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 Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvéreim az 
Úr Jézus Krisztusban!

Országos Evangélikus-Lutheránus Egyhá-
zunk és a Brassói Magyar Evangélikus Egyház-
község életében fontos nap ez a mai, eljött az az 
idõ, a kedves pillanat, amikor 5 év huzavona, 
az építkezési engedély beszerzéséért folytatott 
küzdelem után a Brassói Magyar Evangélikus 
Kulturális és Oktatási Központ, Magyar Ház 
alapkövét elhelyezhetjük. 

100 évvel a trianoni diktátum után, 100 
évvel magyar ajkú evangélikus egyházunk szét- 
szaggatása után, íme, itt vagyunk és õseink 
földjén élünk, alkotunk. Az elmúlt száz év vi-
harai, történelmi igazságtalanságai egyházaink 
és a barcasági magyar közösségünk életében is 
súlyos nyomokat hagytak. Bizony sokat kellett 
tûrni, szenvedni és közben csendesen építkezni. 
A huszadik századi kommunista államapará- 
tus asszimilációs politikája elsõsorban a szór- 
ványvidékek kisebbségi közösségeinek a be-
olvasztását, felszámolását célozta meg. Voltak 
olyan idõk, amikor legjobbjainkat börtönökbe, 
haláltáborokba hurcolták és kivégzõ osztagok 

elé állították hitükért, identitásukért. Mindezek 
ellenére itt vagyunk, itt élünk õseink földjén 
és töretlen hittel, elszántsággal dolgozunk. 
Elõdeink iránti tisztelettel és a jövõ iránti el- 
kötelezõdéssel éljük napjainkat. Megmaradá-
sunk oka Isten, Õ tartott meg minket. 

Ezzel a hittel ma, 2021. augusztus 28-án 
az Anyaország támogatásával helyezzük el itt, a 
Magyar Evangélikus-Lutheránus Egyház udva-
rán a Brassói Magyar Evangélikus Kulturális és 
Oktatási Központ, Magyar Ház alapkövét. Legyen 
ez a ház majdan az Isten háza, a kegyelem ára-
dásának helye, az alkalmas idõk otthona.

Az ingatlan építése Magyarország Kormá-
nyának, a Romániai Evangélikus–Lutheránus 
Egyház Püspökségének és a Brassói Evangéli-
kus–Lutheránus Egyházközség közös beruhá-
zásaként valósul meg.

Köszönet az Anyaország, Magyarország Kor-
mányának, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.

Külön köszönet a Magyar Országgyûlés 
Elnökének, dr. Kövér László Úrnak és dr. Veress 
László elnöki Titkárságvezetõ Úrnak, akik sze-
mélyesen is, már az ötlet és az indítás idején 

is sajátjukként kezelték ezt a tervet, és nagy 
türelemmel, odafigyeléssel, szeretettel biztat- 
tak bennünket.

Köszönet Ft. Adorjáni Dezsõ Zoltán püspök 
úrnak.

Az épület terveit, tervrajzait Johannes 
Bertleff mûépítész és csapata (JBA Arhitectura) 
készítette. 

A kivitelezési munkálatokat a Smart Estate 
Construct KFT végzi Magyari István és Ferencz 
Zsolt társtulajdonosok irányításával.

A projektvezetõ Ambrus Károly.
Az alapkõ elhelyezésének idején a Romániai 

Evangélikus-Lutheránus Egyházban a püspök: 
Adorjáni Dezsõ Zoltán, püspökhelyettes: Koszta 
István brassói parókus-lelkész, felügyelõje: 
Riedl Rudolf. A Brassói Evangélikus Egyházme-
gye esperese: Zelenák József, sepsiszetgyörgyi 
lelkész, felügyelõ: Fülöp Károly.

A Brassói Egyházközség lelkészei: Koszta 
István, Koszta Istvánné sz. Lapohos Jolán Enikõ 
lelkész, Erzse András Zsolt lelkész. Fehér Vil-
mos felügyelõ, + Csórik Katalin II. felügyelõ, 
Sommerauer Horst Heinrich gondnok, Ágoston 

A Reményik Sándor-ház alapjába 
elhelyezett üzenet a jövőnek

Reményik 

Sándor: 

Szemeimet 
a hegyekre 
emelem
Szemeimet a hegyekre emelem
(121. zsoltár )
.... 

8. Törpefenyõ
 
Ahogy a hegyek nõnek,
Úgy törpülnek a fák.
Nagy szálfa-gõgöt nem tûr
A magasság.
 
A törpefenyõ fája
Alázat fája itt.
Nem hívja ki öntelten,
Mindíg viharközelben –
A menny villámait.
 
Hanem azért próbáld
Tövestül tépni ki:
Beleszakadsz, de õ
Magát nem engedi.
 
Indája szikla-szívós,
Acél a gyökere –
Rácsap, de belecsorbul
A Bucsecs kard-szele.
 
A rádühödt szelekkel
Dühödten birkózik,
Vad oromtalajába
Vadul kapaszkodik.
 
A földre fekszik néha,
Mint tanult birkózó,
Vélnéd: vég-kimerült, –
S ím: talpra-pattanó.
 
Nagy, büszke rokonságból
Kis mostoha-kölyök:
Legárvább, legkeményebb,
Ki ide felszökött.
 
Törnek a szálfák lennebb,
Roppan ezer derék.
De él itt fenn e hajló,
Magát mindenkép tartó,
Megpróbált nemzedék.

Brassó-Nagykõhavas, 1933.  augusztus

Imre II. gondnok, Pálfi Hilda jegyzõ, Zsigmond 
István ellenõr, Sommerauer Eszter pénztáros, 
Antal Anna, Lõrincz Ilona, Mortun Dóra, Szitás 
István, Fazakas Márta, Oláh Rozália, Szitás 
Csaba, Soós Gábor, András László, Soós Gyula, 
Fazakas Lajos, Tomos Irén, Tomos András, 
Piroska Eszter, Tóth László, Marosi Piroska. 
Egyházfi: Ágoston Imréné sz. Józsa Ildikó. Orgo-
nista Kovács Klára Ildikó.

Isten óvja nemzetünket, egyházunkat! 
Erõs vár a mi Istenünk!
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A Brassói Evangélikus Kulturális és Oktatási Központ 
alapkõletételi ünnepsége augusztus 28-án hálaadó istentisztelet-
tel kezdõdött. 

Koszta István püspökhelyettes, a brassói evangélikus gyüle-
kezet parókus lelkésze köszöntõjében elmondta, hogy 5 év nehéz 
munka után Isten megkönyörült rajtunk, és eljött a kegyelem 
ideje, hiszen letehetjük az épület alapkövét. 

A kegyelem ideje nagyon 

nehezen jött! De eljött!
A püspökhelyettes Pál apostol korinthusbeliekhez írt má-

sodik levélenek hatodik fejezetét, annak második versét idézte: 
„A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján 
megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van 
az üdvösség napja!” 

Majd elmondta: „Hosszú, sok türelmet igénylõ és sok álmat-
lan éjszakát okozó 5 esztendõ után elérkezett az a pillanat, hogy 
a Brassói Magyar Evangélikus Kulturális és Oktatási Központ, a 
Magyar Ház alapkövét elhelyezhetjük. 

Emlékszem azokra a pillanatokra, amikor 2014-ben a IV. 
Brassói Magyar Evangélikus Szórványnapon, egy beszélgetésre 
visszahúzódva az udvaron felállított nagysátor egyik sarkában 
Adorjáni Dezsõ püspök úr a következõket mondta: »Pista, eljött 
az ideje, hogy itt Brassóban egy nagy gyülekezeti ház építésérõl 
gondolkodjunk. Milyen jó lenne most, ha legalább egy, a 
krizbaihoz hasonló nagy terem lenne itt, Brassóban. Mekkora 
potenciálja, jövõje lehet még ennek a helynek.« És elkezdõdött, 
elkezdtük szõni a terveket...

Aztán 2016-ban a Barcasági és Királyföldi Csángó Ma-
gyarok Világtalálkozóján konkretizálódott a terv, amikor a 
Magyar Országgyûlés elnöke, dr. Kövér László mint a találkozó 
fõvédnöke és dr. Veress László, a Magyar Országgyûlés elnöki 
titkárságvezetõje itt, Brassóban, a város szívében, ezen a magyar 
evangélikus szigeten jó lehetõséget látott arra, hogy megépüljön 
a ház.     

És áradt a kegyelem, és elkezdtük szõni az álmokat, megnyi-
tottuk a kapukat, és Isten segítségével, sok felelõs, elhívott, lelki, 
közösségi otthonra vágyó emberrel együtt létrehoztunk egy nagy 
családot, akikért épülni fog ez a ház, ez az épület. Tudom, hogy 
még az elsõ lépéseknél tartunk, tudom, hogy az elmúlt idõszak 
sok mindenre megtanított, de azt is tudom, hogy Isten mindig 
akkor cselekszik életünkben, amikor legalkalmasabb az idõ.

Amikor már nagyon sokan megmosolyogtak, és szó szerint 
többször is kimondták, hogy nem lesz semmi belõle, hagyjuk az 
egészet, sose fogtok engedélyt kapni, akkor, amikor minden egyes 
kérdés fájt, amit az ügy kapcsán feltettek, akkor jött a kegyelem 
ideje. Nagyon nehezen jött! De eljött! Itt van, elkezdhettük, nehe-
zen, de elkezdhettük. Az Isten megkönyörült rajtunk, imádsága-
ink meghallgatásra találtak. 

Ma a követ jó reménységgel helyezzük el a kegyelem idején, 
hogy majd az üdvösség napján bevonulhassunk a pompázó 
épületbe.”

A névadó: 

Reményik Sándor
A keresztelési szertartást követõen Adorjáni Dezsõ Zoltán 

püspök igehirdetésében elmondta, hogy az épülõ kulturális és 

oktatási központ Reményik Sándor evangélikus költõnkrõl lesz 
elnevezve. Az egyházi elöljáró a Bábel tornya és a Salamon kora-
beli jeruzsálemi templom építési történeteit vonta párhuzamba. 

„Kissé hihetetlennek hangzik, de az engedélyek megszerzése 
sikersztori lett. Akik végigcsináltuk az engedélyeztetéssel járó aka-
dályversenyt, meg a bürokratikus rosszindulat kanosszajárását, 
jól értitek, hogy miért mondom azt, hogy nagy eredmény, óriási 
siker idáig eljutni. Ezt az ötéves engedélyetetési eljárást talán be 
lehet írni a brassói evangélikus-lutheránus egyházközség neve 
mellé a Rekordok könyvébe. Öt év kemény, embert és idegeket 
próbáló, kockázatos, de konok és kitartó küzdelem után végre 
sikerült megkapni az építkezési engedélyt, és megkezdeni a 
munkát. 

Volt ebben az öt évben bõven kerékkötõ rosszmájúság, voltak 
elfogult politikai indulatok, volt rengeteg butaság meg bürok-
ratikus akadály. Mi László Dezsõ szavaival élve megéreztük a 
kisebbségi lét valamennyi áldását. 

De – és ez a jó – Isten gondoskodott a támogatóról, jó és 
kitartó munkatársakról, jóakaratú emberekrõl, barátokról 
itthonról és az anyaországból, akik bíztak bennünk, bíztak a ter-
vünkben, hittek a tervünknek a jogosságában, álmaink igazában, 
és kezdettõl fogva mellénk álltak. Örülök és köszönöm, hogy 
mellettünk álltatok a rosszban, most álljatok mellénk a jóban 
is. Most végre nyugodt lélekkel, reménységgel, hittel letehetjük a 
gyülekezeti ház alapját. De fogalmazzak sarkosan: egy új temp-
lomnak, egy új istenházának az alapját szeretnénk letenni. 

Templomot, istenházát mondtam, de máris szeretnék meg-
nyugtatni mindenkit, akik szeretitek ezt az õsi templomot, hogy 
ez az új nem fogja szép mûemléktemplomunkat kiváltani vagy 
lecserélni, sõt funkcionalitásával, célszerûségével erõsíteni, gaz-
dagítani, kiemelni fogja régi templomunkat. Hogy miért nevez-
tem templomnak a Reményik Sándor Evangélikus Kulturális és 
Oktatási Központot? És lám, ezzel elárultam a nevét is, amit adni 
szeretnénk neki, amikor felszenteljük az épületet. Igen, nagyon 

szeretjük evangélikus költõnket, Reményik Sándort. Ez az épület 
csakis reménységgel tudott épülni, és nagy költõnk nevében ott 
van a remény szó is. Már van egy Reménység Háza a reformátu-
soknak, mi maradunk Reményiknél.

Miért templom?
Azért, mert az épülõ ház nem a miénk! Ez a ház az Isten 

tulajdona. Istennek ajánljuk fel elkülönített szakrális térként, 
tehát latin értelemben vett templom, kivágott valóság a földi 
realitásból. Ezt mi ajándékba és kölcsön kapjuk Istentõl, hogy 
generációról generációra épüljön benne a lelki hajlék. Templom 
lesz, mert Isten dicsõségére épül hittel, reménységgel. Mert az Ige 
és a szentségek által benne a lelki, a szellemi épület fog épülni. És 
mi azt a szellemi küldetést fogjuk végrehajtani, amit Péter apos- 
tol ránk hagyott: Ti magatok is mint élõ kövek épüljetek fel lelki 
házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, ame- 
lyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Mindenek elõtt a 
hitnek és a krisztusi szeretetnek a szent helye kell legyen ez az új 
ház. Templom, mert Isten tere az emberek üdvösségére. 

Ez a templom túl fog lépni a felekezeti határokon is, és ezt na-
gyon erõsen hangsúlyozom. Akkor tölti be egy templom istenháza 
szerepét, ha a felekezeti határokon át tud lépni és az egész emberi 
közösséget fogja szolgálni. A teljes közösséget fogja szolgálni, a 
lelket, a szellemet, minden embert. Szolgálja tehát a brassói 
magyar közösséget, de szolgálja minden nemzet gyermekeit, kik 
Istent keresik szeretettel, nyitott szívvel, és miért ne mondjam, 
akik minket elfogadnak, tisztelnek, szeretnek.

Ennek a mérföldkõnek a letétele egy igazi mérföldkõ a bras-
sói evangélikus-lutheránus gyülekezet életében. Errõl a kõrõl 
látjuk, hogy van jövõ” – mondta a püspök. 

Beszédének végén figyelmeztetett: „Elkezdtünk felépíteni egy 
házat, ami remélem, hogy mindannyiunk otthona lesz. Egyálta-
lán nem mindegy azonban, hogy milyen szellemi tartalommal, 
milyen lélekkel, milyen szívvel, milyen hozzáállással végezzük ezt 
az építést. Mi Isten dicsõségére akarunk építeni!”

A Brassói Evangélikus Kulturális és Oktatási 

Központ alapkőletétele

A Brassói Evangélikus Kulturális és Oktatási Központ látványterve
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A házelnök támogatása
A Mátka népdalcsoport ünnepi mûsora következett, majd 

dr. Veress László, a magyar Országgyûlés elnöki titkárságvezetõje, 
Kirsch Gábor Brassó megyei RMDSZ-elnök és Percze László kon-
zul köszöntése hangzott el.

Dr. Veress László, a magyar Országgyûlés elnöki titkár- 
ságvezetõje Kövér László házelnök barátságáról és támogatásá- 
ról biztosította a jelenlevõket. Átadta azt az üzenetét, hogy ha az 
alapkõletételnél más elfoglaltsága miatt nem is lehetett jelen, re-
méli, a kulturális és oktatási központ avatásán együtt ünnepelhet 
a brassóiakkal.

Dr. Veress László elmondta, méltó és igazságos a kulturális 
és oktatási központot Reményik Sándorról elnevezni. „Nem csak 
azért, mert Reményik Sándor evangélikus költõ volt, az egyik 
legnagyszerûbb, legérzékenyebb lelkû költõje az erdélyi magyar 
irodalomnak és a magyar kultúrának. És nemcsak azért, mert 
ránk hagyományozta, hogy ne hagyjuk a templomot és az iskolát, 
hanem azért is, mert a legegyszerûbben, három szóba öntötte azt 
az életigazságot, amely nagyapáinkat, apáinkat is megtartotta és 
unokáinkat is meg tudja tartani Brassóban, a Barcaságon, Szé-
kelyföldön, Erdélyben és a Kárpát-medencében: Lehet, mert kell! 

Válasz volt arra a Makai Sándor 17 évnyi kisebbségi harcba 
belefáradva megfogalmazta pesszimista ítéletre, hogy a kisebbsé-
gi lét emberi léthez méltatlan, ezért nem lehet vállalni. Az erdélyi 
értelmiségiek keresték a választ a református püspök felveté-
sére, és talán Reményik fogalmazta meg a legigazabb s egyben 
legegyszerûbb ellenvéleményt. Az élet nem pusztán a minden-
napok megélt valósága, az a valóság, amely lesújt, az a valóság, 
amely elbizonytalanít, az életünk a megvalósítható minõség. 
Ez a minõségeszmény az, amely erõt adott elõdeinknek, ez a 
minõségeszmény az, mely az evangélikus kulturális és oktatási 
központ alapjaiba is beépült, hitet adva a jövõnek.” 

Hiánypótló 

kezdeményezés
 Kirsch Gábor Brassó megyei RMDSZ-elnök hangsúlyozta: 

„A Brassó megyei és barcasági magyar evangélikus gyüleke-
zetek  szórványközösségeink lelki, szellemi életének formálói, 
ugyanakkor legfontosabb összetartó tényezõje is. És nemcsak a 
vasárnapi istentiszteleteken és egyéb gyülekezeti alkalmakkor 
szolgálják közösségeiket a minden tiszteletünket és elismeré-
sünket megérdemlõ lelkipásztoraink, hanem a hétköznapok 
prózaiságában is. Ha kell, márpedig kell, akkor nem csupán mint 
közösségépítõk, hanem épületek, közösségi terek megálmodói-
ként és építtetõiként is jeleskednek és megállják a helyüket. 

Alighogy két hónappal ezelõtt Krizbán vehettünk részt egy 
óvoda alapkõ elhelyezésének ünnepségén, ma itt, Brassóban, a 
helyi evangélikus gyülekezet udvarán egy újabb alapkõ elhelyezé-
sének alkalmával gyûltünk össze. Számomra ezek az alkalmak 
amellett, hogy örömünnepek, bizonyosságtételek is arra, hogy 
a magyar közösségeink élnek és élni akarnak. Mert mi is tudná 
jobban megmutatni egy közösség élni, fejlõdni akarását, lendü-
letét, mint az, hogy építkezik. Építi és szépíti környezetét, és úgy 
lakja be a rendelkezésre álló tereit, hogy az a jövõjére nézve is 
hasznos legyen. 

A látványtervek alapján elmondható, hogy a megépítésre 
kerülõ Brassói Evangélikus Kulturális és Oktatási Központ és 
Magyar Ház nemcsak esztétikus, környezetébe beleillõ épület-
együttes, hanem a maga nemében hiánypótló kezdeményezés is. 
Ugyanis eleddig Brassóban nem állt a magyar közösségünk ren-

delkezésére olyan épület, amely egyszerre több funkciót is betöl-
tene, ugyanakkor teret engedne fiataljaink számára a szabadidõ 
értelmes eltöltésére, az ismerkedésre, a jövõjük megálmodására, 
megtervezésére. 

Õszintén remélem, hogy a több éves küzdelem és erõ- 
feszítések eredményeképp létrejövõ Evangélikus Kulturális és 
Oktatási Központ és Magyar Ház megtalálja és betölti szerepét 
a brassói magyar evangélikus közösség, de a brassói magyar 
közösség életében is.”

Az élő egyház szimbóluma
Percze László konzul elmondta: „Megtiszteltetés és felemelõ 

érzés, hogy Önök között lehetek a mai ünnepi pillanatokban. 
Megtisztelõ és felemelõ, hiszen amióta hazámat, Magyarországot 
Önök között szolgálhatom, mindennap megtapasztalom, hogy 
mit is jelent ragaszkodni az õsök hitéhez, nyelvéhez, hagyomá-
nyaihoz, kultúrájához, és mit jelent vállalni a nemzethez való 
tartozást itt, a végeken. 

Jeles nap a mai: a Brassói Evangélikus Kulturális és Oktatási 
Központ alapkõletételéhez érkeztünk. Mit is jelent ez a három 
egyszerû szó: Alap – ez a legalsó szint, amelyre egy építmény 
felépül, az alap hordja az épület teljes súlyát, vázát, ezért fontos, 
hogy szilárd legyen. Szilárd, mint a Kõ – mely kiállja az 
idõk próbáját. És ezt a fundamentumot helyezzük ma 
itt el, ez pedig a Letétel – azaz ünnep, amikor szimboli-
kusan a követ elhelyezzük, megjelöljük és megszentel-
jük a helyet, amelyet a jövõ számára építünk. 

Öt viszontagságos esztendõbe telt, míg ezen épület 
terve kézzelfogható valósággá kezd válni. Öt esztendõ 
egy ember életében is mérvadó, egy újszülöttbõl óvo-
dáskorú gyermek válik. Az értelme kinyílik, mozgása, 
ügyessége, teherbírása növekszik, gyermekemberré 
lesz. Így is tekinthetünk az elmúlt öt esztendõben meg-

élt küzdelmekre.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon fontos hangsúlyoznunk, 

hogy ez az épület az élõ egyház szimbóluma, egy olyan élõ és erõs 
közösségé, amely felekezetre való tekintet nélkül szolgálja Brassó 
magyarságát, egy olyan tér, amely az együvé tartozás megéléséhez 
nyújt keretet. 

Mint azt talán már Önök is érzik és számos alkalommal 
megtapasztalhatták, Magyarország kormányának alapvetése, 
hogy nemcsak egyénként állunk a világban, hanem erõs magyar 
közösségeket építünk a Kárpát-medencében és a nagyvilágban 
mindenütt, ahol magyar emberek élnek. Itt ma Brassóban ennek 
a törekvésnek vagyunk szemtanúi. Mi, magyarok már bizonyítot-
tuk élni akarásunkat, és ma pedig az elmúlt 11 év nemzetpoliti-
kájának is köszönhetõen egy gyorsan fejlõdõ, értékeire büszkén 
tekintõ, egységes kárpát-medencei magyar közösségrõl beszél-
hetünk újra. Ez a hely is a megmaradást, nemzeti identitásunk 
megõrzését szolgálja majd. 

Végezetül engedjék meg, hogy azt kívánjam, hogy nagyon 
sok szép és tartalmas eseménynek adjon majd helyet a felépülõ 
kulturális központ, és erõsítse az Önök, az eljövendõ nemzedé-
kek hitét, bizakodását, hogy érdemes és szép magyarnak lenni. 
Köszönöm, köszönjük Önöknek.”

A Brassói Evangélikus Kulturális és Oktatási 
Központ alapkőletétele

A Mátka népdalcsoport
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A múlt és a jelen alapkövei „Egy nemzet életében akkor van elõrehaladás, 
hogyha a közéleti tevékenység az egyházi élettel szoros 
összefonodásban húzza elõre a nemzet szekerének a 
rúdját. Jelen helyzetünkben, itt, a Kárpát-medencében 
egy ilyen idõszak van, hiszen a budapesti keresztyén 
konzervatív kormány és az egyházak egy irányba húzzák 
ezt a szekeret. Eljutva Budapestrõl ide, Kézdivásárhelyre, 
a legkeletibb magyar városba, az a történet, hogy itt az 
evangélikus egyház óvodát alapít a magyar kormány 
támogatásával, de olyan óvodát, amely bölcsõde is lesz, 
olyan oktatási intézményt, amely délutáni programok 
befogadására is alkalmas egy szerencsés helyzet. Ezzel 
élni kell, él is az egyház, él is – nemcsak az evangélikus 
közösség – hanem a háromszéki, kézdivásárhelyi ma-
gyar közösség egyaránt.” 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke

Kettõs ünnepséget tartottak Kézdivásárhelyen: a Dózsa György 
utcában lévõ evangélikus templomban – alapkõletételének 77., 
felszentelésének 74. évfordulóján – ökumenikus hálaadó isten-
tiszteletet celebráltak a megújult templom tiszteletére, illetve 
az új bölcsõde-óvoda alapkövét is elhelyezték a Luther Márton 
utcában.

A zsúfolásig telt templomban a híveket, az egyházi méltósá-
gokat és a meghívottakat Végh Nimród sepsiszentgyörgyi-kézdivá-
sárhelyi evangélikus lelkész köszöntötte. Köztük az istentisztelet 
celebránsait: ft. Koszta István püspökhelyettest, Zelenák József 
esperest és Buzogány Csoma István unitárius lelkészt, továbbá az 
eseményt dalaikkal, illetve szavalattal színesebbé tevõ, Domokos 
Zsuzsa tanító vezette megyeszékhelyi Cantate gyerekkórust, a 
kiemelt figyelmet igénylõ gyerekek Pro Special csoportját, és az 
ökumenikus zenekart. „Nagy szeretettel köszöntöm ugyanakkor 
mindazokat, akik komoly munkával és odaadással segítettek és 
segítenek folyamatosan az óvoda építésében: a különbözõ feleke-
zetek, gyülekezetek tagjait” – hangsúlyozta.

Koszta István püspökhelyettes kifejtette, „Isten csodájának 
tartom, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, egymást kiegészítjük 
és felekezetekre való tekintet nélkül ráépülünk az egyetlen létezõ 
valós fundamentumra, a szeretet, az örök élet, a megváltás, 
a szabadság fundamentumára, amely jövendõt biztosíthat 
mindannyiunknak. Fontos alapkövet helyezünk el a kézdivásár-
helyi közösség életterületén, ahol a jövõ nemzedéknek állítunk 
tanodát, ugyanakkor istentiszteleti helyet.”

Dr. Farkas Balázs elsõ beosztott konzul hangsúlyozta, szá-
mára mindig nagy öröm részt venni egy olyan eseményen, ahol 
egy templom, egy iskola megújulását, felépítését vagy éppen 
alapkõletételét ünneplik, míg Tamás Sándor az 1517. október 31-
én a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét kiszegelõ német 
reformátor, Luther Márton szellemét megidézve vont párhuza-
mot a 16. század kezdetén a „deformáció útjára lépett Európa”, 
illetve a mai kontinensbeli állapotok között. „Ha közöttünk lenne, 
lehet, hogy ma is kiszögezné a 95 tételt, merthogy Európa ma is 
deformációtól szenved” – jelentette ki.

Az alapkõ alá helyezett idõkapszulában a Székely Hírmon-

dó és Háromszék napilapok, illetve az Evangélikus Harangszó 
legfrissebb száma, az esemény meghívója, az egyházközség 
történetét bemutató irat, az épülõ óvoda tervrajza, a gyülekezet 
gyerekeinek rajzai és az alábbi irat kapott helyet:

„Ezen az ünnepi napon, 2021. július 25-én, a kézdivásárhelyi 
evangélikus–lutheránus templom alapkõletételének 77., felszen-
telésének 74. évfordulóján, ökumenikus istentisztelet keretében 
hálát adunk Istennek a felújított templomért, és áldását kérjük 
az épülõ bölcsõde-óvoda munkálataira. Ezután letesszük épülõ 
óvodánk alapkövét. 

Hálát adunk Istennek a felújított templomért! 2019-ben 
Magyarország Kormányának támogatásával sikerült felújítanunk 
templomunk tetõszerkezetét, idén Magyarország Csíkszeredai 
Fõkonzulátusának közbenjárásával a templomhoz tartozó iro-
dában a fûtésrendszert újítottuk fel, a templom udvarán térren-
dezési munkálatokat végeztünk, a tornyot a bizonytalan idõjárási 
viszonyok következtében egyelõre részlegesen 
restauráltuk. A kivitelezési munkálatokat az 
MBS Construct vállalat kivitelezte Hankó Dé-
nes mérnök vezetésével. A kertrendezési és 
zöldövesítési munkálatokat a Royal Garden 
Studio végezte Mike Botond és Daczó Botond 
tájépítészmérnökök vezetésével.

Kérjük Isten áldását az épülõ bölcsõde-
óvoda munkálataira! Két és fél év nehéz 
munka után, ami a tervezést és a szükséges 
engedélyek megszerzését is jelenti, illetve szá-
mos akadály után végre elérkezett az a nap, 
amikor Isten iránti hálából letehetjük óvodánk 
alapkövét és elhelyezhetünk a jövõ számára egy 
idõkapszulát. A terveket, amelyeket elhelyezünk 
az idõkapszulában is, a Bodor Architecture 
vállalat készítette Bodor Attila építész-tervezõ 
vezetésével. A kivitelezési munkálatokat a Smart 
Estate Construct KFT végzi Magyari István és 
Ferencz Zsolt társtulajdonosok irányításával. 

A bölcsõde-óvoda építése Magyarország Kor-

mányának, a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház Püs-
pöki Hivatalának és a Kézdivásárhelyi Evangélikus–Lutheránus 
Egyházközség közös beruházásaként valósul meg.

1947-ben, a templom felszentelésének ünnepén Kovács 
László lelkész mondta: „Hisszük, hogy Isten támaszt még ál-
dozatkész testvéreket, akik folytatni fogják a munkát.” Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök és kormánya tovább álmodták a 
Kárpát-medence magyarságának jövõjét, köszönjük a támoga-
tásukat! Ugyanakkor hálás szívvel fordulunk Ft. Adorjáni Dezsõ 
Zoltán püspökünk felé is, hiszen az õ kezdeményezésére épülhet 
városunkban óvoda. 

Isten támasztott áldozatkész testvéreket Kézdivásárhelyen 
is, Õ a megtartója e kézdivásárhelyi evangélikus gyülekezetnek, 
amelynek a következõ tagok alkotják az egyháztanácsát: Zelenák 
József lelkész, esperes, Végh Nimród lelkész, Imreh Zsombor 
felügyelõ, dr. Erdélyi Csaba másodfelügyelõ, Dávid István gond-
nok, Dumitru Géza másodgondnok, ifj. Imreh Zsombor pénz-
táros, Piroska Árpád ellenõr, Imreh Elvira jegyzõ, Erdélyi Zsolt, 
Dávid Zoltán, Bogos József, Dumitru Zsolt és Fekete Kászoni 
Lóránd presbiterek, Szigeti Benedek harangozó.

Mi is hisszük, hogy Isten támaszt még áldozatkész testvére-
ket, akik folytatni fogják a munkát!

Isten óvja nemzetünket, Isten áldja egyházunkat!
Koszta István püspökhelyettes
   Zelenák József esperes

dr. Farkas Balázs István elsőbeosztott konzul  
Végh Nimród lelkész

Imreh Zsombor felügyelő”


