


Nincs kétségem, ihletett volt az ötletgaz-
da, aki a Gyôr, Európa Kulturális Fôvárosa 
pályázati anyagát a gyôr-újvárosi Öt 
Templom Fesztivál ötletével és 2006-ban 
elsô megszervezésével gazdagította. Ha 
nem is szeretett városunk, Gyôr lett a 
befutó abban a versenyben, mégis mind-
annyian nyertesek lettünk. Ha „kulturális 
fôváros” nem is lettünk, de a 2009-ben 
immár negyedik alkalommal ránk köszöntô 

fesztivál évek óta, és reméljük, még nagyon sokáig gazdagít bennünket. Ebben az 
esztendôben az Insula lutherana torony-ötletpályázata, a híres hitbeszédek- és az ún. 
magyarázó istentiszteletek-sorozat külön színt jelentenek a fesztivál szokásosan gazdag 
programjában. 
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm mindazokat, akik 2009 ôszén a gyôr-újvárosi 
Öt Templom Fesztivál eseményeivel kapcsolatba kerültek, kerülnek. 
A köszöntés, pontosabban a köszönet ismét elsôsorban azokat illeti, akik a Karzat 
Kultúrközpont Alapítvány munkatársaiként és az elsô ízben meghirdetett pályázat 
zsûrijének tagjaiként sokat és kitartóan – a különféle programokra érkezôk talán nem is 
sejtik, mennyit – dolgoztak azért, hogy az immár negyedik alkalommal kapuit, azaz a 
templomkapukat megnyitó fesztivál ismét megajándékozzon bennünket az ismereteink-
ben való gyarapodás és a tartalmas, színvonalas szórakozás lehetôségével. 
Köszöntöm a közremûködôket, az elôadómûvészeket, akár egy szál magukban, akár egy-
egy együttes tagjaiként lépnek mûvészetüket örömmel fogadó érdeklôdô közönségük elé. 
Köszönjük, hogy itt vannak – szívesen, örömmel hallgatjuk Mindnyájukat! 
Természetesen a fesztivál programjaira érkezô közönség tagjai sem maradhatnak ki, akár 
gyôriek, akár távolabbról, esetleg külföldrôl érkeznek. A templomukat a fesztivál rendel-
kezésére bocsátó egyházak, egyházközségek nevében is köszöntöm ôket. 
Kívánom, hogy a 2009-es Öt Templom Fesztivál eseményei szerezzenek örömöt minden-
kinek, elôadóknak és hallgatóknak. Isten hozta minden kedves Vendégünket!

Ittzés János, evangélikus püspök
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Az Öt Templom Fesztivál arculata,
márkaneve és tematikája szerzôi jogi védelem 
alatt áll!
A jogtulajdonos megbízásából a fesztivált
szervezi a Karzat Kultúrközpont Alapítvány.
Fesztiváligazgató: Pál Kálmán



Jegyelôvétel és információ: 
Jegyek kaphatók a Concert & Media
hálózatában (info: +361/ 222-1313),
a Libri Könyváruházakban, az összes ismert 
jegypénztárban, a Filharmónia Budapest
és Felsô-Dunántúl Nonprofit Kft.
gyôri irodájában (Kisfaludy utca 25.
96/ 326-323) és a Tourinform gyôri
irodájában (Árpád út).

Az ingyenes programokra elôzetesen 
jegyek igényelhetôek a jegyárusító 
helyeken. Csoportos kedvezmények után 
érdeklôdjön elérhetôségeinken! 

Fesztiválközpont az evangélikus konvent 
épületében (Gyôr, Petôfi tér 2.): 
Nyitva szeptember 17-21-ig 
Naponta 14.00 és 18.00 óra között 

Egész estére szóló napijegyek:
2000 Ft, 2500 Ft, 3000 Ft 
Koncertjegyek: 1000 Ft, 1500 Ft, 2000 Ft
Színházjegyek: 500 Ft 

További információ: 06 20/535 3947 
karzat@karzat.hu, www.karzat.hu 

A szervezôk a mûsorváltozás jogát fenntartják! 

A nézôtéri helyeket érkezési sorrendben lehet 

elfoglalni.

Synagoga és ecclesia, zsinagóga és egyház 
nélkül nincsen európai kultúra, nincsen 
Európa. Öt templom, öt gyülekezet, két 
vallás, két testvér, egy gyökér, egy hagyo-
mány, egy Isten. Egy térben, valóságosan és 
jelképesen is, Gyôrben, az ôsi város egy 
boldog és boldogtalan idôket egyaránt meg-
élt utcájában. A liturgia ünnep, az élet 
mûvészet, a templom közösségi hely. 
Sokféle fesztiválról, ünneprôl hallunk, de 
kevés a valódi Ünnep, ahol mûvészet, 
közösség és a szent okokból élni akaró élet 
egyszerre van jelen. Az Öt Templom 
Fesztivál ilyen ünnep. Akkor van rá a legna-
gyobb szükségünk, amikor az alkotóerô 
megszûnni, a derû, az öröm kiveszni lát-
szik.

Heidl György
tanszékvezetô egyetemi docens
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EVANGÉLIKUS ÖREGTEMPLOM

16.00 Toronypályázat kiállítás-
megnyitó és szakmai értékelés

 a kiállítást megnyitja:
Czigány Tamás építész,
a zsûri elnöke

 a munkákat értékeli a szakmai 
zsûri: Czigány Tamás, Getto 
Tamás, Göde András, Szabó 
Levente

18.00 Fesztiválmegnyitó
 Toronypályázat díjátadó
 Díjakat átadja: 
 Ittzés János evangélikus püspök, 

a zsûri tiszteletbeli elnöke 
 Preßburger Klezmer Band (Sk)
 Marta Potancoková – ének
 Miro Lago – klarinét, ének
 Andrej Werner – hegedû, ének
 Sne!ana Jovic-Werner – 

tangóharmónika, ének
 Pavol !u"ka – zongora, ének
 Samo Alexander – nagybôgô, 

ének
 Ján Orí"ko – dob

 A Preßburger Klezmer Band 
Szlovákia elsô zsidó zenét játszó 
együttese. Magukat az etno-

worldmusic-kategóriába helyezik. 
Abban a klezmerben ugyanis, 
amit ôk játszanak, ugyanannyi a 
hagyománytisztelet, mint az 
alkotó- és kísérletezô kedv. A 
zenekar fiatal, kifogástalan hang-
szerjátékosait két bájos énekesnô 
hangja erôsíti, repertoárjuk túl-
nyomó részt zsidó dalokból áll.  

20.10 Budowitz Trio (USA)
 Joshua Horowitz – 

tangóharmónika
 Christian Dawid – klarinét
 Cookie Segelstein – hegedû

 A Budowitz 1995-ben alakult 
New Yorktól nem messze, Joshua 
Horowitz vezetésével.

 A zenekar tagjai nemcsak játsz-
szák a klezmert, hanem több 
értekezést, könyvet, cikket írtak 
a mûfajról, valamint világszerte 
végeztek gyûjtômunkát, hogy 
újra felfedezzék és egy csokorba 
szedjék a különbözô országokban 
fellelhetô zsidó népzenét. 
Koncertjükön improvizációkat, 
valamint klezmert és zsidó dalo-
kat adnak elô a Balkánról és 
Európa más részeirôl.
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 A Budowitz televízió- és 
rádiómûsorok világszerte kedvelt 
elôadója; számos CD-je jelent 
meg, amelyek közül több komoly 
díjat kapott, így pl. a BBC Critics 
Circle Awardot. Legutóbbi 
kiemelkedô munkájuk a szintén 
díjnyertes The Holocaust Tourist 
címû film zenéje.

Egész estés jegy:
Pressburger  Klezmer Band (Sk) + 
Budowitz Trio (USA)  = 3000 Ft 
Koncertjegy:
Budowitz Trio (USA) 2500 Ft

ZSINAGÓGA

15.00 Rejtelmes szépség
 A Holt-tenger hihetetlen tájain
 Fotó: Duby Tal
 A kiállítást Izrael Állam 

Nagykövetsége bocsátotta rendel-
kezésünkre

16.00 Magyarázó Istentisztelet – 
zsidó vallás

 dr. Oláh János teológus, egyetemi 
docens (Országos Rabbiképzô – 
Zsidó Egyetem)

 a Gyôri Zsidó hitközség 
közremûködésével

 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

17.00 Híres hitbeszédek és prédiká-
ciók – zsidó vallás

 elôadó: Gáti Oszkár színmûvész
 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

18.00 Varga Tibor Zenemûvészeti 
Intézet volt hallgatójának
koncertje

 Gitáron játszik Szabó László 
 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

Toronypályázat

2009 tavaszán országos, egyetemi építé-
szeti ötletpályázatot hírdetett a Karzat 
Ala pít vány. A feladat a gyôri Insula 
Lutherana tömb épületegyüttesébe 
illeszkedô torony tervezése volt, hiszen az 
evangélikus Öregtemplom közössége 
évszázadokig nem építhetett tornyot.
A pályázat tiszteletadás, mely ötlet szin-
ten keresi a megoldást, a kapcsolódási 
pontokat korunk architektúrája és a 
többszáz éves épített örökségünk között. 
A pályázatra 67 pályamunka érkezett az 
ország minden pontjáról. A pályázat pénz-
díjainak fôtámogatója a Tondach Zrt, 
további támogatói az Universitas-Gyôr 
Nonprofit Kft, az Evangélikus Egyház
és a Karzat Alapítvány.
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KOSSUTH UTCAI KATOLIKUS 
TEMPLOM

15.00 Lehetséges barokk
 Arcképek a 17-18. századból
 Tarr György restaurátormûvész 

akvarell kiállítása
 a kiállítást megnyitja:

Pál Kálmán képzômûvész

18.00 Sator Quartet - Bognár Szilvia 
- Lovasi András

 CREATIO – TEREMTÉS 
 Koraközépkori latin

himnuszok
 Bognár Szilvia – ének
 Lovasi András – ének
 Gyermán Júlia – hegedû
 Heidl György – gitár
 Kovács Zoltán – nagybôgô
 Szakács Viktória – cselló
 Heidl György zenéje nem követi 

a himnuszok eredeti  gregorián 
dallamait. A szerzô, aki egyben a 
korai kereszténység történetének 
és irodalmának nemzetközileg 
elismert kutatója, saját zenei 
elgondolása mentén komponálta 
meg a mûveket, és adta egészen 
más mûfajokból ismert énekes 

barátai, Bognár Szilvia és Lovasi 
András szájába.

19.00 Bognár Szilvia és zenekara: 
Semmicske énekek

 Bognár Szilvia – ének 
 Bede Péter – szaxofon 
 Gerzson János – oud, gitár 
 Gyulai Csaba – ütôhangszerek
 Hegedûs Máté – hegedû 
  Rácz Krisztián – gitár 
 Thurnay Balázs – bolgár kaval 
 Kovács Zoltán – nagybôgô,

basszusgitár 
  Bognár Szilvia koncertjén új 

zenei köntösbe bújtatott nép-
dalok és balladák csendülnek fel.

 Semmicske énekek szerelmekrôl, 
a boldog és boldogtalan menyasz-
szonyságról, elválásról és 
elengedésrôl, barátságról, 
szeretetrôl, eleve elrendelt sor-
sokról.… 

 Leginkább a magyar népdalok 
nyelvén, de karöltve a csuvasok 
rokondicsérô költészetével, a cse-
remiszek finom, könnyedén tán-
cos dalocskájával, a bolgárok 
hegyek között hasító, messze 
hangzó énekével. 
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Egész estés jegy:
Sator Quartet + Bognár Szilvia és zene-
kara 2000 Ft
Koncertjegy:
Bognár Szilvia és zenekara 1500 Ft

EVANGÉLIKUS ÖREGTEMPLOM

15.00 Liszt Ferenc Zeneiskola
hangversenye

 Közremûködik az iskola kamara-
kórusa és növendékei

 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

17.00 Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpont Énekkara

 Az amerikai-magyar kulturális 
évad keretei között októberben a 
tengerentúlra készülô kórus a 
koncertkörút programját mutatja 
be, kiegészíve a templomi kör-
nyezethez választott darabokkal.

 vezényel: Iván Gabriella
 zongorán kísér: Ney Andrea
 Gyôri Egyetemi Zenekar 

Vonósegyüttese
 mûvészeti vezetô: Kalló Zsolt
 Közremûködô szólisták:
 Soós Gábor – orgonamûvész

 valamint a Varga Tibor 
Zenemûvészeti Intézet mûvész 
tanárai és hallgatói, 

 Tripolszki Teréz – hegedû
 Hontvári Csaba – trombita
 a Richter János zenemûvészeti 

Szakközépiskola ének szakos 
növendékei 

 elkészítô tanár:
Dobi Kiss Veronika

 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

18.00 Híres hitbeszédek és prédiká-
ciók – evangélikus vallás

 Bornemissza Péter:
Ördögi kísértetek

 elôadó: Ungvári István 
színmûvész

 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

GÖRÖG KATOLIKUS
TEMPLOM

16.00 A hit fogalma az antik
filozófiai és biblikus
hagyományban

 Heidl György eszmetörténész 
elôadása

 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)
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ZSINAGÓGA

18.00 Pixrael kiállításmegnyitó
 A Pixrael Projekt egy civil kezde-

ményezés, mely több non-profit 
szervezet együttmûködésével jött 
létre. A projekt célja, hogy bemu-
tassa az idén 100 éves Tel 
Aviivot úgy, ahogy azt az ott 
élôk és a turisták látják. A tavasz-
szal kiírt nemzetközi on-line 
fotópályázatra beérkezett több, 
mint ezer képbôl láthatják most 
a szakmai zsûri által kiválasztott 
ötven képbôl álló tárlatot.

19.00 Affetti Musicali 
 Lax Éva – ének
 Malina János – furulya
 Petôfi Erika és

Véghelyi Kriszta – hegedû
 Kallai Nóra – gordonka
 Mezei János – orgona
 Mûvészeti vezetô:

Malina János
 G. Frescobaldi:

Maddalena alla croce
 Cl. Monteverdi: Jubilet
 G. Carissimi: Lamentatio 

Jeremiae
 H. Schütz: Bringt her dem 

Herren Ehre und Stärke
 H. Purcell: Evening Hymn 
 J. Pachelbel: e-moll Partia 
 J. Rosenmüller: Ecce nunc 

benedicite 
 A. Scarlatti: Infirmata, vulnerata 
 G. Ph. Telemann:

a-moll triószonáta 
 J. S. Bach: Leget euch dem 

Heiland unter
 G. Ph. Telemann: Da, Jesu, 

deinen Ruhm zu mehren 
 Koncertjegy: 1500 Ft

21.00 Isolated
 Az Isolated alkalmi formáció, 

sokdimenziós crossover, amely-
ben együtt dolgozik Kirschner 
Péter gitáros, (Európa Kiadó), 
Szakcsi Lakatos Béla (ezúttal 
elektromos zongorán és szinteti-
zátorokon), Magyar Péter 
(Európa Kiadó és számos egyéb 
alakulat) ütôhangszereken, 
Müller Péter énekes, Molnár 
Gábor dobos, a mezetközi elekt-
ronikus szcénából ismert digitális 
effekt-guru Duel valamint Bánfi 
Tibor basszusgitáros.

 Az Isolated a Joy Division prog-
ramját kelti életre a jelenkor 
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hangzásában, de mentalitásában 
hûségre törekedve. Minden élet-
rajznál és fejtegetésnél többet 
nyomnak a latban maguk a 
dalok, amelyek felülmúlhatatla-
nul szépek a maguk gyermekien 
egyszerû és archaikus dallamai-
val, sûrû szövegeivel és melankó-
liájukban is feszes zenéjével. 

 Koncertjegy: 1000 Ft

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM

14.00  Majoros Ágnes: Világszép 
Bóbiska

 Mese egy furcsa országról, egy 
csodálatos harangtoronyról és 
lakóiról a harangemberkékrôl.

 Bábszínházjegy: 500 Ft

15.00 Hit, város, ember
 dr. Meggyesi Tamás professzor 

elôadása
 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

17.00  Liszt Ferenc Zeneiskola
fuvolista növendékei

 Barokk dallamok csendülnek fel 
a Liszt Ferenc Zeneiskola fuvolis-
tái  elôadásában. 

Közremûködnek: Nagy 
Alexandra. Barcsai Boglárka, 
Somosfalvi Orsolya, Nagy 
Szilvia, Németh Erika, Füleki 
Dóra, Molnár Borsika, Elie 
Chantal, Gyarmathy Andrea, 
Koppi Flóra, Kontor Karina és 
Ôsz Luca

 Felkészítô tanár: Marosné Kovács 
Tünde

 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

21.30 Levendula Színház:
A Lánghordozó lovag

 A Lánghordozó Lovag legendája 
Raniero Ranieri firenzei 
keresztesvitéz különös fogadal-
mának történetét beszéli el. A 
kegyetlen, duhaj lovag puszta vir-
tuskodásból megfogadja, hogy a 
meghódított Jeruzsálem oltárán 
gyújtott gyertya lángját hibátla-
nul megôrzi, hazaviszi, s a firen-
zei Dóm oltárán lángot gyújt 
vele. Útja a misztikus megigazu-
lás gyötrelmes útja, s aki 
Firenzébe érkezik, már más 
ember… 

 Bábszínházjegy: 500 Ft

KOSSUTH UTCAI KATOLIKUS 
TEMPLOM

14.00 Magyarázó Istentisztelet – 
katolikus vallás

 Zsebedics József címzetes kano-
nok, plébános

15.00 Újváros szolgálatáért díj 
átadása

 közremûködik a Richter János 
Zenemûvészeti Szakközépiskola

 2009. évben a díjat kapja:
Nagy Lászlóné

 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

16.00 Híres hitbeszédek és 
prédikációk – 
katolikus vallás

 Pázmány Péter: Az ördögi 
kísértetekrôl

 elôadó: Lackfi János költô
 (elôzetes helyfoglalással ingyenes)

18.00 Újvárosi séta indul az evangéli-
kus Öregtemplom elôl Dimény 
Gábor építész vezetésével
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GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM

10.00 Magyarázó Istentisztelet – 
görög katolikus vallás

 Tóth András parókus

15.00 Levendula Színház:
A Lánghordozó lovag

 A Lánghordozó Lovag legendája 
Raniero Ranieri firenzei 
keresztesvitéz különös fogadal-
mának történetét beszéli el. A 
kegyetlen, duhaj lovag puszta vir-
tuskodásból megfogadja, hogy a 
meghódított Jeruzsálem oltárán 
gyújtott gyertya lángját hibátla-
nul megôrzi, hazaviszi, s a firen-
zei Dóm oltárán lángot gyújt 
vele. Útja a misztikus megigazu-
lás gyötrelmes útja, s aki 
Firenzébe érkezik, már más 
ember…

 Bábszínházjegy: 500 Ft

16.00 Híres hitbeszédek és
prédikációk –  görög katolikus 
vallás

 Proklosz konstantinápolyi pátri-
árka: A legszentebb Istenszülô 
magasztalása

 elôadó: Rátóti Zoltán színmûvész

19.00 Lôrinszky Attila
 Lôrinszky Attila nagy utat járt 

meg a zenei világban, míg a kor-
társ jazzmuzsikától eljutott 
Johann Sebastian Bachig. Évekig 
játszott Dresch Mihályal, Lajkó 
Félixel, pályafutásának javarész-
ében igazi csapatemberként 
zenélt. Ez a koncert igazi cseme-
ge lesz: improvizatív kalandozás 
Bach zenei világában Lôrinszky 
Attila spirituális elôadásában.

 Koncertjegy: 1500 Ft

21.00 Ferenczi György és a Rackajam
 Ferenczi György 2005 óta játszik 

együtt jelenlegi zenekarával a 
Rackajammal. A zenekar életében 
nagyon fontos állomás a Hangzó 
Helikon sorozatban, 2006-ban 
megjelent Ferenczi – Petôfi 
album, ami 2007 óta aranylemez. 
A Petôfi lemez anyagát számta-
lan koncerten játszották nagy 
sikerrel, többek között a Párizsi 
Magyar Intézetben és a 
Mûvészetek Palotájában.

 Koncertjegy: 1500 Ft
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EVANGÉLIKUS ÖREGTEMPLOM

10.00 Magyarázó Istentisztelet – 
evangélikus vallás

 Tubán József lelkész

KOSSUTH UTCAI 
REFORMÁTUS TEMPLOM

15.30 Magyarázó Istentisztelet-
református vallás

 Wágner Tamás református
lelkész

14.00  A Kossuth utca 56.  szám alatt 
található kollektív mûterembe 
várják az itt alkotó 
képzômûvészek, Szalkai Károly, 
Tolnai Imre és Koppány Attila
az érdeklôdôket

17.00 Újvárosi séta indul
a görög katolikus templom elôl
Dimény Gábor építész
vezetésével

2009. szeptember 19-20.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

Fesztiválunkkal egyidôben szerte 
Európában megnyílnak a mûemlékek
sokszor egész évben zárva tartott kapui 
az érdeklôdôk elôtt, hogy közös gyökere-
ink, kulturális örökségünk, hagyománya-
ink maradandó értékeiben gyönyörköd-
hessünk.

Mi minden évben öt templom kapuit 
nyitjuk meg Önök elôtt. Idén, csatlakoz-
va a Kulturális Örökség Napjaihoz, és a 
választott tematikájukhoz, a Szakrális 
terekhez, egész hétvégén minden délután 
várjuk az érdeklôdôket az újvárosi temp-
lomokban, koncertekre, elôadásokra, vagy 
csak egy kis csendes szemlélôdésre..
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KOSSUTH UTCAI 
REFORMÁTUS TEMPLOM

15.00 Ötszáz éve született Kálvin
 Dr. Huszár Pál elôadása

16.00 Híres hitbeszédek és
prédikációk –  református
vallás

 Ravasz László: A húsvéti kilátó
 elhangzott (?) 1957 Húsvétján
 elôadó: Szabó Sipos Barnabás 

színmûvész

18.00 Écsi Gyöngyi és Kovács 
Marczel: Énekelt imádság

 
 A magyar népének az egyházi 

zene és a népzene határvonalán 
mozgó mûfaj, szûk, hitvalló 
közösségekben született. Écsi 
Gyöngyi varázslatos hangján 
azok az énekelt imádságok kel-
nek életre, amit a hitük mélyére 
„leereszkedett“ énekesek, a világ-
tól Krisztushoz „elrejtekezett“ 
tanúságtevôk évszázadokon át 
énekeltek. Ez a hand a némaság-
gal rokon, a kimondhatatlan fáj-
dalmat, kiszolgáltatottságot tük-
rözi, olyan mindentudó alázattal, 

amelyre már elôre kimondatott a 
hatalmas Isten válasza, a remény 
és az Ô erejének záloga. 

19.00 Kraja (Se)
 Az együttes négy fiatal lány, Lisa, 

Frida, Eva és Linnea alkotja, akik 
Svédország egyik legészakabbra 
fekvô nagyvárosából, Umeåból 
érkeznek. Az együttes neve számi 
nyelven annyit tesz: „Az a hely 
ahova az ember vágyik”.  2008 
nyarán adták ki a legújabb albu-
mukat „Under Himmelens Fäste” 
(Az ég alatt) címmel. Több kon-
cert, fesztivál, számos televíziós 
fellépés és európai turné van már 
a hátuk mögött. Saját dalaikat és 
svéd népdalokat énekelnek ezen 
az estén, modern feldolgozásban, 
gyönyörû, négyszólamú a capella 
változatban.  

Egész estés jegy:
Écsi Gyöngyi és Kovács Marczel +
Kraja (Se) 2500 Ft
Koncertjegy: Kraja (Se) 2000 Ft
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Harangozzunk Magyarföld templomáért!

Magyarföldön, az Örség egyik kicsiny falujában ökumenikus templom épül. A gyönyörû 
tájban szerkezete már dacol a széllel, a rossszkedvvel. Aki csak ráveti tekintetét, már 
most jókedvûbb, vidámabb lesz, pedig még sok minden kell, hogy az imádság és a 
meditáció biztonságos otthonává válhasson.
A templom építési költségeihez a Karzat Alapítvány, saját lehetôségei szerint igyekszik 
hozzájárulni. Építettünk fából egy templomtornyot, haranggal, harangkötéllel... Minden 
adományozó megkondíthatja a kisharangot és beírhatja nevét a Harangkönyvbe 
(nehogy elguruljon akár csak egy fillér is). Így jön létre egy kis dokumentum az adako-
zásról és egy nagy dokumentum hitünk erejérôl.
http://www.magyarfold-falu.hu/fatemplom.php
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A rendezvény támogatói és partnerei:


