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vezettükle,hogyazutánvisszautazzunk
szállodánkba,aholvártbennünketabú-
csúvacsora a jókedvű zenés-táncos bú-
csúesttel.
Utolsó napunk a hazautazás jegyében

telt. Gernyeszegtől elbúcsúzva Maros-
vásárhelyen,majdKolozsváronátutazva
Kőrösfőn álltunkmeg, ahol,
mint mindig meglátogattuk
a Kalotaszegen, de Erdély-
ben is legszebb festett faka-
zettás mennyezetű reformá-
tus templomot, ami minden
egyes alkalommal új, apró
szépségeket, meglepetéseket 
tartogat, ezért nem is hagy-
juk ki soha a szívbéli látni-
valók közül. A kirakóvásár
gyors áttekintése is állandó
fejezetazéletünkben,hiszen
azotthonvalókatisszeretjük
meglepni valami kedves ap-
rósággal.
Végső állomásunk: Hegy-

kőszentimre meglátogatása
részben missziós feladat,
mivel a viszonylag félreeső,
Biharmegyeipartiumifalutfontosbele-
kapcsolniahonismeretitúrákvérkeringé-
sébe,detiszteletadásisaLezsák Sándor 
kezdeményezésére a Lakitelki Népfőis-
kola adományozásából falállított Szent
ImreszoborésezzelmagaSzent Imre her-
cegelőtt.Amondaszerintazifjúherce-
getvadászatközbenezenahelyenseb-
zetthalálraavadkan1031-ben.Ahelyi
reformátustemplomenergikus,tehetsé-
ges szónok lelkésze:Kuharszky Zoltán 
nemcsak a templomot, a gyülekezetet 
népszerűsíti tájékoztatójával, hanem 

afeleségévelegyüttvéghevitt,borkós-
tolóval egybekötött szeretetvendégség-
gelbizonyítja,hogyavendéglátásbanis
jólmegálljaahelyét.
Jóllakva, felvidámodva, testben és lé-

lekben megerősödve szálltunk vissza 
abuszba,hogymostmárvéglegesenhaza-

felé vegyük az irányt. Gyuri bácsi szív-
hez,lélekhezszólóösszegzéséthallgatva
megbizonyosodtunkarról,hogyezazút
is egyaránt szolgálta a testi felüdülést,
a lélek töltekezését.Remélhetőlegmi is
vittünkolyanerősítést,amireErdélyben
vanszükség,deszokásszerintmikaptuk
látnivalókban, tudásban és érzelmekben
isaztatöbbletet,amimiattfüggővévál-
tunkésamimiattmindenévbenújraés
újravisszavágyunk,visszamegyünk.
Ígyleszezreméljükjövőreis!

Lejegyezte: dr. Hámory Beáta

Gernyeszeg, Grand Lion Panzió – búcsúest. Balról: dr. Issekutz 
Sarolta, Dr. Hámory Beáta és Dr. Dajbukát Adrienne

Magyarország leánya – Magyar támogatással 
építettek újjá egy iraki keresztény települést

Közel kétmillió eurós magyar adományból újítottak fel Irakban egy Iszlám Állam 
által lerombolt keresztény települést. A helybeliek köszönetük jeléül átkeresztelték 
városukat: úgy nevezik, Tell-Aszkuf – Magyarország leánya – számolt be az MTI  
a Magyar Idők napilapra hivatkozva augusztus 27-én.

A lapnak adott interjúbanAzbej Tristan,  
aMiniszterelnökségüldözöttkeresztények
megsegítéséért felelős helyettes államtit-
kára elmondta: az elmúlt másfél évben
összesen 4,5milliárd forintot fordítottak
az üldözött keresztények megsegítésére
annak érdekében, hogy ne kényszerülje-
nek migrációra. A programok közül ki-
emelkedőnek nevezte Tell-Aszkuf teljes
újjáépítését.
ANinivei-fennsíkontalálhatótelepülést

2014-benrohantaleésfoglaltaelazIsz-
lámÁllam,majdelüldözteazottélő1300
keresztény családot.A harcok következ-
tében900épületsérültmeg.Atelepülést
közelkétmillióeurósmagyaradományból
teljesen felújították, és ezer család már
visszaistértlakóhelyére.

A helyettes államtitkár
rámutatott: a keresztény-
ség napjainkban a világ
legüldözöttebb vallása,
a keresztényeknek több
mint nyolcvanországban
hátrányos megkülön-
böztetésben van részük,
amiszélesskálánnyilvá-
nul meg, a vallási jogok
megtagadásától egészen
a népirtásig. Úgy vélte,
Európajelenlegiállapotát
jólmutatja a keresztény-
üldözésre adott válasza,
egészen pontosan annak 

a hiánya. Nyugat-Európában ugyanis e
tragikus jelenség tudatos letagadásával
viszonyulnakakeresztényüldözésproblé-
májához–hangsúlyozta.
AlapkérdéséreAzbejTristanelmond-

ta:azokapolitikaiésegyháziszereplők,
akik Európában nem közönyösek az ül-
dözöttkeresztényeksorsairánt,elismerik
aMagyarország által indított programot,
amelybenakormányazátláthatatlannem-
zetköziszervezetekvagymásköztessze-
replők helyett közvetlenül a fenyegetett
közösségekhezjuttatjaelatámogatást.

Forrás: MTI, 2018. aug. 23.

Fotó: Király András/Hajdúdorogi
Főegyházmegye


