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L e c k e  f ö s v é n y e k n e k  
 
 

I.  
 
Ha lenne egykét millióm, 
vagy kihúznák a sorsjegyem, 
nem kéne nékem mondani, 
hogy szívem, kezem jót tegyen! 
 
Százezreket szétosztanék, 
meg se kottyanna, hogy adok, 
Maradhatna nékem még elég 
– De így? – hisz oly koldus vagyok! 
 
Így szól zsugori rossz szívem, 
s a mellem zord, vad sarkvidék... 
(S tudom: ha százszor annyi van,  
a százszor annyi sem elég.) 
 
S tudom, hogy nincs olyan kevés, 
miből ne jutna másnak is, 
mert csoda ez bár, de igaz: 
hogy vezethet vakot vak is, 
 
s egy fillér több, mint millió, 
mit tévedésből ád kezed. 
Legbőkezűbb adakozók  
a bibliai özvegyek! 
 
II. 
 
Jaj, néked, te sopánkodó: 
akárhogy is szorongatod, 
Isten a bankóidba markol, 
s elvesz majd egy helyett hatot! 

 
 
(Nemrég a fiam volt beteg, 
én elestem, kezem törött, 
egy új esernyőm elveszett, 
s evickéltünk gond s baj között.) 
 
Mert Isten tudja, hogy mi kell, 
s nem hagy nálam fölösleget. 
Nem adtam, hát elvette Ő, 
s tán még kamatot is szedett! 
 
III. 
 
Mert jut, s marad is, ha muszáj. 
Ó, én vak, önző, jég-eszem! 
Hát nem jobb adni örömest, 
előre, önként, szívesen!? 
 
Időt, erőt, pénzt és ruhát, 
vigasztalást és kenyeret! 
– Jöjj, szállj szívembe isteni 
lemondás, jóság, szeretet, 
 
hadd tékozoljak boldogan, 
gyermek-nábobként könnyedén, 
ne vigyen kényszer-lemondásra 
gyógyszer, baleset, szenvedély, 
 
jobb adni másnak: így tudom meg:  
szegényen is gazdag vagyok, 
s láthatom, ahogy sok borús szem 
hálás örömmel felragyog! 
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Ö r ö k é l e t r e  t á p l á l ó  e l e d e l  
 

„Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész,  
hanem az eledelért, mely megmarad az örök életre.” (Jn 6,27) 

 
Jézus egy olyan helyzetben mondja ezt az Igét az Őt követő sokaságnak, amikor 

látja, hogy azok nem annyira a tanításáért, mint inkább a kenyerek megsokasításának 
csodájáért követik Őt, a jóllakás lehetőségét keresik. Jézust szomorúsággal tölti el ez az 
emberi magatartás, rá akar döbbenteni bennünket, hogy Ő többet akar adni nekünk, 
ezért feleli a kísértő sátánnak is: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden 
Igével, mely Istennek szájából származik.” 

Ma is inkább a kenyér kell, mint az Isten Igéje. Roskadásig dolgozunk, hogy minél 
kényelmesebbé alakítsuk otthonunkat, asztalunkról ne hiányozzon a jó falat, a 
szekrényben sorakozzanak a divatos ruhák...magunk és egymás lelkére azonban már 
nem jut időnk! 

Vajon mit vetettünk és mit aratunk a magunk életében? Milyen eledelért 
munkálkodunk naponta? Csak a veszendőért, vagy az örökéletre tápláló lelkiért is? 

Sokan vannak ebben a világban, akik nem is vetnek, nem is munkálkodnak. 
Gondolok itt a kényelmes, lusta, felelősség nélküli emberekre. Ők azt mondják: nincs 
értelme! Kemény a föld, beletörik az eke vasa, bizonytalan a jövő stb. 

A keresztyén ember azonban vet, munkálkodik, mert tudja, hogy lesz aratás! Te 
vajon mit vetettél? Mert ki mint vet, úgy arat! Ha tisztelettel és szépen beszéltek 
egymással a családban, úgy beszélnek majd a gyermekeitek is. Ha becsaptad az ajtót 
férjed, vagy feleséged előtt, ezt teszi majd gyermeked is a maga házában. Imádsággal 
ültétek körül eledeletek asztalát? Így cselekszenek majd utódaitok is. Ha nem csak 
kenyérrel éltetek, hanem Isten minden Igéjével és Igéje szerint, akkor szép lesz a lelki 
aratás is. 

Ahogy a földi aratás eredménye a földi kenyér, úgy a lelki vetés gyümölcse az örök 
élet. 

Hajdan Amerikában egy öregúrnak, volt egy kegyes rabszolgája. Amikor az öregúr 
meghalt, a rabszolgának azt mondták, hogy gazdája a mennybe ment. A rabszolga 
kétkedően rázta a fejét, és azt mondta: 

— „Félek, hogy az úr nem ment a mennybe.” 
— „Miért nem?” 
— „Ha fürdőre, vagy máshová utazott és készült, jó előre beszélt róla, de sohasem 

hallottam őt a mennyről beszélni, sohasem láttam, hogy oda készülődött volna.” 
A lelki aratás még nem teljesedett be. Gondoljuk át életünket, vajon mi miért 

munkálkodunk, életünk után hova akarunk menni? 
 

Oroszi Magda 
 

Keresztyén 



g y e r m e k - b i b l i a h é t e n  Ö c s ö d ö n  
 

„Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról 
összegyűjtelek.” (Ézs 43:5) 

 
Az öcsödi református gyülekezet idei gyermek-bibliahete kiváló alkalom volt nemcsak a 

községbeli fiatalok közösséggé kovácsolására, hanem a határontúli testvérgyülekezettel évek 
óta ápolt kapcsolat megerősítésére is. Az ezen alkalomra érkezett érmelléki Érkeserű 
(Románia) gyülekezetének hat gyermeke és lelkész-házaspára a személyes és egyházi 
kötelékek révén fogta szorosabbra a két település közti történelmi kötődést. 

 
„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” (Zsolt 119:9) – 

tanulta meg már az első napok egyikén az a 30-35 gyermek és ifjú, aki a július 28. és 
augusztus 3. közti bibliahét napjain jelen volt. A gyülekezeti teremben Péntek Ágnes öcsödi 
lelkésznő tartotta a reggeli és esti áhítatokat, melyek a Biblia éve jegyében az Ige erejére és 
gazdagságára tanítottak az evangélium példáin keresztül. Az Igére, mint prédikált 
igemagvakra, bűnt megítélő kardra, tisztító vízre, örömet adó mézre, égető és bizonyságtevő 
tűzre valamint utat mutató lámpásra gyermeknek, ifjúnak és felnőttnek egyaránt szüksége 
van. 

Az igei tanítás mellett a tiszta életet és keresztyén közösséget hivatottak erősíteni a 
közös foglalkozások, játékok és kirándulások is. A parókia udvarára telepített játszótér 
elsősorban a kisebbek számára jelentett örömet, de barátra és hobbyra találhattak 
nagyobbak is a felnőttek irányította olyan foglalkozásokban, mint a társasjátékok, 
szalmafonás, gyöngyfűzés, pólófestés és papírhajtogatás. 

Az első nap ismerkedése után igazi erőpróba és beilleszkedési gyakorlat volt a keddi 
kerékpártúra a békésszentandrási Hrncsjár-tanyára. A tanya varázsának köszönhetően, a 
szabadprogram dacára mindenki nyitottan barátkozott, megtalálta elfoglaltságát. 
Vendéglátóinknak köszönhetően ismerhettük meg a szőnyegfonás módját is; a nap folyamán 
pedig Balla Tibor kunszentmártoni tekerőlant-művész idézte meg a régmúlt időket népi és 
egyházi dallamokkal. Másnap a Szarvasi Arborétum hűvöse és a Körös-holtágon való 
sétahajókázás jelentette az élményt. Erdélyi testvéreinkkel való összetartozásunk jegyében 
tekintettük meg Nagy-Magyarország földrajzi középpontját jelölő szélmalmot. Külön napot 
igényelt a túrkevei strandolás, mely kicsiknek és nagyoknak a legélménydúsabb és egyben a 
legfárasztóbb nap is volt. Nem maradhatott ki a programok közül az öcsödi templomtorony – 
ahova a nagyobbak és bátrabbak jöttek fel –, a Helytörténeti Múzeum meglátogatása 
valamint a községgel való ismerkedés lovaskocsin. 

Szombaton családi nap és közös szeretetvendégség volt gyermekek és felnőttek, 
vendégek és vendéglátók, az érkeserűiekkel személyes barátságot ápolók részére. A 
vasárnapi záróistentiszteleten Orosziné Zih Magda érkeserűi lelkésznő hirdette az igét az 
ApCsel 3:1-10 alapján, illetve tolmácsolta az érkeserűiek testvéri üdvözletét. Itt mondtunk 
köszönetet – és tesszük ezúton is – minden vendéglátónak, az egész héten segédkező 
felnőtteknek és ifjaknak, a rendezvényt pénzbeni és természetbeni adományokkal 
segítőknek. 

Az öcsödiek és az érkeserűiek kapcsolata nem új keletű, hiszen az évszázadok során 
több család települt át egyik helyről a másikra, sőt, Öcsöd egyik részét ma is Keserűnek 
nevezik. Ennek ismeretében kezdtük el a személyes és gyülekezeti kapcsolatok keresését. 
Falunapra, ünnepi alkalmakra már kölcsönösen ellátogattunk, a közös gyermek-bibliahét 
tartása is reméljük, hagyománnyá válik. Jövőre Érkeserűbe várjuk szeretettel az öcsödiek 
apraját-nagyját. 

 
Oroszi Kálmán 

A  S z e n t  K o r o n a  é s  S z e n t  I s t v á n  
 

Első királyunk a kereszténységben az 
István nevet kapta. A névválasztás tudatos 
lehetett az európai keresztény államok közé 
beilleszkedni vágyó Géza fejedelem 
részéről: István, görögül Sztephanosz azt 
jelenti: „koszorú, korona”. Hogy a név 
jelentőségét felismerték, arról a Kálmán-kori 
Hartvik püspök-féle István legenda tudósít. 
Eszerint a szülés előtt álló Sarolt 
fejedelemasszony előtt álmában megjelent 
Szent István első vértanú, s így szólt hozzá: 
„Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, 
hogy fiút fogsz szülni, akinek e 
nemzetségben először jár korona és 
királyság, és az én nevemet ruházd reá”. 
Hartvik a görög nyelvben járatlanoknak még 
a szájába is rágja a látomás értelmét: „az 
István nevet kapta… mert ami «István» a 
görög nyelvben, «korona» a latin 
beszédben.” 

Noha a legfőbb királyi jelvény, a 
korona általában mindenütt nagy 
tiszteletben részesült, az a fajta szentség és 
közjogi méltóság, amit a magyar nemzet 
tulajdonított a Szent Koronának, másutt 
ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai közt első helyen szokás emlegetni, hogy a 
hagyomány Szent István koronájával azonosította, sőt sokáig még a koronakutatók is úgy 
hitték, hogy a koronának legalább a felső része Istváné lett volna. Györffy György mindmáig 
az ő személyéhez köti a felső, úgynevezett latin koronát, amennyiben feltevése szerint az 
István fejereklyetartójából készült volna. (Koronánk készítésének helye és időpontja ma sem 
tisztázott egyértelműen.) Magam a korona hagyományok megszentelte közjogi állásának és 
tiszteletének fő okát abban látom, amit a legenda is a szánkba rág, nevezetesen: Szent 
István és a korona a nevükben egyek. Hagiosz Sztephanosz „hungarus” magyarra, vagyis 
latinra fordítva szent koronát jelent, s mint ilyen lett a személy, később az ő nevét viselő tárgy 
a keresztény magyar államiság megtestesítője. Más szóval, a korona Sztephanoszt, első 
királyunkat, annak személyén keresztül pedig a mindenkori királyt jelképezte. (A korona 
megszemélyesítésére a régi katolikus naptárban is találunk példát. A latin Korona, azaz 
„Koszorú” asszony és katona férje, Viktor, azaz „Győző” ókeresztény vértanúk ünnepét május 
14-én ülték meg régen. Jelképes kettősük neve ugyanazt a gondolatot fejezi ki, mint István 
királyé. A koszorú a győztesnek kijáró diadém, a korona pedig a királynak.) 

Szent István névünnepe, István király, Szent Király vagy egyszerűen Király napja, 1949 
óta az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta legfőbb állami ünnepünk lett. 
István szentté avatása, névünnepének naptárba iktatása, amihez VII. Gergely pápa adott 
felhatalmazást, I. (Szent) László király és a magyar püspöki kar érdeme. (Csak az 1179. évi 
III. lateráni zsinat óta lett a szentté avatás az Apostoli Szék kizárólagos joga.) A szentté 
avatási eljárás részeként 1083. augusztus 20-án, a Nagyboldogasszony nyolcadába eső 
vasárnapon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a naptárba 
István névünnepeként. 

 
(Forrás: Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium) 



P a r ó k i a b o n t á s  é s  - é p í t é s  
 
Isten segítségével és gyülekezeti tagjaink áldozatos munkavállalásával, július 1-én, 

hozzákezdtünk az 1776-ban épült parókia keleti, részének a lebontásához, mely mára 
teljesen elavulttá, egészségtelenné és lakhatatlanná vált. A garázs lebontása után, a kert 
végében egy gazdasági bejárót létesítettünk, majd megkezdődött az épület teljes kiürítése, 
ajtók ablakok leszedése, majd a falak bontása és a törmelék eltakarítása. Az újjáépítésre 
szánt parókiarészt mindössze hat nap alatt sikerült lebontani, és tisztává tenni az építkezés 
megkezdése előtt (Július 1, 2, 9, 10, 12, 14). 

Augusztus 15-16-án ásták ki gyülekezetünk férfi tagjai az új épületrész alapjait, melyhez 
a tervrajzot Czirják Levente építészmérnök készítette adományként gyülekezetünk részére. 
A 9,50 x 16,20 m alapterületű épület magába foglalja majd a következő helyiségeket: 
előszoba, nappali-ebédlő, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 kamra. Hisszük és reméljük, 
hogy az új épületrész sokáig teljességgel betölti majd azt a szerepet, amit egy parókiának 
nyújtania kell. Augusztus 18-án délután kezdte meg Fekete László és kőműves csapata az 
alapok beöntését. 

Köszönjük a közmunkázóknak, az adományozóknak az ide szánt erőt és időt, amellyel 
gyülekezetünket szolgálták. Köszönjük a gyülekezet asszonyainak a munkáját, akik minden 
nap gondoskodtak ebédről a munkásoknak. Isten tegye áldottá minden segítőkész ember 
életét, adományát, és munkáját. 

Kérem a gyülekezet tagjait, hogy imádságos lelkülettel, odafigyeléssel és 
segítőkészséggel támogassák gyülekezetünk épületeinek a javítását, és ne feledkezzenek 
meg arról, az apostoli tanításról, hogy „más fundamentumot senki sem vethet, azon kívül, 
amely vettetett, mely Jézus Krisztus.” Legyen a mi hitünknek, hétköznapi munkánknak és 
életünknek Ő az alapja, hogy az Ő beszédét hallgatva, és megcselekedve bölcs 
tanítványoknak bizonyuljunk. Isten legyen a mi segítségünkre a földi és a lelki építkezések 
során egyaránt. Ámen. 

 

Az önkéntes munkában résztvevők 
 
1. Amászka Károly 
2. Báji Attila 
3. Báji László 
4. Báji Sándor 
5. Balajti Árpád 
6. Balogh Barna 
7. Bereczki József 
8. Bertalan Imre 
9. Blága Péter id. 
10. Blága Péter ifj. 
11. Borbély Károly 
12. Csorba István 
13. Dandé Ottó 
14. Fodor László 
15. Gábor Sándor 
16. Gábor Sándor id. 
17. Gábor Sándor ifj. 
18. Gacsádi László 
19. Giczei Attila 
20. Giczei Barna 
21. Herman András 
22. K. Kiss Károly 
23. Kis József 

24. Kis Károly 
25. Kis Sándor ifj. 
26. Kiss Attila 
27. Kiss M. Sándor 
28. Kovács Zsolt 
29. Létai Imre 
30. Lovas Dániel 
31. Lovas István 
32. Lovas József 
33. Lovas László id. 
34. Molnár István 
35. Munkácsi Imre ifj. 
36. Munkácsi Sándor ifj. 
37. Nagy Árpád 
38. Nagy Csaba 
39. Nagy Gyula 
40. Nagy József id. 
41. Nagy László 
42. Nagy Zoltán 
43. Nyéki Ádám 
44. Nyéki Árpád 
45. Nyéki Csaba 
46. Nyéki János 

47. Nyéki Károly 
48. Nyéki László 
49. Nyéki Zoltán 
50. Oroszi Kálmán 
51. Papp Barna 
52. Papp László 
53. Póka József 
54. Sass Emil 
55. Sass Sándor 
56. Sass Sándor 
57. Sift József 
58. Stefan József ifj. 
59. Szabó István 
60. Szakács Aladár 
61. Szakács Lóránd 
62. Szatmári Gábor 
63. Szatmári István ifj. 
64. Szatmári Károly 
65. Szűcs Sándor 
66. Vincze Attila 
67. Vincze József 
68. Vincze Károly 
69. Vincze Levente 

 

 
Az ebédet biztosították 

 
 

1. Amászka Teréz 
2. Anton Juliánna 
3. Báji Erzsébet 
4. Báji Ibolya 
5. Balajti Irén 
6. Balogh Erzsébet 
7. Bereczki Margit 
8. Borbély Ilona 
9. Both Artúr 
10. Cséke Erzsébet 
11. Cséke Ilona 
12. Csorba Emma 
13. Csorba Enikő 
14. Csorba Erzsébet 
15. Csorba Mária 
16. Giczei Erzsébet 
17. Hengye Erika 
18. Kotyesz Anikó 
19. Kotyesz Irma 
20. Lovas Irén 
21. Lovas Jolán 
22. Medvés Emma 
23. Munkácsi Erzsébet 
24. Munkácsi Teréz 
25. Nagy Árpád 
26. Nagy Edit 
27. Nyéki Enikő 
28. Nyéki Irén 
29. Nyéki Irma 
30. Nyéki Teréz 
31. Oroszi Magda 
32. Pete Judit 
33. Sass Ida 
34. Sift Erzsébet 
35. Szatmári Gizella 
36. Vincze Ilona 
37. Vincze Margit 

 

 
Önkéntes adományok parókiajavításra 

 
1. Érmelléki Ref. Egyházmegye 1.000 lej 
2. Vedresábrányi Ref. Egyházközség 100 lej 
3. Magyarkéczi Ref. Egyházközség 100 lej 
4. Pál Csaba lp. 150 lej 
5. id. Oroszi Kálmán 100 lej 
6. Névtelenül 30 lej 
7. Tanka Erzsébet 10 lej 
8. Sass Márta 5 lej 
9. Sass Pál 15 lej 
10. Medvés Rudolf 200 lej 
11. Medvés Ida 100 lej 
12. Újvári Elza 15 lej 
13. Szkirkánics Zoltán 15 lej 
14. Gál Imre (Öcsöd) 10.000 forint 
15. Öcsödi Ref. Egyházközség 30.000 forint 

 
Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén! 

 
 

Berde Mária 
 

A d d  m e g  U r a m :  
 

A mindennapi kenyeret, 
A mindenesti nyughelyet. 
 
Nyáron a nyájaskék eget, 
Télen a tűzhely-meleget. 
 
Vizek jótevő hűvösét, 
Tisztaság tisztes köntösét. 
 
A harcban már kíméletet, 
Hogy elbírjam az életet, 
Kis gondot értem, mennyi bár 
Koccant tojásnak is kijár. 
 
És néha jó sugalmakat, 
Még el ne üljek hallgatag, 
Mesét, mely feltör könny helyett 
És másoknak is enyhület. 
 
Fölöslegképp meg ne tagadd: 
Néha mosolyom is megadd, 
Csak a kevés kedvesekért, 
Kiknek ez még örömet ér. 
 
És mindennapi hitemet, 
Hogy elvezesse szívemet 
A Tőled gyúló pici láng: 
A mindennapi Miatyánk. 



N ô s z ö v e t s é g i  t a l á l k o z ó  
 

Istennek hála, közel 1400 asszony gyűlt össze július 19-én Szatmárhegyen, a 
Királyhágómelléki Református Nőszövetség IX. konferenciáján, ahol gyülekezetünket is 
képviselte 12 asszony. A Biblia évében megrendezett találkozó vezértémái is a Könyvek 
Könyve köré csoportosultak. 

Nyitóáhítatot P. Tóthné Szakács Zita, a magyarországi országos nőszövetség elnöknője 
tartott az 5Móz 30,15-19 versei alapján, kihangsúlyozva, hogy Isten nekünk adta a 
választás szabadságát. Nem nekünk kell kitalálni, hogy melyik a jó és melyik a rossz út; Ő 
elénk adta, nyilvánvalóvá tette, nekünk csak döntenünk, választanunk kell, és hangzik az 
Isteni tanács is: „Válaszd a jót...válaszd az életet!” 

Ezt a gondolatot vitte tovább előadásában dr. Hegedűs Loránt nyugalmazott püspök is, 
aki az anyai szerep vállalására hívta fel a jelenlevő asszonyok figyelmét, mondva, hogy 
„senki sem születhet újjá, aki nem született, de mindenkinek újjá kell születnie, aki e világra 
született.” 

Az előadás után személyes bizonyságtételek következtek, olyan asszonyok részéről, 
akik hitüket, Istenhez való viszonyukat egy – egy versben osztották meg a jelenlevőkkel, 
majd a Szamosnegyedi Immanuel zenekar énekszámai emelték a hangulatot. 

A záró istentiszteleten az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének titkára, 
Baczoni Szilárdka, hirdette az Igét a Jel 1,3 alapján. „Boldog aki olvassa...” a Bibliát, de 
nem elég csak olvasni, keresni kell benne az Istent, meghallani belőle az Ő szavát, és 
megtartani az Ő akaratát. 

A találkozó úrvacsoraosztással zárult, majd Bogya Ferencné Kiss Mária, kerületi 
elnöknő, Isten áldását kérte a jelenlévők életére, és meghívta az egybegyűlteket a 
következő évi találkozóra, melynek a temesvári gyülekezetek adnak majd otthont. 

 
 

I m á d s á g  
 

Urunk, te nem gondoltál magadra, mi önmagunkért aggódunk. 
Bátor voltál, mi óvatosak vagyunk. 
Bíztál az érdemtelenekben, mi barátainkban sem merünk megbízni. 
Megbocsátottad a megbocsáthatatlant, mi azoknak tudunk megbocsátani, akik 

valójában nem is vétettek ellenünk. 
Urunk, te igaz voltál, és nem törődtél a látszat-igazsággal. Mi igaznak igyekszünk 

látszani úgy, hogy félünk az igazságtól. 
Szelíd voltál, mi törtetők vagyunk. 
Másokat megmentettél, mi magunkat mentjük úgy, ahogy tudjuk. 
Nem volt hova fejed lehajtanod, mi meg bosszankodunk, ha nem tudjuk kényelmünket 

biztosítani. 
Urunk, te azt tetted, amit igaznak tartottál, tekintet nélkül a következményekre, mi azt 

tartjuk igaznak, ami érdekeinket szolgálja. 
Istent félted, és nem tartottál a világtól, mi pedig jobban félünk mások véleményétől, 

mint Isten ítéletétől. 
Te felvetted a keresztet, mi pedig szabadulni igyekszünk attól. 
Bocsáss meg nekünk, és bocsánatod szabadságában engedd, hogy kövessünk téged. 

 
(Forrás: Visszhang) 

D é l v i d é k i e k  
e r d é l y i  k ö r ú t ö n  

 
Istennek hála egyre több alkalom 

kínálkozik arra, hogy határon túli 
gyülekezetekkel ápoljunk kapcsolatot. Így 
gyakorolhattuk testvéri vendég-
szeretetünket augusztus 8-9-én, a 
Szerbiából, Torontálvásárhelyről érkező 
református gyülekezet, 45 fős, felnőtt 
csoportjával szemben, akik lelkipásztoraik 
Gyenge Károly és Gyengéné Szlifka Tilda 
vezetésével érkeztek erdélyi-partiumi 
körútjuk során Nagyváradra.  

Bár a távolság, és az időhiány miatt a 
vendégek nem tudtak eljönni falunkba, mi 
mentünk közelebb hozzájuk; így a 
Nagyvárad-Olaszi Református Egyház-
községgel és lelkipásztorával, Veres-
Kovács Attila lelkipásztorral karöltve 
szerveztük meg a kirándulók 
vendéglátását, szállásolását és a 
tartalmas időtöltést. 

A vendégek nevében is köszönjük 
minden gyülekezeti tag önzetlen 
adományát, mely olyan bőséges volt, 
hogy a maradékból még a kirándulni 
induló váradi református fiataloknak is 
jutott. 

 
 

 
A vendégfogadáshoz 

hozzájárultak 
 

1. Vincze Ilona 
2. Amászka Teréz 
3. Balogh Erzsébet 
4. Pete Judit 
5. Cséke Ilona 
6. Cséke Erzsébet 
7. Szatmári Gizella 
8. Szakács Katalin 
9. Nyéki Irma 
10. Sift Erzsébet 
11. Péter Áron 
12. Munkácsi Ildikó 
13. Csorba István 
14. Csorba Attila 
15. Bereczki Margit 
16. Bereczki Csilla 
17. Kis  Erika 
18. Zamfir Szilvia 
19. Zamfir László 
20. Nyéki Enikő 
21. Nyéki Irén 
22. Hengye Erika 
23. Kotyesz Anikó 
24. Nyéki Mária 
25. Báji Sándor 
26. Kis Erzsébet 
27. Medvés Emma 
28. Balajti irén 
29. Oroszi Magda 
30. Transcom cég és munkatársai 

 
 
 

 
P o k o l i  h e l y z e t  

 
Valakinek az volt a látomása, hogy a pokolban, nagy edényekben finom ételek 

készülnek, ám csak nagy, méteres kanállal szabad enniük a kárhozottaknak. És 
akárhogy igyekeznek, ügyeskednek, a nagy kanál elmegy a fülük mellet, nem tudják a 
szájukhoz vinni. Így azután idegesek, ingerlékenyek, átkozódók, boldogtalanok. 

S milyen könnyen lehet a pokoli helyzetből — mennyország. Valamelyik rájött, 
hogy a nagy kanállal a másikat kell etetnie. A szép példán felbuzdulva, elkezdte 
mindenik a társát etetni. Mindnyájan jóllaktak, és átok helyett köszönet volt az ajkukon. 

Az önzés pokollá teszi az emberi együttélést; a másokkal való törődés a menny 
előízét adja. 

 
(Forrás: Megtaláltuk a Messiást) 

 


