tőséget nyújt arra, hogy az emberek megpihenje-

nek, személyes beszélgetéseket folytassanak, han-

gulatot ad a programok közötti szüneteknek, és 

még több színt visz a konferenciákba. Úgy láttuk, 

hogy a Húszplusz Konferencia résztvevői éltek is 

ezzel a lehetőséggel, nyitva tartásunk alatt szinte 

mindig telt ház volt;  jó hangulat, jó illat és érdek-

lődő vásárlók töltötték be a kávézónak berendezett 

kis garázshelyiséget. 

Hálásak vagyunk, hogy részt vehettünk a kon-

ferencián, tartalmas hétvége volt számunkra. Kö-

szönjük a konferencia szervezőinek, és a Geni Ca-

fé munkatársainak is ezt a lehetőséget. 

  
(azaz: Bányai Eszter és Bedő Eszter) 

a genifi úgy döntött, november 1-én filmmaratont 

szervez „mindent a halálról” címen. az egész 

napos program reggelivel kezdődött, majd 

„megkörnyékeztük a halált”: nekiveselkedtünk a 

négy film közül az elsőnek...  

egész nap érdekes hangulatfelhőben lebegtem. 

rengeteg gondolat cikázott a fejemben, kérdések, 

érzések.  egyik film közepéről ellógtam, hogy 

elkísérjem nagymamámat a temetőbe, hogy vizet 

öntsön 13 éve elhunyt férje, azaz nagytatám 

sírjára, akit én jóformán nem is ismertem.  mindig 

ezt teszi, és mindig elmeséli: „szegény, amikor a 

kórházban volt, csak ezt mondta: »vizet! vizet 

adjatok!« csak vizet kért. tessék, ne szomjazzál!” - 

és a „flakonból” vizet önt a sírra. ez az ő rituáléja. 

aztán gyertyát is gyújtott, nagynéném pedig 

elhelyezte a síron a virágokat. szimmetrikusan. 

elhangzott pár „gyáros” poén, elszívtak pár szál 

cigit, aztán siettek tovább, én meg vissza a 

maratonra. jobban mondva nem siettem. szívtam 

magamba az őszt, a 

színeket.  

amikor vissza-

értem, az első film 

lejárt, és a többiek 

pont arról beszéltek, 

hogyan érint minket a 

mások halála? hogyan 

búcsúztatjuk el a 

szerettünket? láttál-e 

már halottat? fontos-e 

a búcsú, fontos-e ott 

lennünk az élettelen 

Október 26  – 28. 

Geni Caféval a 20+ konferencián 

November 1. 

„Mindent a halálról” – filmmaraton 

Szómagyarázat:  

Genifi = A kolozsvári Genézius 

egyetemista ifjúsági csoport 
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t e s t  m e l l e t t , 

mielőtt koporsóba 

helyezik? milyen 

temetési rituálék 

vannak? 

pizzás ebéd-

szünet után a Sut-

togások és si-

kolyok, illetve Az 

élet nélkülem számomra nem is annyira a halálról 

szólt, inkább arról, hogy milyen az életem a 

halálig, a kapcsolatokról, a kötődésekről, a pucér, 

lecsupaszított emberről... a gyomrom összeszorult, 

fura érzés maradt bennem a sok-sok erős kép, az 

emberi nyomorúság, 

ö n z é s ,  f é l e l m e k , 

szorongások és két-

ségbeesések nyers és éles 

látványa után.  

aztán olyanokról is 

beszéltünk, hogy: mire 

jogosít fel a halál? 

hogyan befolyásolja a 

kultúra és a korszak, 

melyben élünk a halálhoz 

való viszonyulásunkat? 

 nagyon jó volt 

egymás észrevételeit, érzéseit, benyomásait, vé-

leményét meghallgatni, 

egyáltalán együtt lenni 

és teljesen ott-honosan 

elterülni a foteleken, a 

párnákon,  közben 

teázni, kávézni, min-

denfélét rágcsálni. 

kevesen voltunk,  kb. 

12 ember fordult meg a 

geni teremben a nap 

folyamán, de átlagban 

haton néztünk egy fil-

met, ezért még családi-

asabb volt a hangulat. 

közös vacsora után a legszebb és talán a leg-

keményebb film következett, az Emberek és Is-

tenek, ami számomra nem is annyira a halálról 

szólt, hanem inkább arról, hogy milyen a kapcsola-

tom Istennel a halálig, milyen a hitem, a saját har-

caimról illetve a közösség harcairól, egy csoport, 

egy közösség dinamikáról...  

 rengeteg érzéssel, könnyel, kimondott és ki-

mondatlan szóval, gondolattal, mindenfélével 

feltöltődtünk, rendesen kizökkentett, és gon-

dolkodásra késztetett ez a tömény ára-

dat. egyszóval: megérte!  

a filmmaratont imával zártuk.  

adorján zsuzsi 

November 3. 

Connect Europe  –  

Hát igen: Hattingen 

November első hétvégéjén látogattunk 

el a 2013 augusztusában megrendezés-

re kerülő CE európai találkozó első 

megbeszélésére, Hattingenbe. Célunk 

az volt, hogy mind a négyen, akik  a 

romániai CE Szövetséget a szervező-

csapatban képviseltük, hatékonyan já-

ruljunk hozzá a második Connect Eu-

rope konferencia tervezéséhez, kivite-

lezéséhez. A Haus Friede adott otthont 

a csapatnak a megbeszélés során, 

amely a konferencia helyszíne is lesz. 

Az egy-egy teljes napon át tartó 

oda- meg visszaútért kárpótolt bennün-

ket a barátságos kisváros hangulata, 

illetve az eredményes találkozás a csa-

pat többi tagjával: három németországi, három ma-

gyarországi és két holland munkatárssal. Az egész 

napon át tartó ötletelés és megbeszélés eredménye-

ként egy izgalmas és aktuális téma körüljárásához 

várjuk szeretettel a résztve-

vőket, főként 16 – 30 év 

között, akik valamilyen 

módon a fiatalokkal dol-

goznak. Az ígéretes au-

gusztusi négy nap alatt az 

igazi és életteli barátságok, 

valamint a mély emberi 

kapcsolatok teremtésének 

és fenntartásának témájá-

ban való elmélyülést – úgy 

az előadások, mint a műhe-

lyek alkalmával – több or-

szágból érkező előadók se-

gítik majd.  

Csapatunk tagjainak 

rövid beszámolói a hétvé-

géről: 

„Tetszett a megbeszélé-

sen az, hogy bátran elő lehetett hozakodni ötletek-
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 kel, gondolatokkal, tréfákkal, mert nem volt hiva-

talos és feszes a légkör, épp ellenkezőleg. Rájöt-

tem, milyen fontos és hiánypótló munkát lehet vé-

gezni „a társadalomban” annak érdekében, hogy 

csoportokban, közösségekben, közös tevékenység-

ben találjuk meg önmagunkat, otthonunkat. Jó volt 

látni, hogy mi is részt vehetünk ebben, nem csak a 

politikusokra, „a nagyokra”, a hivatalos szférára 

kell hagyatkozni. Kíváncsian várom az augusztusi 

konferenciát, azzal a vággyal, hogy mindenki szá-

mára barátságokat, fejlődést és sok jó ötletet nyújt-

son az a bizonyos négy nap.” 

Bán Attila (Genézius-önkéntes) 

„Élveztem a találkozást. Négy évvel ezelőtt 

részt vettem az első Connect Europe konferencián, 

most meg nagy élmény volt számomra, hogy ott 

lehetek már az első gondolatok és ötletek születé-

sénél is. Remek szervezőcsapat állt össze, ami nem 

csupán nekünk, de a résztvevőknek is nagyszerű 

hír. Kiváló ötletek hangzottak el és kerülnek nem-

sokára megvalósításra.”  

Madaras Zsuzsa (CE-önkéntes)  

„Mindig meglepő számomra a németek szerve-

zettsége, ahogyan egy nap alatt képesek egy egész 

konferenciát körbejárni. Nagy vonalakban sikerült 

leszögeznünk a szemináriumokat, előadókat, pénz-

ügyi részleteket. Ebéd után még egy sétára is futot-

ta, amikor a Haus Friede (az előkészítő megbeszé-

lés helyszíne) területén egy második világháborús 

bunkert látogattunk meg, az élménypedagógia gya-

korlásának egyik fő helyszínét. Remélem, hogy a 

Connect Europe-os résztvevők is úgy fogják élvez-

ni az eseményt, mint ahogyan mi az előkészítést.”  

Visky Anna (CE világszövetségi asszisztens) 

 „Nagy öröm volt számomra csatlakozni a 

Connect Europe Konferencia szervezőcsapatához. 

Bevallom, kicsit szkeptikus voltam azzal kapcso-

latban, hogy egy nap alatt hogyan tudunk majd 

bármit is átbeszélni, megszervezni. A nap végére 

azonban minden kétségem eloszlott. Amennyiben 

tudjuk tartani az előkészítésen megbeszélteket, na-

gyon hasznos és élménydús konferenciának né-

zünk elébe.”  

Szabó Sándor-Zsolt  
(nagyváradi CE-munkatárs) 

November 5  – 7. 

 

A GEKIB az nem egy állat... 

Az alábbi honlapcímen olvasható egy hosszabb beszámoló a 

kárpátmedencei ifjúsági munkások miskolci találkozójáról: 

http://www.reformatus.hu/mutat/7485/ 

...hanem egy nagyon fontos fórum: a Generális 

Konvent Ifjúsági Bizottsága, mely félévente talál-

kozik a magyarlakta területeken azért, hogy a re-

formátus egyházban vagy az egyház közelében 

tevékenykedő ifjúsági munkásokat, keresztény if-

júsági szervezeteket összefogja.  

November elején újból egy nagy csapat gyűlt 

össze Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, 

Kárpátaljáról, hogy egyeztesse ifjúsági missziós 
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Vannak fogyatékos személyek, akik éveken át az 

otthonuk falai között élnek, magányosan, vagy 

úgy hogy csak nyáron tudnak kimozdulni a ház-

ból. Vannak olyan esetek, ahol egyetlen gondozó 

nem elegendő, ahhoz, hogy egy ágyhoz kötött 

fogyatékost ellásson, vagy akár a szabadba kivi-

gyen. Vannak olyanok, akiknek szüleik megöre-

gedtek, jövőjük bizonytalan. Ki fog segíteni raj-

tuk? Túl korán öregotthonba kerülnek, ami nem 

a legmegfelelőbb környezet egy fogyatékos szá-

mára. 

Van olyan fogyatékos, aki dolgozni szeretne. 

Lehetőséget erre nagyon nehezen, vagy egyálta-

lán nem kap! Megálmodtunk tehát egy olyan 

parkot, nevezzük HIFA-Parknak, amelyben mi, 

fogyatékkal élők, mindig otthon érezhetjük ma-

gunkat. Ebben a parkban biztosított lenne szá-

munkra az akadálymentes közlekedés, a tisztál-

kodási és étkezési feltételek, az állandó orvosi 

ügyelet, a művelődési, szórakozási és sportlehe-

tőségek. Mint minden más ember számára, akik 

elképzelni sem tudják, mennyi apróságon múlik, 

hogy sérült embertársaik ne érezzék magukat 

másodrendűeknek. Létszükséglet vagy luxus? 

 A HIFA-Park olyan hely lenne, ahol a fo-

gyatékkal élő emberek számára – a minőségi el-

látás, munkalehetőség, a teljes értékű lelki, szel-

lemi, kulturális és szociális élet mellett – lehető-

vé válna, hogy felismerjék saját képességeiket, 

és önálló életet élve, közösségben, együtt dol-

gozva másokkal és másokért, nyitottakká válja-

nak egymás felé, egymást segítve. A Park terüle-

HIRDETÉSEK, FELHÍVÁSOK 

tén, önálló házegységekben, családi környezetben, 

külső segítséggel, de önállóan élhetnek majd a moz-

gássérültek. 

A HIFA-Park tervrajzában két épületegység van. 

A központi épületben kapnak helyet a bentlakók ré-

szére a szobák és vendégszobák, az irodák, a könyv-

tár, az ebédlő, a konferenciaterem, orvosi ellátással 

együtt és a Kápolna szentmisék és istentiszteletek 

részére, a HIFA-Park ökumenikus jellege miatt. 

Ugyanitt helyezkednek el a foglalkoztató műhelyek, 

és egy olyan reprezentációs üzlet, ahol a kézimunká-

kat árusítanánk. A második épületegységben találha-

tóak a lakóházak: akadálymentes, emeletes családi 

házak, a sérült személyeknek és segítőiknek. A szük-

ségleteink figyelembevételével tervezett és felépített 

HIFA-Park megteremtené erre a lehetőséget. Túl 

sokat kérünk? Tudatában vagyunk annak, hogy min-

den rászorulón nem tudunk segíteni, de hisszük, 

hogy a HIFA-Parkban sok fogyatékkal élőnek sike-

rül emberhez méltó jövőt biztosítanunk. Kezdetben 

75 fogyatékkal élő személy számára szeretnénk ott-

hont nyújtani. Ahhoz, hogy pályázhassunk 750000 

EUR önrészre és forgó tőkére van szükségünk. 

Ön is segíthet ebben! Ha teheti, az a 8845-re 

elküldött sms-sel támogassa a park megvalósítását, 

amely az elküldőnek mindössze 2 eurójába (9 lejébe) 

kerül. Adományokat is elfogadunk a  marosvásárhe-

lyi főtéri katolikus templomnál naponta 11 – 12 óra 

között. Ha valaki más formában szeretne adomá-

nyozni, vagy másféle segítséget szeretne nyújtani, 

megteheti az alábbi telefonszámokon: 0040-744-

959990 (mobil), 0040-265-247-679 (vezetékes), ill. 

villámposta-címen: ashifaro@gmail.com. 

Simon Judit 

Lakópark sérülteknek 

programjait, imádkozzon 

egymásért, támogassa egy-

mást. 

A találkozó különleges 

meghívottai voltak a ma-

gyarországi teológiák 

senior diákjai. A GEKIB 

azt próbálta körüljárni, ho-

gyan lehet szorosabbra fűz-

ni az ifjúsági munkások és 

ifjúsági munka viszonyát a 

teológiáról frissen kikerülő 

lelkészekkel. 

A fórum most közös tanulással, képzéssel is 

kiegészült. A MEKDSZ evangéliumi diákszövet-

ség egyik vezetője, Járay Márton tartott egy inter-

aktív előadást arról, mit jelent ifjúsági munkásnak 

lenni mint emberi lény és mint az evangélium hor-

dozója egy személyben. Az önvizsgálati résszel 

összekötött beszélgetés sokat segített helyzetünk 

felmérésében. 

Romániából többen mentünk a CE Szövetség, 

Genézius Társaság, IKE és KRISZ képviseletében. 

A közös utazás is jó alkalom volt a beszélgetésre. 

Berke Krisztina-Ágnes 

A 

„tökéletes” 

ifjúsági 

munkás 

képe 
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Kedves CE-tagok! 

  

Lassan újból Adventbe lépünk és közeledik a kalen-

dáriumi év zárása minden alapítványnál meg szerve-

zetnél. Így van ez a CE Szövetség esetén is, amikor a 

költségvetésben előre tervezetteket és megvalósulta-

kat számba vesszük. Ezért szeretném megkérni 

mindazokat, akik megajánlottak bizonyos rendsze-

rességgel adományokat a CE Szövetség országos 

irodájának vagy a helyi alkalmak, rendezvények tá-

mogatására, hogy lehetőségük szerint mielőbb jut-

tassák el november, illetve december folyamán a fel-

ajánlott pénzbeli adományaikat Várad, Zilah, Ko-

lozsvár vagy Marosvásárhely CE-központjaiba. 

Ezúton is köszönjük ezeket a felajánlásokat és 

hálát adunk a mi Urunknak, hogy adakozásra is indí-

tott sokakat az Ő Lelke azért, hogy az Ő dicsőségére 

szolgálhassunk együtt így is. 

Kívánjuk a mi Urunk sasokat is megszégyenítő 

megújító erejét minden adakozónak,  

sok szeretettel:  

                         Grosz Imola, a CE Szövetség elnöke 

Kedves támogatók, vállalkozók! 

 

Közeledik az év vége, amikor a vállalkozók fel 

tudják mérni, hogy mennyire nyereséges a cé-

gük. Ezért kérlek benneteket, hogy szólítsátok 

meg vállalkozó ismerőseiteket, hogy amennyi-

ben a profitjuk megengedi, szponzorizálják a CE 

Szövetség munkáját. A támogatást az adóból 

vonhatják le, ha nem több, mint az összforgalom 

3 ezreléke, illetve a profitadó 20%-a. A támoga-

tás lehet pénzben, termékben vagy szolgáltatás-

ban, ehhez szerződést kell kötni. Ha valaki támo-

gatni szeretné a CE Szövetséget, kérlek jelezzé-

tek, hogy vegyük fel a kapcsolatot és kössük 

meg a szerződést. Bővebb információ a követke-

ző elérhetőségeken: 

halmenistvan@yahoo.com, 0744-625201. 

Felkerült a CE Szövetség honlapjára a CE 

konferencia és az udvarfalvi Maros-körzeti 

csendesnap hanganyaga. Letölthető, vagy online 

meghallgatható a következő címen:  

http://ce-union.ro/hu/archivum.html 

 

Év végi felajánlások 

 

Adóból levonható támogatás 

Az új CE vezetőség és a jelöltek köszöntik a RÖPCE olvasóit! 

A 16 tagú vezetőség bemutatkozik a következő számban! 

A fényképek a november 24-én tartott kolozsvári gyűlésen készültek! 

mailto:n@yahoo.com
http://ce-union.ro/hu/archivum.html

