
Tizenöt éves a Diaszpóra Alapítvány 
 

 

Czelder Márton és Földes Károly 

díjátadás és a Diaszpóra Alapítvány 15 

éves évfordulójának megünneplése 

Kőhalomban 

2007. október 16. 

 

Fontos esemény színhelye volt 

2007. október 16-án, kedden Kőhalom, 

hiszen az ország minden részéről érkeztek 

lelkészek, kórusok és gyülekezeti tagok, 

hogy megünnepeljék a Diaszpóra 

Alapítvány fennállásának 15. évfordulóját 

és a Czelder Márton és Földes Károly Díj 

újbóli, szintén 15 alkalommal történő 

kiosztását. 

Mi, a kolozsváriak, lelkészek, barátok, munkatársak valamint a sajtó képviselői, 

délelőtt 10 órakor indultunk egy bérelt busszal Kőhalom fele. Útközben még több helyen 

megálltunk, hogy felvegyük a további munkatársainkat, kitüntetetteinket, meghívottakat.  

Már sötétedett, amikor alig fél órával az istentisztelet előtt megérkeztünk, és a kőhalmi 

templom már zsúfolásig megtelt vendégekkel.  

Az istentiszteleten Gudor András gyulafehérvári lelkipásztor hirdetett igét. Az 

igehirdetés után Szegedi László helybeli lelkész, a Brassói egyházmegye esperese köszöntötte 

az egybegyűlteket. Az ünnepség első 

felében Vetési László vetített képes 

előadásban mutatta be az alapítvány 15 

éves múltját a megalapítástól kezdve 

egészen mostanáig. Ugyanakkor 

ismertette az alapítvány stratégiáját, a 

megvalósított és a jövőre néző 

célkitűzéseit is. Elmondta ennek a 

munkának a nehézségeit, ugyanakkor az 

örömöket is, amiket a missziót végző a 

szórványokban tapasztal.  

Ezt követően Jenei Tamás, a Diaszpóra 

Alapítvány alelnöke és a Czelder Márton 

és Földes Károly Díjak megalapítója 

bemutatta a díjakat, amelyek ezen az eseményen átadásra kerültek. A Czelder Márton Díjat 

minden évben egy szórványban tevékenykedő lelkész, a Földes Károly Díjat pedig egy 

ugyancsak szórványban élő világi személy (gondnok) kapja. A díjat 15 éve alapították svájci 

támogatással. Majd Vetési László és Jenei Tamás átnyújtották a Czelder Márton Díjat Gudor 

Andrásnak és a Földes Károly Díjat Szabó Endrének. Ladányi Sándor enyedszentkirályi 

lelkész Gudor Andrást méltatta, aki több évtizedes szórványszolgálata mellett éveken 

keresztül szervezője volt az algyógyi ifjúsági táboroknak. Szabó Endre plojesti gondnokot a 

lelkésze, Bíró Tivadar méltatta, kiemelve, hogy évtizedeken keresztül presbiterként és 

gondnokként hűségesen szolgálta egyházát mindenben segítve a lelkészek munkájának 

előrehaladását.  

A kőhalmi vár 

A kőhalmi új református templom 



Az ünnepséget a kőhalmi-plojesti felnőtt vegyes kórus és a kőhalmi bentlakó diákok 

kórusa tette színesebbé. Majd a gyülekezeti teremben az ünneplők a Szegedi Mária irányította 

néptánc-csoport bemutatását tekinthették meg. Ezt követte az ünnepi vacsora, melyen a 

jelenlegi és korábbi kitüntetettek, a meghívottak, volt munkatársak, szórványban 

tevékenykedők vidám hangulatban folytathatták az emlékezést. 

 

Sipos-Vizaknai Balázs 

 
Megjelent a Levél. Ünnepi üzenet az Erdélyben és Kárpátokon kívül szétszórtságban élő magyar 

keresztyének számára című időszaki kiadványunk 2007. Advent- Karácsony számában. p. 13-14 

 


