
 

 



 

 



Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR  

            Nem titkolt szándékunk, hogy előbb vagy utóbb minden gyülekezeti tagunk 

legyen tagja valamelyik kiscsoportunknak is.  

            Ott te is elmondhatod imakéréseidet, ismerik a nevedet, észreveszik, ha hiányzol, 

így te is meghitt, bensőséges közösségre találhatsz nálunk.                                                            
 

Szükségünk van egymásra. 

   Van egy régi történet a Bibliában, ame-

lyet gyakran felolvastak a zsidó aratási 

ünnepeken. Nehézségekkel, éhínséggel, 

tragédiákkal kezdődik, de a könyv végére 

minden jóra fordul. 

Betlehemben, a Kenyér Házában elfo-
gyott a kenyér, s egy család Moáb földjé-

re, idegenbe menekül. Kenyeret keresnek, 

ahogyan egy Istentől természeti adottságokkal megáldott földről, Magyarországról 

elmennek sokan. Kenyeret keresnek ők is. Norvégiában. Angliában. Svájcban. 

Ma szeretném, ha végiggondolnád, látva te is, kitől várod a kenyered, boldogulá-

sod. Az Európai Uniótól? Polgármester úrtól? Utcára vonulva a mindenkori kor-

mánytól? Kegyüket keresve a külföldi befektetőktől? 

Elfelejtettük attól kérni a kenyeret, akitől mindig is kaptuk. Aki napsugarat, 

esőt, erőt, s minden mást adni tud. 

„Ti, amikor imádkoztok, így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben… 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” – tanít Jézus. Kezében az öt 

kenyér és a két hal is elég 5000 embernek, amikor megsokasítja. Ő ma is ugyanaz, 

és képes arra, hogy a nyugdíj kitartson a hónap végéig, s a fizetésed is mindenre 

elég legyen. 

Ha megoldódtak kenyérgondjaink, akkor is marad egy ennél is nagyobb gon-

dunk. „Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meg-
haltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a 

mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet 
adok, a testem a világ életéért.” 

Volt idő, amikor a Lelki Kenyér Háza is kiürült. Lelkileg éhezők hiába keresték a 

templomokban. Hiszem, hogy Isten, látva a mi lelki éhségünket, megkönyörül, s 

betölti lelki szükségeinket Fia, Jézus Krisztus által.  

Keresd ezt a kenyeret a gyülekezet közösségében! 
Nagy György lelkipásztor 
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„Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” 
(Fil. 1:21) 

   Mónus Bélát kétféleképpen ismertem. Egyrészt 

ahogyan némelyek bemutatták, másrészt, ahogyan a 

maga valójában megismerhettem. Engedtessék meg, 

hogy ez alapján vegyünk búcsút tőle, a lelkipásztor-

tól, akinek életéért hálásak vagyunk Istennek. 

Mónus Béla lelkipásztor 1939. április 25-én született 

Mátészalkán. Először. 

Másodszor, amikor tizenkét évesen találkozott a Királyok Királyával és Uraknak 

Urával. Édesanyjának egy gyermekevangelizációt követően lelkesen közölte, nem 

kis meglepetést okozva ezzel: „Édesanyám, én ma átadtam az életemet az Úr Jézus 

Krisztusnak. Mától Ő él a szívemben.” Ahogyan a költő fogalmaz: „Ekkor megva-

kultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de Őt, a fényest, a Nagyszerűt mind-

örökké látom.” /Ady/ Azóta csak egy ügyet ismert, minden más mellékessé, má-

sodlagossá, jelentéktelenné vált. Letett minden terhet, feladatot, szerepvállalást, 

ami a Krisztusért végzett szolgálatban akadályozta volna. Amikor megkérte felesé-

gének kezét, ezt már a legelején világossá tette: „Bármennyire szeretlek, s kérlek, ezt 

így fogadd el, te csak a második leszel az életemben.” 

Hogyan nyert ő új életet? 

Ravasz Lászlót hadd idézem: „Képzeljük el, hogy egy kertben minden fára ha-

lált mond ki a gazda, mert mondhatatlanul elfajultak. Csupán egy olajfának kegyel-

mez, mert az drága neki, az nemes és áldott, az az Ő szívéből nőtt. Hogyan maradhat 

meg ebben a kertben egyik vagy másik gally? Úgy, ha az ő élete lassanként helyet ad 

a nemes olajfa életének, és annak a nemessége, nedve átköltözik őbelé is, mert ő is 

abból való. Isten a kiválasztottakat beoltja szent Fiába, ama Szerelmesbe, hogy úgy 

szerethesse azokat is, mint az Ő Fiát, ugyanazon életet, üdvösséget, dicsőséget ad-

hassa azoknak is, mint amit az Ő Fiának adott, ama Szerelmesnek, akiben Isten lett 

testté. Tehát a hívő, amikor tapasztalja, hogy őt is megmosta a Jézus vére, mikor 

magáévá teszi a Krisztusban elrejtett életet, mint a gally az olajfa nedvét, éppen ez 

által megbizonyosodik, hogy Isten kiválasztotta őt…” 

Pedig lehetett volna joggal büszke Béla bácsi őseire! Apai nagyapja, Mónus 

Kálmán református gondnokként árvaházat épített, melynek költségeit, ellátását 

maga viselte. Harangot készíttetett, mely a mai napig hívja az Újtelepen a gyüleke-

zet tagjait. Anyai nagyapja, Csizmadia Ferenc egyházmegyei tanácsbíró, presbiter,  
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a város bírája volt. Édesapja, Mónus Béla főiskolát végzett református asztalos-

mester, akinek vállalkozását mindenki ismerte. Őseitől a munka szeretetét, a ha-

talmas munkabírást, a mások iránt érzett felelősségtudatot örökölte. Gyümöl-

csöző élete mégis mást magasztalt. Azt, aki új életet, életének értelmet, feladatot s 

végül örök életet adott. 

Hogyan élte meg mindezt? 

Különös korban végezte szolgálatát. Nem a mi dolgunk megítélni sem a kort, 

sem az abban élt embereket, vezetőket, de felidézhetjük s beszélhetünk róla. Elhívó 

Igéje ez a Jelenések könyvéből: „Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ör-

dög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúsá-
gotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek 

van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a 

második halál." 

A 2. világháborút követően a templomok állapota leromlott, a gyülekezetek 

elszegényednek, elerőtlenednek, létszámukban megfogyatkoznak, s a fiatal lelki-

pásztor ezekkel szembesül, amikor 1965-ben Kisnamény és Darnó lelkipásztorává 

lesz. Nehéz idők ezek, fizetését sokáig nem tudja felvenni. Ám, aki elhívta őt, cso-

damód gondoskodik róla. Hányszor megtapasztaljuk, mennyire igaz: ha törődünk 

Isten dolgaival, Ő sokkal inkább törődik a mieinkkel. Feladatára összpontosít: 

éjszakákba nyúlóan látogatja a családokat, közösen olvasva a Bibliát, evangelizá-

ciókat szervez Maci Istvánnal, Borbély Bélával, s a gyülekezet épül. Szorgalma 

feltűnik a porcsalmai gyülekezetnek is, így 1974-től már ott szolgál. Az akkor ott 

praktizáló Arday András doktor úrral karöltve, mihelyt értesül született gyermek-

ről, súlyos betegről, máris viszi Isten Igéjét. Több száz fős konferenciákat, énekka-

ri találkozókat, férfi alkalmakat szervez abban az időben, amikor mindent enge-

délyeztetni kellett, s mindenről jelentés készült. Istennek kívánt inkább tetszeni, 

nem embereknek. Egyesével, nagy körültekintéssel választja meg presbitereit, mert 

vallja: minden gyülekezeti elöljáró életének Isten Igéjén kell igazodnia. Nem ha-

nyagolja el az épületeket sem: szolgálata alatt a gyülekezet gyülekezeti házat épít, 

s a templomfal salétromos részeit gondosan újrafalazzák. Amire mégis a legszí-

vesebben emlékezett, az a 10 házi istentisztelet, amely szolgálata nyomán indult be, 

nagyon nagy hálával töltötte el a lelkükben felébredtek megváltozott élete, szolgála-

ta. 

A kevésen hű volt, Isten többre bízta: 1988-ban meghívják Mátészalkára, 

ahol további lehetőségek nyílnak meg előtte lelkész szentelő igéjét így fogjuk 

megérteni a 2. Tim. 2:3-ból: „Te pedig a munka terhét hordozzad, mint Jézus Krisz-

tus jó vitéze!” 
Reá hárult a hitoktatás megszervezése, az Idősek Kertjében a lelki alkalmak 

beindítása. Ifjúsági csoportot szervezett, felesége vasárnaponként 4 gyermek isten-

tisztelet tartott: a Kossuth téren, az Északi lakótelepen, az Újtelepen és a Rácz-kerti 

iskolában.  
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Szolgálata nyomán hamarosan rendszeres kórházi istentisztelet szerveződött, 

melybe bevonta a fiatalokat is. Az énekkar lelki vezetője volt. Gyakran szolgált a 

Rákóczi úti bibliaórán. Alapító tagja volt a már 21 éve működő  

Mátészalkai Református Szeretet Alapítványnak. Minden ünnep előtt mint-

egy 40 idős, beteg emberhez vitte el az Úrvacsorát. Fáradhatatlanul végigjárta a 

nem ritkán 80-100 konfirmandust, elbeszélgetve azok szüleivel. Feleségével vég-

zett szolgálata révén beindultak a gyermektáborok. Külön hangsúlyt fektettek a 

munkatársak képzésére, a mások tanítására alkalmas emberek szolgálatba állí-

tására. Eltökélt szándéka volt a város különböző területein közösségek kiépítése, 

templomok megépítése. Így épülhetett meg immár 18 éve az északi templom, a 

Keleti lakótelepen pedig elkészült egy másik, kisebb léptékű templom terve. Egy-

házmegyei tisztséget nem töltött be, a városon belül is csak a legszükségesebbnek 

tartott feladatokat vállalta el, de azt lelkiismeretesen végezte: így kuratóriumi tagja 

a Mátészalkai Idősekért Közalapítványnak. 

Visszatekintve életére, szolgálatára, elmondható, amit az Igében így olvasunk: 

„1Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára… Rád szállnak 

mindezek az áldások, és kísérnek téged,.. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a 
mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, 

teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott le-

szel jártodban-keltedben!” (5. Móz. 28.r.) 

Vasárnapi szolgálataira hétfőtől kezdődően készült, így nem voltak ritkák a 

félórás vagy akár az 50 perces igehirdetései, amelyek után úgy jött le a szószékről, 

hogy „még annyi minden volt az Igében, ha lett volna időm kifejteni…!” 

Aznap reggel, amikor elhunyt, két igét is kaptunk megerősítésül: „Emlékszem 

rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be 

nem vetett földön.” (Jer. 2:2) Ez volt az egyik. Mintegy 40 év lelkészi szolgálat 

után, utolsó éveiben is naponta imádkozott a gyülekezetért, látogatta az időseket. 

Vallotta, egy lelkész soha nem megy nyugdíjba. 

Súlyos betegségét mindvégig türelemmel hordozta. Azt kérte imádságban, 

amikor fájdalmai erősödtek, hogy ne hozzon szégyent urára akkor sem, ha a 

morfintapasz hatása alatt nem lesz tudatában annak, amit mond. Felesége gondosko-

dó szeretetétől körülvéve semmiben nem szenvedett hiányt. Éjjel-nappal kéz a 

kézben, imádságokkal, énekekkel, Igékkel erősítették egymást. Hosszú évek alatt 

lelkük egybeforrt, szavak nélkül is megértették egymást. 

Családja szeretete és tisztelete vette körül az idős lelkipásztor apukát. Meg-

adatott nekik, hogy még életében köszönetet mondhattak könnyes szemmel a ren-

geteg példáért, nevelésért, gondoskodásért, szeretetért, imádságért. Egyik alkalom-

mal megkérdezte feleségétől: „Hol vannak az unokák?” Amikor Etus néni sorolni 

kezdte, ki merre tölti idejét, röviden azt kérdezte: „Lelkileg. Lelkileg hol vannak?” 

Sorra jöttek a könnyes szemű unokák, Ancsa, Panna, Andris. Papa, mi már átad-

tuk az életünket. Ekkor megnyugodott.  



7. REMÉNYSUGÁR   

Azt szerette volna, hogy ugyanaz legyen 

nektek is fontos, ami neki is volt: hitben 

megmaradni, üdvözülni. Mert tudta, hogy 

„egy a szükséges dolog, a többi ráadás-

ként megadatik nektek.” 

Ha neki az élet Krisztus volt, akkor a 

másik fele is igazzá lett az Igének, a meg-
halás nyereség. Gondolnánk: fájdalmaitól 

megszűnve, megváltás volt számára a halál. 

Sose azt nézte, mit veszíthet, hanem hogy 

mi várja odaát, mit nyerhet azzal, ha szerető Urához hazatér. Beszélgettünk egyszer 

erről néhány hete, s akkor azt mondta: „Nyílik egy ajtó.” Augusztus 13-án a reggeli 

órákban teljesen kinyílt. Belépett rajta. Most már neki nyílt. Idelent könnyekkel 

búcsúzunk, odaát hatalmas örömmel várják. Itt búcsúkönnyek, odaát örömkönnyek. 

Itt feketébe öltözünk, szomorkodunk, odaát pedig még világosabb lett, mert „Akik 

sokakat az igazságra vezetnek, fénylenek, miként a csillagok, mindörökké...” 

(Dániel l2:3.) 

Halála napján a másik Ige, ami bizonyosságot adott családjának s nekünk, akik 

szerettük őt, a Jelenések könyvében (2:11) van megírva: „Aki győz, annak nem árt a 

második halál.”  

Egy történettel szeretném illusztrálni. Az édesapa kisfiával utazott kocsival, ami-

kor egy méhecske berepülve az ablakon nem kis riadalmat keltett. Mindketten tud-

ták, mivel a kisfiú érzékeny a méhcsípésre, könnyen belehalhat a találkozásba. Az 

édesapa a fájdalommal nem törődve lecsapta a méhet, amely ekkor fullánkját a te-

nyerébe nyomta. A méh elrepült, a kisfiú továbbra is félt. Apa ekkor elmagyarázta 

gyermekének: „Fiam, a méhek csak egyszer tudják a fullánkjukat belénk döfni. 

Nézd! Ez a fullánk most már itt van a tenyeremen. Neked nem kell félned többé.” 

Pál így ujjong az I.Kor.15:55-ben: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te 
diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” „A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a 

törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus 

által!” 

Aki elfogadta Krisztus áldozatát a kereszten, annak nem árt a második halál. 

Az átment a halálból az életbe. Az nem lát halált többé. Örök élete van a mi 

Urunk Jézus Krisztus által. 

Végül egy igét helyezek a szívetekre, akik könnyekkel küzdve, de hálás szívvel 

búcsúztok a szeretett lelkipásztortól: 

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. 

Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.”(Zsid 13:7)  

Életére hálás szívvel emlékezett 

Nagy György lelkipásztor 
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 (Mónus Béla lelkész úrnak) 

Megköszönve mindent, mindent mit nem lehet, 

hogy annyiszor áradt felénk szereteted. 

Szerető szavakkal, bizonyságtétellel 

figyelmeztettél, számolnunk kell bűnünk   következményeivel. 

Olyan bíztatóan szóltál arról is nekünk, 

hogy bár az ítélet elől ki nem térhetünk, 

Készült kegyelem mindenki számára 

csak hittel kell felnézni a Golgotára. 

Aki befogadja a földre jött Szentet, 

boldog lehet, mert örök életet nyert. 

Hisz azért jött a földre, hogy magára vegye, 

bűnünk büntetését a Kereszten elszenvedje. 

Fáj a szívünk, hogy tőled kell búcsúzni, 

ki az Igét ilyen hittel tudtad szólni. 

Hányszor mentünk hozzád szomorú szívvel, 

s megvigasztaltál az Áldott Igével. 

Sokszor kaptunk feleletet a miértre, 

ott volt a válasz az igehirdetésbe’. 

Könnyes szemmel tudunk csak utánad nézni, 

mit Atyánk megenged, el kell fogadni. 

Bízunk abban, hogy fogunk találkozni, 

együtt imádkozva, Urunkat dicsérni. 
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Augusztus 20-áról minden évben 

megemlékezünk a „Reménysugár”-ban. 

Felidézzük Szent István király életét, 

tetteit, kiemelve a két legfontosabbat: 

állam- és egyházalapító tevékenységét. 

Mindkettő véres küzdelmekkel járt, ál-

dozatokat követelve, sok-sok fájdalom-

mal, könnyel. De ez a kezdeti indulás is 

útmutató lett a jövő számára. Azt sugall-

ja, ha meg akarunk maradni, mint nem-

zet itt Európa közepén, akkor azért küz-

deni kell. Akkoriban azért volt súlyos ez 

a lépés, mert gyökeres változtatást köve-

telt. Szent István döntését a történelem 

igazolta. Ma, amikor helyünket szeret-

nénk újból megerősíteni, ezt éppen nem 

a gyökeres változtatással  tudjuk elérni, 

hanem pontosan a gyökereinkhez való 

ragaszkodásunkkal, az egységben létező 

erőnkkel, a helytállásunkkal tehetjük 

meg. Miféle gyökerek ezek? Hol rejtőz-

nek? Szent István intelmeiben, az igaz 

magyarjaink szívében, népünk hagyo-

mányaiban, a nemzet kultúrájában, tudá-

sában, a mindennapi becsületes mun-

kánkban, egész keresztyén életünkben. 

Csak ezekhez ragaszkodva lehetünk 

méltók nagyszerű elődeinkhez, tőlük 

merítve erőt, bátorságot és kitartást. Is-

merve történelmünket tudjuk, hogy min-

den korban vigyázni és őrködni kellett 

azon, hogy a nemzet méltósággal meg-

maradjon, fejlődjön, s hogy így betöltse 

az elődök által kijelölt helyét Európa 

szívében.  

Ehhez adjon nekünk erőt egy Szent 

István királynak tulajdonított ima! 

Oláhné Borzován Edit 

„A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram! 

Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan 

kell örülni a megérdemelt könnyben! 
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság 

színtelenségét okosan csillogtassam! 

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell  
féktelen erővel egyenesen állni! 

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,  

s alázatosan megadjam magam a léleknek! 
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek! 

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak! 
Taníts meg lendülni, ha Reád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam! 

Ne add meg mindig, amit nagyon kérek! Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek! 

Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni! 
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, 

ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.” 

„…semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a 

gyűlölség” (Szent István király intelmei Imre herceghez) 
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„... legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak..." (Efezus 4:32) 

Közel maradni egymáshoz a házasságban nem a sziporkázó beszélgetéseken, a kö-

zös érdeklődési körön vagya hihetetlenül jó szexen múlik. Bármennyirejókisezeka 

dolgok, a titok nyitja az egyszerű, hétköznapi, régi, de jól bevált udvariasság és kedvesség 

gya-korlása. Ez az, amit már kis korunkban megtanulunk, de elfeledkezünk róla, ami-

kor túl elfoglaltak vagyunk: mint például a tisztelet, az érzékenység, a figyelmesség és a 

törődés. Ha a házasságodra már ráférne egy újrahangolás, kezdd ezzel a négy dologgal! 

Először gyakorold az „ölelés terápiát"! Amikor nézeteltéréseitek vannak, emlékezz erre: 

„A szívek akkor is egyetérthetnek, amikor a fejek nem". Egy ölelés csodákat tud művel-

ni. Amikor szeretettel és gondoskodóan érintjük meg egymást, a testünk olyan kémiai 

anyagokat termel, amelyek lenyugtatják indulatainkat, és erősítik a fizikai kötődést. 

Isten tervezett minket ilyennek. Másodszor: ne feledkezz el a kis dolgokról! Ha minden-

napi apró figyel-mességeket építesz be a házasságodba, ezek később nagy erőforrássá vál-

nak; olyan ez, mint egy betétszámla, amiből később ki tudsz venni. Tehát gondolj olyan 

kedvességekre, aminek párod örülne, például segíts leszedni az asztalt evés után, vesd 

meg az ágyat, sétáltasd meg a kutyát vagy vidd ki a szemetet. Harmadszor: figyelj a mo-

dorodra! Az, hogy már házas vagy, nem jelenti azt, hogy az alapvető udvariasságnak 

háttérbe kell szorulnia. A Biblia azt mondja: „legyetek egymáshoz jóságosak". Ez azt jelen-

ti, hogy figyel-mesen meghallgatod a másikat, és nem szakítod félbe, valamint gyakorolod 

az alapvetőszókincset, mint: „Kérem", „Köszönöm" és „Bocsánat". Ez nem olyan bo-

nyolult, mintáz atomfizika vagy az űrkutatás, de működik! Végül: dicsérjétek meg egy-

mást! A házastár-sad nem gondolatolvasó. Ha valami jót gondolsz róla, mondd meg neki! 

Hideg, versengő világban élünk; ha valakitől, akinek a véleménye számít, azt halljuk, 

hogy szeret, hogy okosnak, vonzónak, szórakoztatónak tart, az valóban mindent jelent. 

 
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: 

maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában 

megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.  

Kertvárosi Református Napok    

                             „Életed megváltozhat„  
 

A részletes programot keresse szeptembertől  

a kihelyezett plakátokon, meghívókon.  
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Számunkra azért jelentenek sokat a házaspári kör alkalmai, 

mert igazán átéljük, hogy nem vagyunk egyedül! Hasonlóak az 

örömeink, a problémáink, kérdéseink vagy ugyanazok)! Tény-

leg? Nálatok is? Nálatok sem??? Ezek a rádöbbenő kérdések 

kimondva vagy kimondatlanul helyre tesznek bennünket és 

őszinte  beszélgetéseket nyitnak meg Urunk és egymás előtt. A 

testvéri humor különösen felszabadít a beszélgetések alatt. A Tízparancsolat tanul-

mányozása alatt átéltük hogy mennyi aktualitása van a családra, gyereknevelésre, 

munkahelyi feladatokra, élethelyzetekre. Nagy öröm hogy növekszünk, „régi” és 

„új” házastársak kapcsolódtak a körhöz. Jó látni, hogy gyerekeinknek is milyen él-

mény egy közös kajaktúra, egy szilveszteri közös játék, kirándulás! Baráti kapcsola-

tok alakulnak ki, megtapasztalják egy keresztyén közösség összetartását. Buzdítunk 

mindenkit hogy ne maradjon egyedül, ne engedjen az ellenség(Sátán) suttogásának, 

aki elszigetelni akar bennünket. Éljük át együtt a közösség építő erejét! 

Lengyel Zoltán és Lengyelné Dr. Ignácz Magdolna 

„A legjobb a babának, a legjobb Önnek”- hangzik el a rek-

lámfilmekben. Ugyanezt mondhatom el a gyülekezet baba-

mama köréről is. Jó érzés látni, hogy a szemünk fényei együtt 

cseperednek fel, ahogy játszanak, szocializálódnak, ahogy 

barátságok szövődnek a gyermekek és anyukák között. Mi, 

édesanyák pedig megoszthatjuk egymással a gyermeknevelés-

sel kapcsolatos tapasztalatainkat, együtt imádkozunk, éneke-

lünk. Minden alkalommal egy-egy témát dolgozunk fel és 

beszélünk át a Biblia szemszögéből, illetve saját véleményünk 

szerint, miközben egyre jobban megismerjük egymást. Ezek 

az beszélgetések, kapcsolatok megerősítenek minket a hétköznapokban, ezáltal a 

családjaink harmóniájához is hozzájárulnak.  

Hálát adunk az Úrnak, hogy a baba-mama kör alkalmain együtt lehetünk, odafi-

gyelünk egymásra és segítjük egymást.  
Szilágyiné Guliew Adrienn  
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   1. Milyen közösség a miénk? 

Olyan fiatalok csoportja, akik szeretik, vagy még keresik 

Isten közelségét.  Vágynak egy olyan közösségre, ahol ön-

maguk lehetnek, és elfogadják őket előítéletek nélkül. 

   2. Mi a célja az ifinek? 

Eljuttatni a fiatalokat a legbelső körbe, ahol Istennel sze-

mélyes kapcsolatuk lesz, és átélik a teljes szeretetkapcsola-

tot vele, és bekapcsolódnak a gyülekezeti életbe, a keresz-

tyén családba. 

KÖZÖSSÉG [a külső kör]: a keresőknek, hogy érezzék, itt fontosak és elfogad-

ják őket. 

RAGASZKODÁS [egy körrel beljebb]: itt már a kötődés kialakítása, az állandó 

ifitagokkal. 

IMÁDAT [még egy körrel beljebb]: Istent egyre jobban megismerni, így szem-
besülni bűnös voltunkkal és eljutni a megtérésre –  Jézus Krisztust elfogadni 

személyes megváltónak. 

MISSZIÓ [még beljebb]: a nem hívő barátokat és ismerősöket elhívni és mesél-

ni nekik Jézus szeretetéről. 

SZOLGÁLAT [legbelső kör]: különböző szolgálati területekbe bekapcsolódni 

ének- és zeneszolgálat 

szeretetvendégség előkészítése az ifi végére 

az újak fogadása 

kiscsoportos/lelki beszélgetés vezetése 

gyülekezeti életben tevékenykedés   

gyerekmunkába besegíteni stb. 

3. Milyen eszközökkel? 

- Isten igéje – Szentírás 

- fiatalos énekek fiatalos hangszerelésben 

- fiatalokat érintő égető kérdések megbe-

szélése 

- modern technikai eszközök 

(projektoros kivetítés, elgondolkodtató 

filmek, közösségi oldalak/facebook, in-

ternet) 

- közösségi programok (kirándulások- 

nyári tábor, ifi hétvége, szilveszter stb.) 
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4. Mitől lehet vonzó? 

Ha a fiatalok érzik, hogy elfogadják őket, és nem kell megjátszani magukat a szere-

tetért. Ha számít jelenlétük és a véleményük. Ha az ifjúsági közösség nemcsak 

„prédikál” nekik Jézus szeretetéről, hanem napi szinten megéli azt. S ha tetteik be-

szélnek szavaik helyett – biblikus életvitel és isteni értékrend szerinti élet – úgy, 

hogy határozottan szembeszállnak a korszellem, a ’felvilágosult’ gondolkodással. 

Ha az Istentől kapott szabadságot helyesen élik meg, és sugárzik belőlük az öröm.  

Nyíri Klára 

A HÚ-HA csoportba belecseppentem, de ma már hálás 

vagyok a megszólító, tőlem sokkal fiatalabb dr. Bene Tíme-

ának. Ugyanis a mozaikszó a húszas, harmincas korosztályt 

tömöríti, de olyan érzésem volt, inkább a húszasok találtak 

egymásra ebben a közösségben. Már az első alkalommal 

olyan érzésem volt, ezt nekem találták ki. Feltöltődést kap-

tam és kapok folyamatosan. Isten közelsége szinte 

”tapintható”, de erről nem beszélünk állandóan, csak vala-

mennyien így érezzük, és ez abból derült ki számomra, 

hogy elkezdtünk Rick Warren könyvéről beszélgetni. Mindenkinek ajánlom a Céltu-

datos élet című művét. Most éppen az Istenimádat fejezetről fogok beszélgetést kez-

deményezni. A könyv olvasása során jutott az a gondolat az eszembe, hogy el kell 

jutni valakinek addig, hogy meghallja Isten üzenetét, szavát. A könyv segített nekem 
is, és aki elolvassa – biztos vagyok benne – neki is segíteni fog. Nos, ezekről a kér-

désekről fogunk beszélgetni. Azért használom ezt a kifejezést, mert ebben a körben 

mindenkinek van gondolata, és azt el is mondja. 

De beszélünk mi a HÚ-HA korosztályt foglalkoztató általános és napi gondjairól 

is. Így többek között a szülőktől való „távolodásról”, az önállósodás folyamatáról, a 

szerelemről és a családalapításról. Az említett témák között van néhány, amelyről 

tapasztalataim alapján tudok segíteni a tőlem fiatalabbaknak. 

Nagyon megszerettem ezt a közösséget, kéthetenként találkozunk a Kincses- ház-

ban, és bármily furcsa, nem sajnáljuk, hogy vasárnap délutánjainkat áldozzuk fel 

egymásért, de azt gondolom, többet mondok azzal, ha azt mondom, Istenhez is köze-

lebb vagyunk ezekben az órákban.  

Oláh Katalin tanárnő gondolatait lejegyezte: Zsoldos Barna 
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Fogarassy Józsefné Kiss Klára Katalin és 

férje a József Attila utcában talán még örült 

is látogatásomnak, mert éppen a gyümölcsszedést fejezték be, és így megpihentek 

egy keveset. 

Az biztos, hogy a Kincses-ház adta az ötletet az idősek számára, hogy találkozni-

uk kellene. A gondolatot tett követte, és az első bemutatkozó beszélgetés után, 

amely Isten segítségével olyan jól sikerült, hogy azonnal a másodikról határozott a 

kör. Ennek keretet is szabtunk, hiszen az Ige megismerése és annak isteni üzenete és 

befogadás után a bogrács felé fordultunk. 

Én személy szerint az ismerkedésnek örültem különösen, ugyanis a templomban 

erre nincs alkalom. Köszönünk egymásnak ismerősként, de nem tudunk ettől többet. 

Itt mindenki olyan, mintha nagyon régen ismernénk egymást, beszélünk a családról, 

a gondokról, örömökről. Fényképek kerültek elő, szinte megismertük egymás csa-

ládját. Nekem nagy lelki megnyugvást ad az ott eltöltött idő. A napi munkában meg-

fáradtan, de boldogan köszönöm meg Istenem segítségét a kéthetente –hétfői napon–

tartott összejövetelünkön is. Még tízen, tizenketten vagyunk, és többségében nők, de 

az olyan alkalmon, mint a bográcsolás volt, érkezett református férfitestvér is. 

Mi idősek nem szeretünk spontán kitalálni dolgokat, ezért felépítettük egy-egy 

összejövetel menetét. Beszélgetünk a Bibliáról, összefoglaljuk gondolatainkat. Ter-

mészetesen az ének tanulás és az éneklés sem maradhat el. Nagyon várom a két he-

tenkénti találkozást. Van is egy aranyos történetem, húsz éve nem látott gimnáziumi 

osztálytársammal találkoztam és bizony nagyon megörültünk egymásnak. Én meg-

ígértem, megírom, mindenkit várnak nagy szeretettel.                                                      Zsoldos Barnabás 
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Hitet, reményt, szeretetet. 

Életemnek ez éppen olyan időszaka, amikor a bánat, az 

öröm, és az elkeseredettség folyamatosan váltják egymást. 

Az élet nehézségei engem sem kímélnek, de a Női kör szá-

momra kapaszkodót jelent, ahova Filepné Katika és a többi 

női társunk nagy szeretettel hív és vár.  

Még csak két alkalommal vettem részt az összejöveteleken, de elhatároztam, 

hogy rendszeresen fogok járni, ha elfoglaltságom ezt lehetővé teszi. Ezek az alkal-

mak, beszélgetések segítik hitem erősödését, a gondok-bajok elviselését, az örömök 

megsokszorozódását, mert ahogyan a népi bölcsesség tartja megosztott öröm dupla 

öröm, megosztott fájdalom fele fájdalom. Életünkben mindig minden nehéz időszak-

ból van kiút, megoldás, de ehhez nagyon kell hinni és bízni. 

Az istentiszteletek, az ott elhangzott prédikációk és a Női körök alkalmai erősítik 

bennem a reményt, hogy mindent újra lehet kezdeni. Ha a problémáinkat megoldani 

nem is tudjuk mindig, a beszélgetések erőt, reményt adnak egymásnak és sokszor 

hasznos tanácsokat kapunk, mert mindenki más-más élettapasztalattal rendelkezik.  

A Női kör szeretettel szolgálja a gyülekezet életét, hiszen kiemelkedő alkalmakra 

(vendégvárás, keresztelő, konfirmálás…) örömmel készíti ajándékait. Már e rövid 

idő alatt magam is szívesen vettem részt ezeken a szolgálatokon, ahol az adakozás 

számomra egyet jelentett a szeretettel, amit úgy érzek, hogy sokszorosan visszaka-

pok. Magaménak érzem Teréz anya bölcs szavait, amit meg is osztok a kedves olva-

sókkal: 

„A csend gyümölcse az ima. 

Az imádság gyümölcse a hit. 

A hit gyümölcse a szeretet. 

A szeretet gyümölcse a szolgálat.” 

Jó érzés számomra, hogy Nagy 

György Tiszteletes Úr és a Női kör 

szeretettel fogadott, én pedig igyek-

szem szolgálataimmal segíteni a 

gyülekezet munkáját. „Amíg élek…

van még jó munka, amit elvégezhe-

tek…” (Filippi1:22 TM) 

Batizi Pócsi Györgyné 

Minden kedden 19:00-tól 

gerinctorna a Kincses Házban 

a női kör szervezésében 
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    Minden évben hagyományosan el 

szoktunk menni nyáron kirándulni az 

énekkarral. Ilyenkor családtagokat is 

viszünk, sokan vagyunk olyanok is, 

akik párosan járnak az énekkarba. 

Többnyire busszal indultunk neki, 

ilyenkor családtagokkal, érdeklődők-

kel feltöltöttük a buszt. Idén formát 

bontottunk, úgy gondoltuk, nem me-

gyünk messzire, viszont az utazást 

megoldjuk saját gépkocsikkal, és va-

lamit sütünk-főzünk is. Így esett a választás a penészleki „Dózer” panzióra.  

Szombaton reggel indultunk az újtelepi templom elől. A „hadtápról” Bódor Sanyi 

gondoskodott egy komplett üstház és a hölgyek által már előkészített gulyás alap-

anyaggal. A szobák elfoglalása kicsit vontatott volt, de addig már lehetett fürödni a 

fedett és szabadtéri strandon, és volt, aki úszott, szaunázott is. Közben lassan elfog-

laltuk a szobákat. Délután készült a gulyás, amit egy kemencéhez rendszeresített 

filagóriában fogyasztottunk el. Hosszú beszélgetés és rendhagyó énekóra követke-

zett. Este tízig énekeltünk, tanultuk egymás nótáit, aztán lepihentünk. Reggel kilenc-

kor szólampróbát tartottunk a panzió egyik sarkában levő kápolna lépcsőjén. Nem 

tudtuk, hogy szombaton szomorú aktualitása lesz a próbánknak. A próba után sza-

lonnát sütöttünk, majd fürödtünk, közben összepakoltunk. Délután még 

„visszafordultunk” a gulyás maradékára. A felhők többször fenyegettek bennünket, 

de csak hazajövet futottunk bele pár szem esőbe. Azt gondolom, hogy egy-egy ilyen 

kötetlen túra segít még jobban összekovácsolni közösségünket. Nagyon jól éreztük 

magunkat, köszönhető ez 

Virágh Miklósné Ancika 

áldozatos szervező mun-

kájának és a testvérek 

vidám hozzáállásának. 

Szeretnénk ezt a ha-

gyományt jövőre is foly-

tatni. Mindezért Istennek 

adunk hálát. 

Szathmári András 
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   A zene, az éneklés gyermekkorom 

óta vonzott. Tanultam zongorázni, éne-

kelni, s mindig tagja voltam az iskolai 

énekkaroknak. Így, amikor az akkoriban 

szerveződő gyülekezeti kis kórusba hív-

tak, örömmel mentem. Jó érzés együtt 

lenni, s a kántoraink által választott szép 

zsoltárokat, énekeket énekelni. Ezek 

valóban lelki táplálékot jelentenek a 

mindennapi igeolvasás mellett. Manap-

ság az embereket inkább a kézzel fogha-

tó dolgok érdeklik, mindent a fizikai 

valóságukban akarnak megélni, s akkor 

érzik jól magukat, ha az elsődleges 

szükségleteiket kielégítik. Sajnos az 

arány eltolódott, és sokkal kevesebbet 

foglalkoznak a szellemi és lelki épülés-

sel. Pedig a testi-lelki-szellemi egyen-

súly felbomlása, súlyos következmé-

nyekkel jár. Ennek a meglétét, vagyis 

ezt a harmóniát erősíti bennem, az 

Örömhír kamarakórusban való éneklés, 

vagy az, ami-

kor otthon 

leülök a zon-

gora mellé. A 

zene egyrészt 

olyan energiá-

kat képes fel-

szabadítani, 

amelyeket más területeken tudok hasz-

nosítani. Másrészt az éneklés táplálja a 

lelkemet, s a munka, a napi küzdelmek, 

nehézségek, erőfeszítések által megfá-

radt bensőm így gyógyírt kap. Azért is 

érzem ezt, mert a kamarakórusban az 

éneklés öröméért vagyunk együtt, és 

Isten dicsőségére énekelünk. Amikor 

énekel az ember, szeretettel telik meg a 

szíve, boldogság tölti el, és békére lel. 

Ilyenkor gyakran eszembe jut egy ige 

„Énekelj az Úrnak, te egész 

föld!” (Krón. 16,23) 

 Oláhné Borzován Edit  

A Bibliában több helyen biztat a zsoltáros, hogy „Énekelj az Úrnak új éneket”!. 

Ez  új élményekből táplálkozó éneket jelent. A tegnap énekei ugyan fontosak a ma 

élő generáció számára, hiszen sokat tanulhatunk elődeink hitéből, de ha nincsenek 

saját tapasztalataink, előbb-utóbb kiszárad a hitünk, énekeink régi fénye megkopik. 

Hadd lehessen szüntelenül megújuló az élő Úrral való találkozásunk élménye! 

Gyülekezeti énekfüzeteink bevezetésével az volt a célunk, hogy gyülekezeti 

éneklésünket változatosabbá tegyük, megújítsuk. Az énekfüzet első két kötetét is 

előszeretettel használjuk a bibliaórákon, kiscsoportos foglalkozásokon, evangelizáci-

ókon, valamint istentiszteleteinken is kiegészítő szerepet tölt be a hagyományos éne-

keskönyvünk mellett. 

Mert együtt énekelni jó! 
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Szeptember elejére készül el a gyülekezeti énekfüzetünk 3. kötete. Az ének-

zeneügyi munkacsoport tagjai év eleje óta dolgoztak az énekválogatáson, hogy a 

leginkább használható, könnyen megtanulható, sokak által ismert és szívesen énekelt 

énekek kerülhessenek bele. Fő szempont volt az énekek szövege, hogy biblikus tar-

talma és üzenete legyen, amit a szép dallam még inkább erősíthet. Igyekeztünk min-

den korosztály zenei ízlését képviseltetni: Halleluja énekektől, a régi evangéliumi 

énekeken át a mai szerzők „ifjúsági” énekéig. Utóbbiak szövege jobban érthető és 

közelebb áll a mai kor emberéhez. Gitárral vagy zongorával is kísérhetők, ezáltal új 

hangzást hoz a gyülekezet zenei életébe. 

Az énekek megtanításában nagy szerepet vállalt az Örömhír Kamarakórus, illetve 

az ifisek. 

A legfontosabb az, hogy milyen szívvel, milyen lelkülettel énekeljük énekeinket, 

hiszen Isten azt nézi, ami a szívben van. Az Úr adjon megújult szívet 

mindannyiunknak! 

Vándor Gyula énekeit talán azért szeretjük különösen, mert mélyen hitből fakadó 

énekek, személyes hangvételűek, nem véletlenül keletkezett együtt a szöveg és a 

dallam. 

Az „Örömben, bánatban” c. ének is a 3. kötetben található: 

Szilágyi Istvánné 
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2012. július 9-13-ig gyülekezetünk Lovagi tábort szer-

vezett a Kincses Közösségi Házban. 

Az alkalmak délelőttönként kerültek megrendezésre. 

A napot tornával, játékkal és vidám énekléssel kezd-

tük. Ezután megismertük Gedeon életét, akit Isten meg-

szólított, és miután lerombolta a bálványokat, Izrael sere-

gének vezetésével bízza meg. Az Úr Gedeon 300 fős csa-

patának kezébe adja a hatalmas midian sereget. Gedeon 

Isten harcosa lesz. 

Isten bennünket is felruház lelki fegyverekkel, amiket 

napról napra megismertünk és megtanultunk. 

Érdekes foglalkozásokon vettünk részt, csapatzászló- és pajzsfestés, lovagi sisak, 

bőr-, karkötő- és kulcstartókészítés. 

Pénteken a gyerekek rövid beszámolóban elmondták a szülőknek, miről hallot-

tak. 

Érkezett 2 különleges vendég lovag, akik a jelenlévő gyerekeket lovaggá ütötték. 

A táborban a hét folyamán 65 gyerek és 24 felnőtt vett részt. 

Szeretettel megköszönjük nőtestvéreink segítségét és minden támogatást felajánlást! 

Kovács Katalin 
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A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat - Nevelőszülői Hálózat  

NEVELŐSZÜLŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁR JELENTKEZŐKET! 

Információk a Nevelőszülői Hálózatról: 

Nevelőszülői Hálózatunk 2009. 01. 01-től kezdte meg működését. A hálózat or-

szágosan képes gyermekek elhelyezését biztosítani, ami nagyon jó lehetőséget kínál 

azoknak a gyermekeknek és családoknak, akik életvitelszerűen más megyében él-

nek, mint ahol az állandó lakcímük van. Jelenleg 440 gyermek él a hálózatban, ebből 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 230 gyermek van nevelőszülői családokban el-

helyezve. A nevelőcsaládok és a nevelt gyermekek számára a hálózat igyekszik a 

lehető legtöbb segítséget megadni a gyermekek neveléséhez, fejlődésük biztosításá-

hoz (pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus, pszichiáter), továbbá rendszeresen támo-

gatjuk családjainkat adományokkal 

(pl. ruházat, vetőmagvak, élelmiszer, 

bútor stb.). 

Nevelőszülő lehet teljes család, de 

egyedülálló személy is. 

Hálózatunkban a lelki, hitéleti és 

szakmai vezetés szoros egységet 

alkotnak, így tudja kifejteni – re-

ménység szerint – áldásos tevé-

kenységét a lelkiismeretei és val-

lásszabadság biztosítása mellett.  

A nevelőszülői alkalmasság feltételei a jelenleg hatályos jogszabályok alapján: 

– 24. életévét betöltötte, rendszeres jövedelemmel rendelkezik (család esetén leg    

alább egyik fél), 

– cselekvőképes, büntetlen előéletű, 

– a nevelt gyermeknél minimum 18 évvel, maximum 45 évvel idősebb, 

– bűncselekményt gyermek sérelmére nem követett el, eljárás nem folyik ellene, 

bíróság a szülői felügyeleti jogát nem szüntette meg és nem szünetelteti, 

– nem szenved a gyermek ellátását korlátozó értelmi fogyatékosságban, súlyos 

pszichotikus zavarban, alkohol, kábítószer függőségben, a gyermek egészségét 

veszélyeztető betegségben, 

– részt vesz a FIKSZ-képzésben és a nevelőszülői tanfolyamon, ami összesen 60 

óra. 

A tanfolyam díja jelenleg személyenként 18.000 Ft, melynek többletköltségeit 

egyházunk biztosítja. 
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A nevelőszülővé válás folyamata: 

Az érdeklődők a lelkipásztorok ajánlását követően jelentkezhetnek hozzánk. 

1. A jelentkező szóban (telefonon, személyesen) vagy írásban jelzi nevelőszülői 

szándékát a Nevelőszülői Hálózat felé. A személyes vagy telefonon keresztül törté-

nő megkeresést minden esetben szóbeli tájékoztatás követi. 

2. A hálózat egy maguk által szerkesztett jelentkezési lapot küld a jelentkezőnek, 

melyben lakás- és anyagi körülményeiről, családi állapotáról, gyermekeiről, motivá-

cióiról érdeklődik. Az adatlap vizsgálata után kiderül, hogy a jelentkezők az alapve-

tő jogszabályi feltételeknek megfelelnek-e. 

3. Amennyiben igen, erről írásban tájékoztatja a jelentkezőt, továbbá arról is, 

hogy a kitöltve visszaküldött jelentkezési lap után következik egy pszichológiai teszt 

és interjú, mely elvégzéséhez a megbeszélt időpontban és helyszínen meg kell jelen-

ni.  

4. Időpont-egyeztetés a pszichológussal, majd elkészül a teszt és az interjú elem-

zése, amely alapján a pszichológus alkalmasnak ítéli vagy sem a jelentkezőt szemé-

lyiségében, ez által javasolja vagy nem a jelentkezőt a nevelőszülői feladatok ellátá-

sára. 

Aki esetében valami kizáró problémát észlel a pszichológus, megírja azokat az 

okokat a szakvéleményében a jelentkezőnek, mely alapján a jelentkezését nem fo-

gadja el a hálózat. 

5. A pszichológus által javasolt jelentkezők háztartásában a területileg illetékes 

nevelőszülői tanácsadó készít környezettanulmányt, a törvényi rendelkezések és 

belső szabályzatban meghatározott paraméterek, elvárások alapján, mely során a 

család szerkezetét, szociális, anyagi, lakás- és életkörülményeit igyekszik felmérni. 

6. Ezt követi az orvosi vizsgálat, melynek célja, hogy kiderüljön, a jelentkező 

nem szenved olyan betegségben, amely hátráltatja vagy akár időszakosan is akadá-

lyozza a gyermek gondozását, nevelését. 

7. Ezután a feladatok ellátására felkészítő tanfolyam következik, ami 60 órából 

áll. 

8. Közben beszerzésre kerülnek 

a működési engedélyhez szük-

séges dokumentumok: 

a tevékenység helyszínéül 

szolgáló ingatlan tulajdonosá-

nak hozzájáruló nyilatkozata, 

esetleg albérleti szerződés, a 

jelentkező nyilatkozata, hogy 

nem állnak fenn vele szemben 

a jogszabályokban  
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  meghatározott kizáró okok, 

az élettárs, házastárs támogató együttműködésről szóló nyilatkozata, 

hatósági erkölcsi bizonyítvány 

9. A tanfolyam elvégzése és a működési engedély megszületése után a hálózat     

nyilvántartásba veszi a nevelőszülőt. 

A nevelőszülői feladatok ellátásához kapcsolódó anyagi támogatás mértéke: 

Normál szükségletű gyermek esetén havonta/gyermek: 

nevelési díj: 34.200 Ft 

nevelőszülői díj: 15.000 Ft 

ellátmány: 8550 Ft 

családi pótlék 

Különleges szükségletű gyermek esetén: (3 év alatti vagy tartósan beteg): 

nevelési díj: 39.900 Ft 

nevelőszülői díj: 15.000 Ft 

ellátmány: 9975 Ft 

emelt összegű családi pótlék 

Kedves Testvérek! 

Tudjuk, hogy sokan vannak még, akik szívükben hordozzák a segíteni akarás 

vágyát egy olyan közösségben, ahol naponként megtapasztalhatják: „… jobb 

adni…” és azt is, hogy miközben adnak, milyen sokat kapnak! 

Testvéreink láthatják, tapasztalhatják az élő Ige igazságát és aktualitását mai éle-

tünkre nézve is.                                                   További információ: Miklósi Erzsébet 

Szakmai vezető (06/30-522-5518) 

Gyermekvárosi fiatalok a Kincses házban  
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Maradj a helyeden, 

ahol Isten látni akar! 

Ő tudja, mi használ, s mi fenyeget, 

elrejt, ha kell, be is takar! 

 

Maradj a posztodon! Ott a helyed. 

Ha elfogadtad, amit ő ígért, 

a legjobb dolog: hinni! 

Az Ő szent lényét sérti a ,,miért", 

és a te Igéd: bízni! 

 

Maradj a helyeden, ha fárasztó is, 

és a feladat nehéz, 

az Úr ismeri szíved titkait, 

Ő rád szeretettel néz. 

A világ csak kínoz és elárul, 

fordítsd el tőle arcod! 

Az Úr irgalmán szíved elámul, 

csak Őt dicsérje hangod! 

 

Krisztus Megváltód! Ő a Vezéred, 

ha nehéz úton vezet, 

tanítja az engedelmességet, 

s életed boldog lehet! 

 

Ő már előre kiválasztotta, 

utad merre vezessen, 

lépésről lépésre eléd hozza! 

Te maradj a helyeden! 

 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Szabó Dominik Zöldfa u. /3 hónap/ 

Jónás Zsigmond Északi krt. /71/ 

Nagy Lászlóné Fábián Ilona /79/ 

Pesti Gábor Arany J. köz /49/ 

Tisza Máté Baross u. /14/ 

Zsigmond Gyula Dobó I. u. /80/ 

Bartha János Csillag u. /90/ 

Végh Gyula Rózsa u. /66/ 

Antal Andor Bajcsy Zs. u. /94/ 

Bráder Zoltánné Máté Eszter Idősek Kertje /85/ 

Tóth Józsefné Deme Julianna Budai Nagy A. u. /83/ 

Kertész Lászlóné Papp Éva Magdolna Táncsics u. /62/ 

ifj. Huszti István Délibáb u. /32/ 

nt. Mónus Béla Zöldfa u. /73/ 

Keresztségben részesült: 

Kovács József Ádám 

Tarró Dominik 

Kun Petra 

Siket Csongor Bendegúz 

Tóth Ster Hanna 

Éles Luca 

Máté Milán 

Pető Kristóf 

Szabó Lilla Nóra 

Paál Anna Léna 

Pető Kristóf 

Házasságot kötött: 

Oláh Levente - Kocsis Mónika 

Soltész Csaba -Katona Szilvia 
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Nos, ami viszont nem volt mérhető: a 

vidámságnak, a fájdalomnak, a fárad-

ságnak, a szentségnek, az örömnek és a 

közösségnek sajátos keveréke. Isten kü-

lönleges módon való gondviselését és 

jelenlétét még nem is említettük. Hétfőn 

reggel indultunk Nyírkátára 20-an bicaj-

jal a dűlőutakon át, míg a többiek kocsi-

val. A szállás elfoglalása után a közös 

előadáson Isten gondviseléséről hallot-

tunk Lovász Adritól, amit kiscsoportos 

beszélgetés követett. Ezek a reggeli gon-

dolatébresztő előadások határozták meg 

a tábor lelkiségét, hiszen Isten neveivel 

foglalkoztunk napról napra. Sokunk szá-

mára fájdalmas emlékeket hozott fel-

színre, amikor Istenről, mint a mi Gyó-

gyítónkról beszélgettünk, aki megsebez, 

de be is kötöz, mégis megerősítő volt az, 

hogy ugyanakkor Ő a mi Zászlónk, Bé-

kességünk és Pásztorunk. A kiscsopor-

tos beszélgetéseken jó volt látni, hogyan 

nyílnak meg életek, hogyan tudtunk 

egymás hite által épülni. Délután nyer-

geltünk, és célba vettük a környék látni-

valóit: hétfőn Nyírkáta és környéke, 

kedden a Bátorligeti Ősláp volt az irány. 

Szerdán a leveleki tóhoz bicikliztünk 

(oda-vissza 71 km !), hogy megmártóz-

zunk a kánikula idején. Itt érdemes meg-

említeni a csapat hihetetlen bátorságát, 

kitartását, rugalmasságát és segítőkész-

ségét. Ezek a túrák kovácsolták össze a 

népet. A csütörtöki nyírbátori templom-

túra és a pénteki hazaút már csak köny-

nyed levezetésnek bizonyult. Az esti 

alkalmakon tiszteletes bácsi, (Nagy 

György lelkipásztor testvérünk), vezetett 

végig a pusztai vándorlás főbb állomása-

in, szembesítve önmagunkkal és életünk 

buktatóival. Különleges élmény volt a 

csütörtöki tábortűz után a Jézus követé-

189, 6 megtett kilométer, 696 lekerekezett perc, 16,4 km/óra átlagsebesség, 

20 + 5 fiatal és kereken 100 együtt eltöltött óra. 

Statisztikailag ennyi az ifi nyári bicajos táborának mérlege számokban.  
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sére való felhívás, ahol tiszi és Lengyel 

Zoli bácsi a sötét erdőben egy fáklya 

mellett állva várták, hogy imádkozzanak 

azokért, akik szerették volna az életüket 

elkötelezni Krisztus mellett. Hisszük, 

hogy az ott született döntések valóban 

életváltoztató erejűek lesznek. Hosszan 

beszélhetnénk még az éjfélen túlnyúló 

beszélgetésekről, a közös filmezésről és 

társasjátékozásról (éljen a BANG és az 

EGO!) vagy az éjszakai bátorságtúra 

kalandjairól, de így ez nem igazi; az 

élményhez ott kellett lenni!  

És legyen az utolsó szó a köszöneté: 

az élelmezést a végére hagytuk, hogy itt 

mondjunk köszönetet Angi néninek, a 

Czomba családnak: Zoli bácsinak, Ági 

néninek és Eszternek meg Timinek és 

Gergőnek is, akik szabadidejüket és ere-

jüket áldozták fel, hogy pazar lakomával 

ajándékozzanak meg bennünket ebédre 

és vacsorára! Az a kemencés kenyérlán-

gos, no meg a töltött káposzta…. :)  

Maradék nem is volt, csak ledolgozni 

való! Külön köszönet a tiszteletes úrnak, 

aki mindvégig segítette és támogatta a 

tábort mind anyagi, mind lelki dolgok-

ban. És szeretnénk megköszönni mind-

azoknak a segítségét, akik ezerféle mó-
don kimutatták a segítségnyújtásukkal–  
akár pénzben, akár szállításban, adako-

zásban, mentőakcióban vagy imádko-
zásban –, hogy számukra fontos a gyüle-

kezet ifjúságért végzett szolgálata.  

Egy kicsi gallyat kaptunk útravalóul s 

rajta a tábor igéjét Ézsaiás 41,10-ből: 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüg-

gedj, mert én vagyok Istened! Megerő-

sítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes 

jobbommal támogatlak.” 

Kezdődik a tanév, szükségünk is lesz rá! 

 az ifjúsági munkacsoport tagjai 
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   2012. augusztus 13-17. között 22 gyerek és 5 felnőtt különleges 

küldetésre indult Vágáshutára. 

Örömmel csomagoltunk ki a csendes kis hegyi házban. 

   Reggelenként tornával kezdtünk, majd felhúztuk a tábori zászlót. 

A délelőtti programok Jónás próféta küldetésére épültek. Megismer-

tük életét, feladatát amit Istentől kapott. 

Isten ma is szól hozzám, ahogyan Jónáshoz is szólt, és feladatot bíz rám. 

A döntés az enyém engedelmeskedem vagy ellenszegülök Isten parancsának. 

Jónás az ellenkező irányba indult, menekült Isten elől. 

De Ő látja az életemet, és ha elfutok, utánam jön. 

Az Úr megállította a prófétát, aki a hal gyomrában megbánta engedetlenségét, és 

kész volt engedelmeskedni. 

A hal kiköpte, és Jónás elment Ninivébe, hogy ott ítéletet hirdessen. Nem csupán 

hirdette, de várta is Ninive pusztulását. 

Isten azonban az emberek bűnbánatát látva megkönyörült Ninive lakosain. Jónás-

nak még meg kellett néhány dolgot tanulnia, de az Úr türelemmel igazította helyre. 

Istennek célja van az életemmel, és azt kéri, adjam át neki. Különleges feladatot 

ad, beszéljek másoknak róla. 

Délutánonként hosszabb-rövidebb kirándulásokat tettünk a környéken. Felka-

paszkodtunk Vágáshuta legmagasabb pontjára, kisvasúttal Kőkapura vonatoztunk, 

megmásztuk a füzéri várat, túráztunk az erdőben, és 

nagy sétát tettünk a sárospataki várban. 

Esténként David Ekongról hallottunk, aki Nigériában 

élt, és a nagy bálvány főpapjának szánták. 1887-ben Sa-

muel Bill ír misszionárius érkezik az ibeno néphez. Da-

vid átadja életét Jézus Krisztusnak, és jó barátok lesznek 

Sammel. Ő volt az első megtért keresztyén a Qua Iboe 

egyházközösségben, majd Isten vezetésével az első fel-

szentelt lelkipásztora is. Ma már több mint 900 gyüleke-

zete, több mint 60 lelkésze és több száz prédikátora van. 

Közben sok-sok játék, vetélkedő, kézműves foglalko-

zás, éneklés színesítette programjainkat. 

Élményekkel, áldásokkal meggazdagodva tértünk 

haza.  

Szeretettel megköszönjük a támogató imádságokat, 

és mindennemű felajánlást, segítséget! 

Kovács Katalin 



 

 



 

 


