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Bereczki-Orbán Zsolt, a há-
zigazda gyülekezet lelki-
pásztora Nehémiás könyve 

tizenkettedik fejezetének 27–47. 
versei alapján beszélt, hiszen a 
rendezvény üzenetét is eme ige-
szakaszból választották: „És vol-
tak Istent dicsérő és hálaadó 
énekek”.

Közösségi cselekedetek

Az igehirdetésben választ ke-
restek arra, mi áll annak hát-
terében, hogy örömünnep és 
Nehémiás idejében hálaadó ének 
hangja hallatszik Jeruzsálem-
ben. A babiloni fogságból ha-
zatérő nép először oltárt épít 
Istennek, majd azt követően lát 
neki a falak építésének – először 
áldozat Istennek, hála és köszö-
net, majd az oltártól a falak épí-
téséhez lehet vonulni. A falak a 
határokat és a védelmi vonala-
kat jelentették és jelentik ma is. 
Mi megépítjük-e lelki, erkölcsi és 
társadalmi védvonalainkat, akár 
áldozatok árán is? – kérdezte a 
lelkipásztor. Nehémiás példa-
értékű hozzáállása mindenkit 
bátoríthat, hogy tegyünk értéke-
inkért. A falak építése után két 
fontos dolog történik: a Törvény 

felolvasása, és ebből öröm fakad, 
majd elérkezik a falak felavatása. 
A munka készen van, és mintegy 
koronát helyezi el a nép e ne-
héz időszak lezárásaként a há-
laadás ünnepén az istentiszteleti 
és közösségi éneklést. „Voltak, és 
reméljük, lesznek olyan közössé-
gek, amelyek ezt az éneket min-
den korban és minden nemzet 
ajkán tovább tudják énekelni” – 
hangzott el az útravaló.

Kórusseregszemle

Igehirdetés után a kórusta-
lálkozó a címadó közös énekkel 
kezdődött: Gárdonyi Mondja-

tok dicséretet című művétől zen-
gett a templom. Ezt követően 
Feleki Ibolya köszöntötte a kó-
rusokat, és ismeretlen szerző 
Énekelj! című versét szavalta 
el. A kórusbemutatkozások so-
rát a Szombatfalvi Református 
Egyház Dávidka Gyermekkóru-
sa nyitotta meg Varga Szidónia 
Ildikó vezényletével, zongorán 
közreműködött Bak Erzsébet. A 
Belvárosi Református Egyház-
község Énekkarának vezetője 
Peres Gabriella, zongorán Ferkő 
Andor és Csutak Ildikó, fuvolán 
Deritei Júlia játszott. Ezt követő-
en a Belvárosi Református Egy-
ház Férfikara következett Peres 

Gabriella vezényletével. Majd 
Máthé Vilma karnagy a Bethlen-
lakótelepi egyházközség Beth-
len Gábor Dalárdájával lépett a 
hallgatóság elé. Végül pedig a 
Szombatfalvi Református Egy-
ház Énekkarát Szakács Anna-
mária vezényelte.

A kórustalálkozót közös ének-
lés zárta a Sűrű sötét van című 
dallal. A házigazdáktól minden 
kórusvezető emléklapot, virá-
got és a kóruszászlóra ez alka-
lomra készített szalagot vett át 
a házigazdáktól. Az együttlét a 
himnusz eléneklésével zárult.

MOLNÁR MELINDA

Tizenhatodik alkalommal találkoztak az udvarhelyi református kórusok

Dicséretet énekeltek

A közös istentiszteleten Bereczki-Orbán Zsolt helyi lelkész szolgált
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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
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közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Az utóbbi időben egyre többen beszél-
nek magukról úgy a regnáló pártkoalíci-
óból kikerült kormánytagok és honatyák, 
hogy ők az ország elitje. A legkülönbö-
zőbb vonatkozásokban dobják be ezt a 
pöffeszkedő önmeghatározást, és mint 
minden uborkafára felkapaszkodott, a le-
hető legkomolyabban is veszik, sőt elvár-
ják, hogy az alattvalók is így beszéljenek 
róluk. Valahányszor kezdetben hallottam 
az elitezést, mindig Balassi Bálint két 
sora ugrott be, az „Emberségről példát, 
vitézségről formát / mindeneknek ők 
adnak”. Igen: a török előnyomulás idején 
a grófi költő számára a védelmi harcot 
felvállaló végvári vitéz volt a példa, mai 
divatszóval az elit. De ezek a mostani 
„nagyurak”?! Biztosan a bankszámláik-
tól, összeharácsolt birtokaiktól, merede-
ző tornyocskákkal ékített terpeszkedő 
házaiktól vannak annyira eltelve, hogy 
még a civilizált világban általánosan 

elfogadott jó modor és közviselkedés leg-
alapvetőbb szabályait is felrúgják. Miért?! 
Egyikük ékesszóló válaszát idézve: „mert 
megtehetik”. Igen, napról napra elter-
jedtebbé tették a kényelmetlen, zavaró 
kérdésekre a válasz egyszerű mellőzését. 
Meg sem próbálnak valamilyen magya-
rázatot adni olyasmire, amiben nyakig 
sárosak. A felkentek elit etikettjének 
jobbik esete, hogy a kérdezőn átnézve 
szó nélkül meneteljen kocsijához a magát 
mindenhatónak képzelő egyén. A kevésbé 
jó változat az utóbbi idők zűrzavaros ese-
teinek, melléfogásainak az izzadmánya: 
a sajtótájékoztatón kérdezni merészelő 
sajtóst olyan magától értetődőn nevezi 
szemtelen pimasznak, ahogy a régi vá-
gású tanerők a kisiskolásokat. Az alpári 
szóhasználatot, a külvárosi szójárás 
legcifrább fordulatait a volt államelnök 
tette „szalonképessé”, már ha egyáltalán 
bármi köze is van a kikötői kocsmáknak 

a viselkedési normákat megszabó szalo-
nokhoz. A legszomorúbb ebben a csúnya 
divatban az, hogy a Balassi által emle-
getett példaadás erre a szintre degradá-
lódott, a legfélőbb pedig az, hogy a sem 
otthon, sem az iskolában jobb példára 
nem akadó ifjúság az arrogáns, nyegle, 
szemtelen magatartást mindig is köny-
nyebben magáévá tette, mint a fegyelme-
zett viselkedést. Amikor aztán külföldre 
mennek, és olyan munkaközösségbe 
kerülnek, ahol megkövetelik az alapvető 
viselkedésforma ismeretét, elkezdődik 
az élettől kapott pofonok sora. S ha azt 
mondja, olyan helyről jön, ahol a magát 
elitnek nevezők viselkednek így, akkor 
már az ország is tarthatja ütésre a képét. 
Arról nem is szólva, ha közben sürgős-
ségi kormányrendelettel törvényerőre 
emelnék a szabályt, miszerint a nekünk 
szóló kérdésekre ezentúl szigorúan tilos 
a felelet!
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A szombatfalvi reformá-

tus gyülekezet dalárdái 

voltak a házigazdái 

vasárnap az udvarhelyi 

református kórusok 

tizenhatodik találkozójá-

nak. A Mondjatok di-

cséretet mottójú kórus-

seregszemlén öt dalos 

csoport mutatkozott be.
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