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2013. július 28.-augusztus 1. között került megren-
dezésre idei hittanos táborunk, melyen 37 gyermek és 7 
felnőtt vett részt. A helyszín ezúttal Hercegkút, a Sáros-
pataktól néhány kilométerre lévő kis zempléni falu volt. 
Július 28-án, vasárnap délután rekkenő –40 celsius fokos 
– hőségben indultunk útnak, így nagyon jól esett, hogy a 
tábor felszereltségéhez egy kültéri medence is tartozott, 

amit a gyerekek még aznap birtokba vettek. Jó érzés volt 
látni, hogy milyen felszabadultan és vidáman játszottak, 
még azok a gyerekek is, akik először voltak táborban. Ez 
egyébként mindvégig jellemző volt: jó hangulat, szeretet, 
a „jó nekünk itt lenni” érzés jellemezte őket. Mivel a hő-
ség másnap is tartott, ezért hétfőn Sárospatakra utaztunk 
strandolni. 

Kedden gyalogtúrára indultunk, aminek célja a közel-
ben lévő gyönyörű Tengerszem megtekintése volt. Min-
den jól alakult, a látvány is lenyűgöző volt, ám túránk 
végét mégis egy alapos nyári zápor tette még emlékezete-
sebbé. Voltak, akiket sikerült időben a táborba menekíteni 
kocsikkal, ám néhány táborozó – főleg a nagyobbak – bő-
rig áztak. Ez azonban nem szegte kedvüket, sőt élménye-
ik sorát gyarapította. 

Szerdán a legkedveltebb program, a bobozás követke-
zett Sátoraljaújhelyen. Szinte már törzsvendégnek számí-
tunk itt, hiszen minden évben felkerestük az utóbbi idő-
ben a bob pályát, de ez egy olyan program, amit nem lehet 
megunni. Ennek a napnak külön érdekessége volt, hogy 
a sátoraljaújhelyi börtön rabomobiljával, vagyis a fogva-
tartottak szállítására használt járművével utaztunk. Nem 
azért, mert ez illett legjobban hozzánk, hanem mert ezt 
volt a legolcsóbb kibérelni. Érdekes volt rácsok mögött 
utazni, és szó, ami szó, jó érzés volt szabadon leszállni 
és távozni e járműből. A rabomobil kibérelésének feltéte-
le volt még a börtönmúzeum megtekintése is a városban, 
ami szintén érdekes és elgondolkodtató volt gyerek és fel-
nőtt számára egyaránt. 

Csütörtöki napunk a táborban telt el, s kicsit már rá is 
nyomta a gyerekek hangulatára a bélyegét, hogy „este jön-
nek értem”. Ezen a napon játékos vetélkedőt szerveztünk a 
tábor elején három csapatba osztott gyerekeknek. A jó han-
gulatú vetélkedés végén egyetlen csapat sem távozott üres 

táboroztunk…
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kézzel: könyveket és asztali naptárakat kaptak jutalmul. 
Hittanfoglalkozásaink címe ezúttal az volt, hogy 

„Építkezz okosan!” Jó volt megtapasztalni, hogy már nem-
csak foglalkozunk a bibliai témákkal, hanem lelki életet is 
élhettünk a gyerekekkel, mert őszintén megnyíltak, s el-
mondták gondolataikat, érzéseiket egy-egy téma kapcsán. 

Testi ellátásunk (étkezésünk) ezúttal is „ötcsillagos” 
volt. A tábor tulajdonosa többször is elismerte, hogy ők 
nem tudták volna ezt a színvonalat biztosítani számunkra 
az étkezés terén. Köszönet tehát az ebben fáradozóknak 
munkájukért: Sütő Lajosnénak, Tóth Miklósnénak, Tóth 
Andrásnénak és Nádasdiné Tóth Mariannak. 

Köszönet illeti Hamvasné Nagy Annamáriát, lelkiisme-
retes és fáradhatatlan munkájáért a gyerekek körében. Vé-

gül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni Arany 
Tímea munkáját is, aki idén is megszervezte és lebonyo-
lította másik táborunkat, a konfirmáció feletti korosz-
tálynak szervezett tábort, mely augusztus 12-16. között 
zajlott Balatonfenyvesen. Most pedig álljon itt néhány kép, 
ami többet mond minden szónál. 

Mindenért Istené a dicsőség!

Katonáné Farkas Ibolya, lelkész 
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Hittanos évnyitó gyülekezetünkben

Az idén első osz-
tályba beiratko-
zott gyermekek-
nek nemcsak az 
iskolakezdés je-
lentett izgalmas 
változást az éle-
tükben, hanem 
új dolog, hogy 
etikát vagy hit-
és erkölcstant is 
tanulhatnak az 
iskolában, a tan-
órákba beépítve. 
Városunkban és 
Szorga lmatoson 
összesen 55 elsős 

gyermeket íratott a szülője református hittanra.
Gyülekezetünk úgy gondolta, hogy már a hivatalos év-

nyitó előtt összegyűjtjük ezt a gyerekcsapatot egy játékos, 
kreatív délelőttre, hogy a tanórákon már ismerősként fo-

gadjuk egymást, és megismerhessék leendő gyülekezetük 
életterét is.

Augusztus 31-én, szombaton 27 gyermek jött el a meg-
hívásra. A gyülekezeti teremben köszöntöttük egymást, 
majd énekeltünk, beszélgettünk, izgalmas történtet hall-
gattunk. Érdekes élmény volt a templomba átmenni, ahol 
a gyermekek megismerték, milyen egy református templom 
belseje, milyen berendezési tárgyai vannak. A szószékről 
egy rövid prédikációt is meghallgattunk, majd imádkozás 
és ének után visszatértünk a parókia udvarára, ahol élvezet-
tel játszottak, fogócskáztak. A sok mozgás után enyhítettük 
szomjunkat és éhségünket a gyülekezeti teremben, majd 
kreatív feladat következett: mindenki elkészíthette saját 
könyvjelzőjét a hittan könyvébe. Ezután ismét játék követ-
kezett, ami után feltöltődve, vidáman, új barátokat szerezve, 
na és persze, egy ajándék jégkrémmel térhettek haza.

Hálás szívvel köszönjük meg a Mindenható Istennek 
ezt a délelőttöt, a csodálatos időjárást, ezeket a gyermeke-
ket, és kívánjuk Istenünk áldását az idei tanévkezdésre és 
a gyülekezeti gyermekalkalmakra is.

Hamvasné Nagy Annamária
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személyes példa – interjú gyülekezetünk kántorával

L. Kissné Dr. Sepsi Ágnessel, gyülekezetünk kántorával 
beszélgettünk Istenről, zenéről, életről, családról.

- Elmeséled, hogy hogyan kerültél a gyülekezeti padból 
az orgona elé, mint kántor?
- Amikor Katona Béla tiszteletes úrék idejöttek, nem 
volt kántor. Én öt évig zongoráztam, és elvállaltam ezt 
a szolgálatot. Először csak a csütörtöki istentiszteleten 
kísértem a gyülekezetet – gondoltam, hogy majd hátha 
lesz valaki a vasárnapi alkalmakra is, de végül nem volt 
rajtam kívül más, aki vállalta volna. Az előző kántorunk, 
Szabó tiszteletes úr felesége, Magdika néni megmutatta, 
hogyan kell az orgonát bekapcsolni, és gyakorlatilag csak 
ennyit tudtam a hangszerről. Ez rettenetesen zavart, így 
az interneten próbáltam utána nézni, és könyveket ke-
resni arról, hogy hogyan is 
működik egy orgona. Elég 
keserves volt így, ezért ami-
kor megtudtam, hogy indul 
kántorképző tanfolyam, na-
gyon megörültem neki, így 
jelentkeztem.  

- Mennyi ideig jártál oda?
- Öt alkalommal voltam 
összesen, 2007-ben, 2008-
ban, 2011-ben, 2012-ben 
és most, 2013-ban. Az első 
két alkalommal három hetes 
képzések voltak, az utolsó 
három évben már csak két 
hetesek. 

- Ott mindenki kezdő volt?
- Nem, különböző szinteken, több csoportban lehetett ta-
nulni, attól függően, ki hol állt a gyakorlásban. 

- Helyileg hol volt ez a képzés?
- Miskolcon, a Lévay Gimnázium adott otthont neki. 
A diákotthonban szálltunk meg, a gimnáziumban folyt 
az oktatás. Ugyanúgy órák voltak, mint más iskolában. 
Például volt gyülekezeti ének, zeneismeret, karvezetés, 
hangszeres gyakorlat, stb. 

- Ezek szerint bentlakásos volt a tanfolyam? Milyen 
volt kiszakadni kicsit a mindennapokból, és csak ezzel 
foglalkozni?
- Bentlakásos volt, és az elején nagyon furcsa volt. Furcsa 
volt, hogy családanyaként, akinek mindig volt tennivalója, 
most hirtelen csak magamra kellett gondolni. Nem is tud-
tam először magammal mit kezdeni. 

- Aztán belerázódtál?
- Nem is inkább belerázódtam, hanem inkább volt mit 
csinálni, és ez lefoglalt. Intenzíven beindult az oktatás, és 
már nem volt időm unatkozni. 

- A családod hogyan fogadta, hogy több hétre nélkülöz-
niük kellett?
- Az elején nagyon nehezen. Akkor még kisebbek voltak 
a gyerekek, és Márton fiam kérte is, hogy ne menjek el 
ilyen hosszú időre többet. Hosszú volt nekik a három hét. 
Hiába jöttem haza szombaton este, vasárnap már men-
nem kellett vissza. De a betegségem után már engedtek. 
2009-ben, a műtétem után már nem szóltak érte, örültek, 
hogy olyannal foglalkozom, amit szeretek. Megértették.

- Pontosan milyen végzett-
séget szereztél meg most?
- Orgonista, karvezetői 
kántor lettem most ezzel az 
oklevéllel. A kántorvizsgát 
ugyanis több szinten lehet 
letenni. Négy tárgyból kell 
vizsgázni. A gyülekeze-
ti ének és az énektanítás 
mindenkinek kötelező. Az 
orgonán viszont nem kérik, 
hogy mindenki pedállal is 
játsszon, ez nem probléma, 
mert e nélkül harmóniumos 
kántor oklevelet kaphat. 
Ugyanígy a karvezetői is 
készségtárgy, azt sem várják 
el, hogy mindenki végigvi-

gye a tanfolyamot. Lehet énekvezetői oklevelet is szerez-
ni, ha a karvezetőit nem szeretné bevállalni. 

- Akkor te ezek szerint a végéig eljutottál? Tehát a leg-
magasabb végzettséget szerezted meg ezen a tanfolya-
mon?
- Igen. 

- Volt valamilyen különleges élményed a tanfolyamon? 
Milyen élményekkel gazdagodtál?
- Rengeteget tanultam ott. Mind játéktechnikában, mind 
a zeneismeretben. Nagyon élveztem az énekkarban ének-
lést. Volt olyan, hogy majdnem három óra hosszáig kó-
ruspróba volt, de én nagyon jól éreztem magam. Óriási 
élmény a közös éneklés azon a színvonalon, ami ott van. 

- Hiányozni fog az iskola?
- Nem. Nagyon jó volt, nagyon szerettem ott lenni, de 
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most már szeretnék mással is foglalkozni. Sok az a két 
hét szabadság, amit nem volt egyszerű összehozni, hogy 
emellett jusson idő a családra, a nyaralásra is. 

- Vannak-e további terveid ezen a téren?
- Szeretnék az egyházmegyei kántor továbbképzőre járni, 
ami Nyíregyházán van havonta egy alkalommal. Minden 
hónapban adnak egy-egy orgonadarabot, főleg az ünne-
pekre való tekintettel, amit meg lehet tanulni, és ez na-
gyon hasznos. 

- Vannak-e a családodban olyanok, akik szintén játsza-
nak valamilyen hangszeren?
- Mind a három gyermekem tanult hangszeren játszani, 
amit egyelőre nem hasznosítanak, de én bízom benne, 
hogy idővel fognak. Én is tanultam öt évig zongorázni, 
majd 25 évet kihagytam, és újból elkezdtem. 

- Tagja vagy a református énekkarnak. Korábban éne-
keltél kórusban?
- Zenetagozatos iskolásként énekeltem az énekkarban. 
Utána nem énekeltem, hanem majd a gyülekezeti ének-
karhoz csatlakoztam, ahol az egyik legrégebbi tag vagyok. 

- Jól tudjuk, hogy volt olyan időszak is, hogy te vezetted 
az énekkart?
- Volt, de nagyon rövid ideig. Baracsiné Irénke ezt sokkal 
jobban csinálja. Jobban össze tudja tartani a csapatot. 

- Volt egy alkalom, amikor gregorián éneket énekelte-
tek egy pár emberrel, itt a karzaton. Sokan azóta is em-
legetik, hogy nagy élmény volt. Tervezel-e még ilyet?
- Nekem szívügyem ez a fajta éneklés. Reméljük, hogy 
lesz még ilyen. 

- A reformátusoknál is szokás gregorián stílusban éne-
kelni?
- Igen, mert ez, amit énekeltünk, a 16. századi református 
liturgia egyik darabja volt. 

- Úgy tudjuk, elég gyakran jársz gyakorolni ide, a temp-
lomba.
- Vezetek egy füzetet, melyben felírom, hogy hogyan ha-
ladok a Korálkönyvvel. Alkalmanként egy-egy órát gya-
korolok. 

- Milyen érzés, amikor orgonálsz?
- Az Úrnak énekelünk, az Úrnak játszunk, az Úrról szól 
minden. 

- Úgy érzed, hogy olyankor csak Isten van, te és a hang-
szer?
- Igen. Valahogy ez így van. És érdekes, hogy ha egy 
éneknek nem tudom a szövegét, nem tudom lejátszani. 

Fontos a szöveg. Meg kell előtte tanulnom. Tudnom kell, 
hogy miről szól, ahhoz, hogy le tudjam játszani. 

- Akkor te tudatosan figyelsz a szövegre is, úgy játszol.
- Igen. Hisz nemcsak kotta ez. Mögötte van mondaniva-
ló, és anélkül nem megy. 

- Van gyógyító ereje?
- Van. A 61. zsoltár a kedvencem. Volt egy istentisztelet, 
amikor nagyon fájt a kezem. Amikor ment ki a gyüle-
kezet, akkor ezt játszottam, és végig sírtam: „Kiáltásom 
halld meg, Isten! Vedd füledben az én könyörgésemet.” 
Utána két napig nem fájt a kezem. Az Úr meghallgatta. 
Nekem nagyon sok erőt ad ez a szolgálat.

- Emlékszel arra, amikor először érezted, hogy közöd 
van az Úristenhez?
- Igen, nagyon emlékezetes volt. 22 éves voltam, egy ki-
ránduláson történt, ahol egy hívő lánnyal beszélgettem 
egész nap. Nem emlékszem már, hogy hol jártunk, csak 
arra az érzésre, ami átjárt utána: hogy ezért érdemes élni. 
Így érdemes élni: csak Istennel. A megtérésem után tar-
tottam tőle, hogy ebben a gyülekezetben, a megtérés cso-
dája után nem lesz olyan élményem, hogy talán lanyha lesz 
a hangulat. De nem. Vannak ebben a gyülekezetben élő 
hitű emberek, akikkel jó együtt lenni, és a hétköznapok-
ban is vannak csodák, amik nem hagyják, hogy a megtérés 
csodája elmúljon. Egymás hite által épülünk.

- A családodban hogyan tudod megélni a hitedet?
- Az a véleményem, hogy fontos, milyen példát mutatunk 
a gyermekeinknek. Ha látják, hogy templomba járó em-
berek vagyunk, hogy zsoltárokat énekelünk, ez bennük 
fog maradni, és remélem, követendő példa marad. 

- Köszönjük, hogy megosztottad velünk ezeket a gon-
dolatokat! Adja Isten, hogy legyen erőd és egészséged 
ennek a szolgálatnak az elvégzésére, és teljen benne to-
vábbra is sok örömöd.
- Köszönöm.

Losonczi Anita és Hamvasné Nagy Annamária
    presbiterek
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megkérdeztük lelkészünket!

Újságunk állandó rovatában a gyülekezet tagjaitól érke-
zett kérdéseket tettük fel közösségünk lelkipásztorának, 
Katona Bélának.

Nagytiszteletű úr! A templom állapota és a lehetséges felújítása 
sokakat érdekel. Mit lehet tudni ezzel kapcsolatban?
Gyülekezeti újságunk ezt megelőző számában részletesen 
vázoltam templomunk állapotát és a lehetőségeket. Nem 
tudok igazán újat mondani ebben a témában. A templom 
repedései megvannak, nem tűntek el maguktól, sőt, ta-
lán kicsit több lett a mögöttünk hagyott hónapok alatt. 
A gyülekezet önerőből nem lenne képes a helyreállítási 
munkákat finanszírozni. Az Önkormányzattal közösen 
beadott pályázatról pedig egyelőre semmilyen – sem jó, 
sem rossz – hír nincs. Figyeljük továbbra is a pályázati 
kiírásokat, és amint lesz olyan, melynek kiírása szerint 
beleférünk a pályázók körébe, természetesen élünk a le-
hetőséggel.

Ha már felújítás, akkor ejtsünk szót a parókia felújításáról. Mi 
és miért történt a nyár folyamán a lelkészlakással?
Egyházi ingatlanjaink rezsiköltségei folyamatosan emel-
kedtek az utóbbi években. A presbitérium elhatározta, 
hogy amennyire rajtunk múlik, mindent meg fogunk ten-
ni annak érdekében, hogy minél nagyobb megtakarítást 
érjünk el ezen a téren. Ehhez azonban először befektet-
nünk kellett. A parókián nyílászárókat cseréltünk és külső 
szigetelést kapott az épület. Reméljük, hogy az elvégzett 
munkák következtében komoly megtakarításokat ered-
ményeznek majd. Mi is úgy gondolkodunk, mint minden 
józan belátású ember: ne az energiaszolgáltatók bank-
számláját hizlaljuk a kifizetett magas rezsiköltségekkel, 
hanem inkább maradjon nálunk mindaz, ami egyébként is 
a gyülekezet tagjainak adományából folyik be. Itt szeret-
ném megjegyezni, hogy sokak téves elgondolásával szem-
ben tényleg csak a hozzánk tartozók adományából tudunk 

gazdálkodni. Tehát minden református gyülekezet – így 
mi is – abból gazdálkodik, amit a tagjai egyházfenntartói 
járulék, perselyadomány, vagy bármilyen más felajánlás 
kapcsán beadakoznak.  

Lehet-e tudni, hogy mennyibe került a parókia felújítása?
Igen, lehet. S mivel nem titkolózunk senki előtt, szíve-
sen meg is osztom az érdeklődőkkel, hogy ezek a nyári 
munkálatok mennyibe kerültek a gyülekezetnek. A pa-
rókia nyílászáróinak cseréje és teljes külső szigetelése 
valamivel több, mint 3 700 000 forintba kerültek. Ez az 
összeg jóval nagyobb lett volna, ha nem kapunk komoly 
segítséget Nagy Bálint vállalkozótól, aki a Nyak-Ép Kft-
vel karöltve az állványszerkezetet díjmentesen bocsátotta 
rendelkezésünkre. De köszönettel tartozunk Szentmihályi 
Nagy István építésznek is, aki magas színvonalú szakmai 
tudásával, tanácsaival és munkájával segítette a felújítást 
gyülekezetünk javára és Isten dicsőségére. Ugyancsak Is-
ten dicsőségére végezte el két presbiterünk, Dohos Imre és 
Cserepes István a parókia öt parkettás szobájának felújí-
tását: a teljes felcsiszolást és a lakkozást. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönettel tartozunk Boros Lajos presbiter 
testvérünknek és csapatának, akik csaknem egy hónapon 
keresztül végeztek lelkiismeretes, alapos és kiváló munkát 
a parókián. 

A hitoktatásról szeretném kérdezni a tiszteletes urat. Az idei 
évtől az iskolákban új tantárgyat vezettek be, az erkölcstant, 
vagy a helyette választható hit- és erkölcstant. Hogyan érinti 
ez a gyülekezetünkben folyó hitoktatási munkát? 
Köszönöm a kérdést, mely nagyon tényszerűen van felve-
zetve is. Ugyanis sokan azt a téves gondolatot terjesztik, 
hogy kötelező a hittan az iskolákban. Nem, nem kötelező. 
Vagy inkább így mondom: nem a hittan kötelező. Az er-
kölcstan nevű tantárgy oktatását vezették be idén az általá-
nos iskolák 1. és 5. osztályos diákjai részére, mely tantárgy 

Megújult parókia Megújult kerítés
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helyett lehetett választani valamely egyház által tartott 
hit- és erkölcstant is. Vagyis a szülők döntése határozta 
és határozza meg, hogy gyermekeik melyik tantárgyat 
tanulják. Mi, a magunk részéről hálát adunk Istennek és 
örülünk a szülők döntésének, mert az előzetesen várthoz 
képest másfél, kétszer annyi gyermeket írattak hozzánk 
1., illetve 5. osztályban. Egészen pontosan 43 elsős és 42 
ötödikes diákot írattak be református hit- és erkölcstanra. 
Szorgalmatoson pedig 12 illetve 4 gyermeket. Ez nagy 
felelősséget és feladatot jelent számunkra, de örömmel vé-
gezzük a hitoktatást a gyermekek között immár hárman. 
Mindeddig a feleségem tartotta a hittanórák jelentős ré-
szét, és ez így van most is, bár nekem is volt pár órám he-
tente, de most kiegészült kis csapatunk Hamvasné Nagy 
Annamária végzős katechéta szakos presbiter testvérünk-
kel, aki a vasárnapi gyerek-istentiszteleteket is vezeti. 

Az év utolsó negyedében milyen fontosabb gyülekezeti alkal-
makra készülhetnek a testvérek?
Állandó alkalmaink mellett kiemelkedő és különleges lesz 
Dr. Molnár Róbert, kübekházi polgármester közénk jö-

vetele és bizonyságtétele október 6-án, vasárnap délelőtt. 
De házigazdái leszünk a Nyírségi Református Egyház-
megye Énekkari Találkozójának, mely október 12-én, 
szombaton kerül megrendezésre. Október 14-18. között 
Berekfürdőn Egyházmegyei Csendeshét lesz, melyre 
már többen jelentkeztek és szintén nagy áldásokat tarto-
gat a résztvevőknek. Október végén megünnepeljük a re-
formációt és idén is lesz Gyászolók vasárnapja. Biztosan 
lesz idén is Egyházmegyénkben konfirmandus találkozó 
a fiatalok számára. De terveink között szerepel a jubileu-
mi konfirmandusok találkozójának megszervezése is és 
természetesen sokakat megmozgató szentesti gyerekmű-
sor is részét képezi év végi szolgálati terveinknek. 

Köszönöm a beszélgetést és ezúton is sok erőt, áldást kívánunk 
Istentől a tiszteletes úrék életére és szolgálataira!
Szeretettel és örömmel álltam rendelkezésre most is. Kö-
szönjük a jókívánságokat! Mi is sok áldást és Urunk ve-
zetésére való engedelmes figyelést kívánunk a gyülekezet 
valamennyi tagja számára és minden kedves olvasónak is. 

 Tokár Zoltánné, gondnok

Kerítést festettünk…

Szeptember 13-án, pénteken a parókia kerítésének festésé-
re invitáltuk az idejüket, erejüket odaszánni tudó és akaró 
testvéreket. Hála Istennek az időjárás és a munkára je-
lentkező csapat létszáma is örömre adott okot. 22 fő jelent 
meg és fejezte ki szándékát arra, hogy készen áll segíteni 
és a gyülekezetért fáradozni ilyen formában is. Néhány 
ügyes asszony finom ételt – gulyásleves és csőröge – készí-

tett a fáradozók számára. Áldott a sok kéz – jegyezte meg 
egyik presbiterünk a munka végeztével. Valóban áldott: 
Isten áldotta meg az emberileg eltervezett munkát, mely-
lyel megújult a parókia kerítése is.
Köszönjük mindenkinek a fáradozását, odaszánását, a jó 
hangulatú munkálkodásban való részvételét!

Katona Béla, lelkipásztor
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Kirándulni voltunk…

2013. szeptember 14-én, szombaton határokon átívelő ta-
lálkozója volt a reformátusoknak Fábiánházán. Örömmel 
fogadtuk a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egye-
sület meghívását a rendezvényre, ám mivel az alkalom 
csak délután vette kezdetét, egy szatmár-beregi körutat 
szerveztünk az érdeklődő gyülekezeti tagoknak. Reg-
gel 8 órakor 40 fő indult útnak Tiszavasvári és Szorgal-
matos református gyülekezeteiből. Először Bereg talán 

egyik legszebb kulturális hagyatékát, a tákosi református 
templomot látogattuk meg. A festett fakazettás mennye-
zete, berendezése, szószéke, karzata adja az igazi értékét, 
s emeli olyan hírnévre, hogy országhatárainkon túlról 
is egyre többen jönnek megtekinteni ezt a kis templo-
mocskát. Nemcsak a templom látványa töltött el öröm-
mel bennünket, hanem ugyancsak szívmelengető élmény 
volt, ahogyan hallhattuk a templom történetét egy hajlott 
hátú, idős asszony, a 78 éves Erzsike néni, a gyülekezet 
ma is aktív tagjának előadásában. Sokáig emlékezetes ma-
rad számunkra, ahogyan és amiket mondott. Tákosról a 
szomszédos Csarodára vezetett utunk. Ott is a méltán hí-
res, freskókkal díszített templomot látogattuk meg. Innen 
Túristvándi felé vettük az irányt, ahol megtekintettük a 
vízimalmot, majd a csapat nagy része a helyben készített, 
finom kenyérlángossal csillapította éhségét. Az étkezést 
befejezve indultunk Fábiánházára, a reformátusok talál-
kozójára, ahol a több ezres tömeg gyülekezetté formálód-
va hallgathatta két – nem tévedés: két – református püs-
pök igehirdetését. De hallhattunk esperesi köszöntéseket, 
imádságot és Istent dicsőítő énekeket is. Az istentisztelet 
után ünnepélyes állampolgársági esküt tett jó néhány kül-
honi magyar. Megható és örömteljes élmény volt ezt látni 
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G Y E R E K O L D A L 
 

Kedves Gyerekek! 

            Az új tanévben is szeretettel várunk 
                   benneteket az iskolai hittan órákon 

és a vasárnaponként 10.30-kor 
  kezdődő gyerekistentiszteleteken! 

Színezd ki a rajzot!

Újból itt egy beküldendő rejtvény! :)

Tegyétek sorrendbe a következő téglalapokat úgy, hogy a benne lévő betűkből egy értelmes 
mondatot kapjatok! Segítségül megjelöltük az első téglalapot. 
A megfejtés egy bibliai ige, melyet borítékba téve hozzatok el hittan órára vagy a vasárnapi 
gyermekistentiszteletre! Beküldési határidő: október 27.

Ezzel kezdd!

↓

és hallani. A rendezvényről a tyukodi református temp-
lomba vezetett az utunk, ahová Lakatos Illés lelkipász-
tor invitált bennünket még a fábiánházi találkozón. Ér-
deklődéssel a szívben jelent meg csapatunk a gyülekezet 
lelkésznőjének szülőfalujában, hogy megtekintse, annak 
idején hol szívta magába az élő Krisztusról szóló evangé-
liumot. A közelmúltban csodálatosan felújított templom 
és gyülekezeti terem, bennünk is felébresztette a vágyat 

arra, hogy imádkozva és dolgozva tegyünk meg mindent 
mi is, gyülekezetünk templomának felújításáért. Mindhá-
rom templomban énekszóval is dicsértük Istent és hálát 
adtunk az Úrnak, hogy áldásaiban részesülhettünk ezen 
a gyülekezeti kiránduláson is. Reméljük, jövőre is hasonló 
élményekkel gazdagodhatunk majd…

Katona Béla, lelkipásztor
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Keresztelések

március 17.: Tóth Lauretta Eszter, Baráth Armandina, 
március 24.: Jakab Orsolya, Jakab Ákos, április 1.: Kis Attila, Kis Ivett, Szabó Zsófia, 
május 20.: Répánszki Noel június 2.: Pente Emma,
június 23.: Németh Ádám László, Németh Vivien Gréta, Draviczky Ádám, Draviczky Anna
július 14.: Gombos István, Horváth Vivien Viktória, 
augusztus 25.: Fügedi László, Róka Laura, Deme Viktória Laura
szeptember 1.: Reszegi Gara, Pampuch Izabella, 
szeptember 8.: Kocsondi Regina, Széki Balázs, szeptember 15.: Fazekas László Levente

esküvôk

április 6.: Kiss-Becsy Zoltán és Varga Anita
május 25.: Pór Tamás és Bakó Zsuzsanna
június 8.: Fercsák Nándor és Hamvas Veronika
július 27.: Krajecz Tamás és Szigeti Anikó
augusztus 10.: Gyulai Ákos és Szabó Tünde
augusztus 24.: Gazdag Tamás és Tóth Marianna
augusztus 31.: Dankovics Donát és Hunyadvári Júlia
szeptember 6.: Holozsnyák Zsolt és Vereczkei Judit

Isten áldását kívánjuk az ifjú párok életére, jövendőjére ezzel az Igével: 
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16:14)

temetések

március 28.: Feczkó Miklós /89/, április 27.: Bilku István /63/
június 4.: Virág Lászlóné (Rácz Julianna) /82/, 
június 22.: Szombati Imréné (Kenéz Margit) /86/
június 24.: Borbély Miklósné (Czeglédi Erzsébet) /87/
július 12.: Kiss István /78/, augusztus 2.: Kiss István /87/
augusztus 3.: Ráduly Jánosné (Ladnyik Erzsébet) /80/
augusztus 12.: Czitai Béláné (Ráduly Erzsébet) /58/
augusztus 23.: Kató Andrásné (Pocsai Ilona) /89/

augusztus 27.: Fehérné Gáll Gabriella /42/, augusztus 31.: Kiss Lászlóné (Nagy Julianna) /90/
szeptember 9.: Kenyeres János /81/, szeptember 11.: Szabó Andrásné (Mónus Piroska) /77/
szeptember 13.: Várkonyiné Móré Júlia /65/, szeptember 20.: Szabó Gyula /90/ 

Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családoknak ezzel az Igével:
 „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. 

Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.” (Zsoltárok 62:6-7)

Impresszum: 
Kiadó: Tiszavasvári Református Egyházközség • Előkészítés és Nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen

        Példányszám: 1000

Szorgalmatoson:
június 16.: Halász Réka, szeptember 1.: Vántus Zselyke

Minden megkeresztelt gyermekre Isten áldását kívánjuk Jézus szavaival: 
„Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Máté 19:14)
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