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„Szimbolikus üzenet az, hogy 
az Istentől kapott javakból 

segítünk másokon.”
AMagyarReformátusEgyháztámogatása
hozzájárul ahhoz is, hogy megújuljanak 
a háborúban lerombolt, megsérült pro-
testáns templomok Szíriában. Ezzel kap-
csolatban Ódor Balázs, az MRE Zsinati
Hivatalának külügyi irodavezetője úgy
fogalmazott: szimbolikusüzenetaz,hogy 
az Istentőlkapott javakból segítünkmáso-
kon.AGenerálisKonventköltségvetéséből,
illetve aMagyarReformátus Szeretetszol-
gálatnakfelajánlottadományokbólmintegy
3-3millióforintotjuttatottazörményésarab
reformátusgyülekezetekkiemeltközösségi
programjára, a vasárnapi iskolákra, vala-
mintaszíriaireformátusiskolákdiákjainak
ösztöndíjára.AMagyarReformátusEgyház
– adakozóinak köszönhetően – 2017-ben
hetvendiákteljesévestandíjátbiztosította.
A szíriai adományok teljes összege pedig
elértea10millióforintot.

„Üzenjük a világ örménysé-
gének, hogy létezünk,
létezni fogunk és egyre

többen leszünk aleppóban!”
Esztergály Zsófia–aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnök asszonya a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészségen megren-
dezetttalálkozónatestvériségjegyébenegy
aranyozotttemplomikelyhetadottát,amely
afővárosiörményközösségajándékaaszí-
riai testvérgyülekezetnek.Az elnökasszony
úgyfogalmazott:„HaÚrvacsoraalkalmával
ránéztekmajderreakehelyre, tudjátokazt,
hogy vannak Magyarországon olyan örmény 
gyökerűtestvérek,akikértetekimádkoznak.
EmellettaFővárosiÖrményÖnkormányzat

és azErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület nevében fogadjátok szeretettel
támogatásunkat, amelyet azoknak a fiata-
loknakküldünk,akikazáltalatokműködte-
tettvasárnapiiskolábantanulnak.Vélhetően 
aháborúskörülményekmiattnemállrendel-
kezésetekre az az eszköztár, amely az okta-
táshozfontos.Ezértbibliaitémájúkifestőket,
könyveket, füzeteket, színes ceruzákat, he-
gyezőket,radírokatészsírkrétákat,valamint
kerámiakereszteketésegyébfiataloskeresz-
tényajándéktárgyakatküldünk.”
Esztergály Zsófia ezután a budapesti

örmény közösség segítségét ajánlotta fel 
az Aleppóban maradt protestáns örmé-
nyek számára.

Haroutune Selimian elsőként imát kért,
mert erősenhisznek annak erejében,majd
pedigsegítségetiskoláikéstemplomaikúj-
jáépítéséhez.Úgy fogalmazott:haazt sze-
retnénk, hogy megmaradjon a közösség,
ezekremindenképpenszükségvan.Majd
megköszönte a fővárosi örmények ven-
dégszeretetét, önzetlen segíteni akarását:
elmondta,hogyerrőlhazájábanéselkövet-
kezendőútjaisoránisbeszélnifoghíveinek.
Végül így búcsúzott: üzenjük a világ

örménységének,hogylétezünk,léteznifo-
gunkésmégtöbbenleszünkAleppóban!

Orbán Viktor a legnagyobb szíriai protestáns
gyülekezetek vezetőit fogadta     

Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban fogadta és Magyarország 
támogatásáról biztosította a legnagyobb lélekszámú szíriai protestáns gyülekezetek 
vezetőit, Joseph Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat főtitká-
rát, és Haroutune George Selimiant, a Szíriai Örmény Református Gyülekezetek 
Szövetségének elnökét.

A megbeszélésen, amelyen részt
vett Azbej Tristan, a Miniszter-
elnökség üldözött keresztények
megsegítéséértfelelősállamtitkára
és Bogárdi Szabó István, a Ma-
gyarországi Református Egyház
Dunamelléki egyházkerületének
püspöke is, avendégek tájékozta-
tástadtakaszíriaiprotestánsegy-
házakhelyzetéről,ésarról,milyen
eszközökkel lehetséges támogatni
az ott élő keresztény közösségek
megmaradását.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja a legnagyobb szíri-
ai protestáns gyülekezetek vezető képviselőit, Dr. Joseph 
Kassabot, a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat 
főtitkárát (középen) és Haroutune George Selimiant, a Szí-
riai Örmény Református Gyülekezetek Szövetségének elnö-
két az Országházban 2018. október 9-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

A vendégek elmondták, hogy 
aháborúsújtottaterületekenazúj-
jáépítéshozzájárul,hogya fenye-
getéssel, diszkriminációval sújtott 
családok a migráció, kivándor-
lás helyett a visszatérést, illetve 
ahelybenmaradástválasszák.Orbán
Viktor megismételte:Magyaror-
szág álláspontja szerint a segítsé-
get kell odavinni, ahol a baj van, 
nem pedig a bajt idehozni; ezért
felajánlotta, hogy a magyar kor-
mányanyagitámogatássalissegít
azüldözöttkeresztyéneknek,hogy
aháborúbansokatszenvedett,me-
nekülésre kényszerült családok
hazatérhessenekotthonaikba–kö-
zölte Havasi Bertalan.

MTI2018.10.09.

Haroutune Selimian az Örmény Katolikus Plébánián


