
Keserûi Önkéntes adományok 
a parókia javítására 

 
1. Jankai Ref. Egyházközség.........100 lej 
2. Sift József ..................................100 lej 
3. Nyéki József ................................30 lej 
4. Sass József .................................25 lej 
5. Kis Monika ...................................20 lej 
6. Gacsádi László ............................50 lej 
7. Zamfir Erzsébet ...........................50 lej 
8. Stefan Erzsébet ...........................20 lej 
9. Kovács Emma..............................20 lej 
10. Somogyi Lajos .............................50 lej 
11. Nyéki Enikő................................100 lej 
12. Miami ref. gyülekezet.............500 USD 

 
Isten áldása legyen a jókedvű adakozók 

életén! 
 

 

Vakációs gyermekbibliahét 
Beharangozó 

 
Ebben az évben is megrendezésre 

kerül gyülekezetünkben augusztus hónap 
folyamán a vakációs gyermekbibliahét. 

A református templomban és a 
gyülekezeti teremben hétfőtől péntekig, 
délelőtt 9:30 és 13 óra között zajlanak 
majd a foglalkozások, amikor is 
reményeink szerint, velünk együtt töltik 
majd ezt a hetet az öcsödi gyülekezet 
gyermekei is, akiknek vendégszeretetét a 
tavalyi évben mi élvezhettük egy héten át.  

A közös bibliahét témája az igazi kincs 
keresése lesz. Szeretettel hívjuk tehát 
gyülekezetünk gyermekeit egy 
kincskereső táborba.  

Keressétek a plakátokat és 
megtaláljátok, hogy mikor kerül sor 
pontosan a táborra. 

Várjuk azoknak a gyülekezeti tagoknak 
a jelentkezését, akik a gyermekek 
uzsonnáztatásához ebben az évben is 
szívesen hozzájárulnak. 

Imádságoskönyv 
 

"Kérjetek és adatik néktek" címmel 
jelent meg egy új imakönyv, mely a 
hétköznapokra és ünnepnapokra egyaránt 
tartalmaz imádságokat, melyeket az 
egyházkerületünk lelkésznői írtak. Minden 
kedves gyülekezeti tagnak bizalommal 
ajánljuk az imádságoskönyv 
megvásárlását és olvasását, kívánva, 
hogy: „Egyházunk női bizonyságtevőinek 
imádsága találjon meghallgatásra Isten 
előtt, és hirdesse imádságot meghallgató 
Istenünk erejébe, hatalmába és 
kegyelmébe vetett föltétlen bizalmukat.” 
Az imádságoskönyv a lelkipásztori 
hivatalban 5 lejért megvásárolható. 

 

�� 
 

Wass Albert 
(1908-1998) 

 

A hontalanság hitvallása 
 

Hontalan vagyok, 
mert vallom, hogy a gondolat szabad, 
mert hazám ott van a Kárpátok alatt 

és népem a magyar. 
 

Hontalan vagyok, 
mert hirdetem, hogy testvér minden ember, 
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer 

mindenki, aki jót akar. 
 

Hontalan vagyok 
mert hiszek jóban, igazban, szépben. 
Minden vallásban és minden népben 

és Istenben, kié a diadal. 
 

Hontalan vagyok 
de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet 

és maradok ez úton, míg csak élek 
töretlen hittel ember és magyar. 

 
(1947) 
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Fáradhatatlan szolgálat 
 

"Testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe." 
(2 Thessz. 3,13) 

 
A hétköznapi életben gyakran elõfordul, hogy elfogy az erõnk, belefáradunk 

valamibe, meglankadunk. Az apostol tisztában van vele, hogy a keresztyén 
ember életében sincs ez másképpen, elfáradnak és meglankadnak még a 
legkülönbek is. Az igei biztatás azonban éppen ezért szólít meg bennünket, 
hogy új erõre kapva, fáradhatatlanok legyünk a jó cselekvésében.  

Sokszor a gyülekezet közösségében lelkiismeretesen dolgozó emberek, 
úgy érzik nem érdemes folytatni az áldozatvállalást, mert a "rendetlenek" 
palimadárnak nézik õket. Kívülrõl nézve néha úgy tûnik, hogy a semmittevõk 
járnak jól. Pál azonban azt próbálja megértetni velünk, hogy a Krisztus követõi 
nem csak akkor végzik a 
szeretetszolgálatot, amikor 
viszonzást várhatnak, hanem 
akkor is, amikor nem számíthatnak 
érte semmilyen ellen-
szolgáltatásra. 

A jónak a cselekvése mindig 
érdek nélkül való. A keresztyén 
embert nem a haszon indítja a 
szolgálatra, hanem a Krisztustól 
nyert ajándékok, áldások. A 
keresztyén ember szemében a jó 
cselekedet mindig a hálaadás 
gyümölcse. Igyekezzünk a magunk 
helyén mi is az Isten hálás 
gyermekei lenni, szorgalmasan és 
kitartóan részt vállalni a jó 
cselekvésében. Ámen. 

 

Oroszi Magda 
lelkipásztor 

Keresztyén 

Wass Albert 
(1908-1998) 

 

Látható az Isten 
 

Fûben, virágban, dalban, fában, 
születésben és elmúlásban, 
mosolyban, könnyben, porban, kincsben, 
ahol sötét van, ahol fény ég, 
nincs oly magasság, nincs oly mélység, 
amiben Õ benne nincsen. 
Arasznyi életünk alatt 
nincs egy csalóka pillanat, 
mikor ne lenne látható az Isten. 
 

De jaj annak, ki meglátásra vak, 
s szeme elé a fény korlátja nőtt. 
Az csak olyankor látja õt, 
mikor leszállni fél az álom: 
Ítéletes, zivataros, 
villám-világos éjszakákon. 



Wass Albert 

Erdélyi hitvallás 
 

Uram, én hiszek Tebenned, egy örök Istenben, 
és hiszem azt, hogy igazságos vagy, 

bár emberi elmémmel megérteni nem tudom 
igazságodnak szörnyű módszerét. 

Hiszek jóságodban is, 
bár szemem csak gonoszat lát, 

amikor Erdély felé tekint. 
 

Mint Szent Fiadat hajdani időben, 
ma népemet feszítik keresztre 

az istenkáromló gonoszak. 
Júdások árulják el naponta, 

rongyain martalócok osztozkodnak, 
s a Nyugat farizeusai szemforgatva fordulnak 

másfelé, hogy kínjait ne lássák. 
 

Szeretlek, Uram-Isten, a Szentírás parancsa 
és hitem kívánsága szerint, 

de szeretem a népemet is, Uram, 
szegény elesett erdélyi magyar népemet, 

s bocsáss meg nekem, Uram, 
ha népem felé ma hangosabb, fájóbb, 
lelkesebb és türelmetlenebb bennem 

ez a szeretet talán, mint Tefeléd. 
 

De lám, Te hatalmas vagy, uram, 
mindeneknél hatalmasabb, 

míg ők szegény bús erdélyi véreim véresen 
és mezítelenül fetrengnek a világod porában, 

mindenkitől elhagyottan, 
s bizony őnékik ma nagyobb szükségük van 

az én szeretetemre, mint Teneked, 
ki Minden Világok Ura vagy. 

 
Azt is tudom, Uram, 

hogy minden ember egyforma Teelőtted, 
bármilyen nyelven imádkozzon is, 

vagy káromoljon. Bevallom azonban, 
hogy az én szívemben elfogultság lakozik, 

és ma csak az testvérem 
nekem ezen a földön, aki magyar, 

s ez mindaddig így lészen, 
míg a magyar a világmindenség 

legtestvértelenebb népe, 
míg minden csizma a magyart rúgja, 

mindenki a magyart tapossa, 
addig, Uram, bocsásd meg bűnömet, 

más testvérem nekem 
nem lehet ezen a földön! 

Én kell pótoljam azt, 
amit mások megtagadnak tőle. 

Kiknek szemét kiszúrták, 
azoknak én adok szemet. 

Kiknek kezét béklyóba kötözték, 
azoknak én adok kezet. 

Kiknek nyelvét kivágták a gonoszak, 
azok helyett ma én vagyok a hörgés, 

a segélykiáltás, a zokogó szó, átok és imádság, 
ez ma mind én vagyok! 

 
Köszönöm, Uram, hogy kimentettél 

a pokolból és szabad földre irányítottad 
tévelygő lábamat. 

Köszönöm jóságodat, köszönöm. 
Igazi, égig fölcsengő háladalt 

azonban csak akkor hallasz éntőlem, Uram, 
amikor rab népemen megkönyörülsz 
s Erdély földjére, magyarok földjére 

rámosolygod szabadságod fölkelő napjának 
áldásos fényét. 

 
Legyen meg a Te akaratod, Uram. 

De alázatos szívvel megkérlek nagyon: 
legyen már egyszer a Te akaratod jó 

a magyarnak, áldás, békesség, 
szabadság, öröm! 

S legyen már végre egyszer valóban 
Tied az ország, s ne a gonoszaké, 

Tied a hatalom, s ne a másokat sárba tipróké, 
mert bizony, Uram, mindaddig, 

amíg ez meg nem történik, 
nehéz lesz elhinnünk, 

hogy Tied a dicsőség, örökkön-örökké. 
 

Ámen 
 
 

 

Köszönettel tartozunk 
az ifjúsági héten segítõknek 

 

• A vendéglátó ifjaknak és családjuknak: 
1. Darvas Szintia 
2. Hengye Boglárka 
3. Kósa Kinga 
4. Szatmári Gábor 

 

• Minden fiatalnak, akik naponta kivették a 
részüket nem csak a szórakozásból, de a 
munkából is: 

1. Gacsádi Szabina 
2. Gacsádi Szilárd 
3. Szatmári Balázs 
4. Csuka Sándor 
5. Nagy Zsolt 
6. Munkácsi Renáta 
7. Domahidi Krisztina 
8. Bányai Krisztina 

 

• A finom ételek elkészítőinek: 
1. Balajti Irén 
2. Nyéki Enikő 
3. Hengye István 
4. Kósa Kinga 

 

• A belső munkában részt vállaló 
gyülekezeti tagoknak: 

1. Létai Imre 
2. Nyéki Zoltán 
3. Páll Sándor 
4. Amászka Sándor 
5. Póka Szabolcs 
6. Szűcs Ernő 
7. Kálmán József 

 

Köszönjük mindannyiuk adományát, áldozatos 
munkáját és fáradságát. Kívánjuk, hogy Isten 
fizesse meg önzetlen szeretetüket gazdagon! 

 

• Támogatóinknak: 
1. Amászka Teréz 
2. Anton Erzsébet 
3. Báji Ibolya 
4. Báji Lászlóné 
5. Balogh Erzsébet 
6. Bányai Katalin 
7. Bereczki Csilla 
8. Bereczki Margit 
9. Borbély Ilona 
10. Cseh Erzsébet 
11. Cséke Erzsébet 
12. Cséke Ilona 
13. Csorba Erzsébet 
14. Csorba Mária 
15. Domahidi Ildikó 
16. Faur Angéla 
17. Gacsádi Katalin 
18. Hengye Erika 
19. Jakó Csaba 
20. Kis Sándor ifj. 
21. Kósa Róbert 
22. Kotyesz Anikó 
23. Kotyesz Mária 
24. Lovas Andrea 
25. Lovas Árpádné 
26. Lovas Dániel 
27. Lovas Tímea 
28. Majoros István 
29. Medvés Emma 
30. Munkácsi Imre 
31. Munkácsi Teréz 
32. Nagy Edit 
33. Nagy Erzsébet 
34. Nyéki Enikő 
35. Nyéki Irma 
36. Nyéki Jánosné 
37. Nyéki Károly 
38. Nyéki Teréz 
39. Pete Judit 
40. Pirici Noémi 
41. Sass Árpádné 
42. Sass Emil 
43. Sass Ida 
44. Sass Józsefné 
45. Sift Erzsébet 
46. Simon Mária 
47. Szabó Lajos 
48. Szabó Zoltán 
49. Szatmári Gizella 
50. Szkirkánics Erzsébet 
51. Vincze Ilona 

 
 



Krisztus Elsõ Magyar Egyesült Egyháza 
Miami 

 
2008-ban egyházközségünk a 60. évéhez érkezett, ugyancsak egyházunk Női Köre is; a 

Kossuth Klub pedig 56 évre néz vissza. A lelkipásztor házaspár 14 éve áll a miami-i magyar 
közösség élén. Istennek legyen hála, hogy a hitéletben és magyar hagyományaink ápolásában 
végezhettük a missziónkat! Minden vasárnap és ünnepnap együtt van közösségünk a 
templomban és a Kossuth teremben. Bár nem tudunk látványos számbeli gyarapodásról és 
növekedésről beszámolni, de hisszük, hogy az Úr adott lelki, minőségi érettséget, fejlődést 
személyes és közösségi életünkben. Ez ad reménységet további szolgálatunkhoz. 

Egyre kevesebb a Florida határán kívülről érkező támogatónk, akikkel kiegészül a 
létszámunk a „téli" hónapokban. Régi, hűséges tagjaink közül sokat eltemettünk, vagy 
otthonokba kerültek, s így kiestek a rendszeres templomlátogatásból. A vasárnapi átlag 
létszám 45-60, az ünnepnapokon 150-175 között van. Minden hónap első vasárnapján délután 
a magyar szentmisén Rev. Beregszászi Miklós prédikál Damian Flanagan atyával kiegészülve. 
Vasárnap délután egy spanyol nyelvű presbiteriánus gyülekezet tart Istentiszteletet a 
templomunkban. 2007-ben megkereszteltünk 3 gyermeket és 3 felnőttet, 4 pár házasságát 
esküvőn megáldottuk, 2 új tagot fogadtunk be. Elbúcsúztunk 10 tagunktól és megemlékeztünk 
15 elhunyt testvérünkről a templomban. Nagy veszteségünk van: 2008 február 19-én Mezey 
Margó presbiterünk, a Női Kör Elnöke eltávozott az élők sorából. Emléke szívünkben él. Hitünk 
látható része az áldozatunk, melyet közösségünk fenntartására és magyar missziói célokra 
fordítottunk. Az egyháztagok és támogatók adományaiból és az apartmentek bevételeiből 
nyereséggel zártuk az évet. Missziói adományainkat elküldtünk minden hónapban a Kárpát 
medence valamelyik rászoruló magyar gyülekezetének, egyházi iskoláknak és árvaházaknak. 
Helyi missziónk a rászorulók támogatásának jelképes cselekedet volt. 

Hálát adunk Istennek Presbitériumunkért, élén Mezey János főgondnokkal, aki 13 éve 
példamutató hűséggel áll helyt. A könyvelésben és missziói számadásokban Rev. Beregszászi 
Miklós ellenőr értékes segítséget ad. Pénztárosunk Berki Valéria hűséges munkát végez. 
Szeretetmunkában jelentős volt önkénteseink munkája Szakács Dénes és Kiss István 
vezetésével, akik a munkabért felajánlották a Temesvári magyar központ és templom javára. A 
Presbitérium és a Kossuth Klub vezetősége minden hónapban gyűlést tartott, ahol 
megbeszéltük ügyeinket. Mind belső mind külső építőmunkánk eredménye az, hogy a magyar 
kolónia portáján minden épület és a nagy kertek szép rendben vannak. Magyar múzeumunk és 
Wass Albert könyvtárunk értékes anyaggal várja a látogatókat. 

A Kossuth klubban a rendezvények közül kiemelkednek a nemzeti ünnepeken való 
megemlékezések Kiss Erzsébet elnök vezetésével. 2007-ben banketten ünnepeltük a Kossuth 
Polgári Kör fennállásának 55. évfordulóját. Előtte három KI-MIT-TUD műsort tartottunk, melyen 
sok tehetséges versenyző fellépett. Kiemelkedik az Anyák napi és őszi rendezvény, melyen 
gyermekek is szerepeltek. A műsorokat Szilágyi Erzsébet és Nadzsal Ida szervezte. Néhány 
gyermek a karácsonyi műsoron is szépen szerepelt: Boyd Niki és Bella, Avellino Lukácsi 
Sabrina és Francesca, valamint Miskolczy Márk és Nóra. 

A Női Kör néhány vezetője hűséggel készíti elő a vasárnapi ebédeket Kiss Erzsébet, 
Michna Ilona, Perjéssy Anikó és Nt. Lukácsi Éva vezetésével. A karácsonyi bazár minden 
évben nyereséggel zárul erkölcsileg és anyagilag. A vasárnapi ebédeket havonta zenés 
délutánnal tesszük népszerűbbé. A fiatalok számára is van néhány rendezvény, bár a magyar 
„óvodánk" és iskolánk szerény keretek között. Mikuláskor 20-25 csomagnak akad kis gazdája. 
Hiányzik a fiatalabb nemzedék rendszeres jelenléte és munkája a sorainkból! 

Urunk megtartó és őrző kegyelmét kérjük az amerikai magyar közösségekre, a dél-floridai 
magyarokra, gyülekezetünkre és társadalmi szervezeteinkre, valamint az magyar egyházak 
minden vezetőire és tagjaira! 
 

Nt. LUKÁCSI LÁSZLÓ és Nt. DR. LUKÁCSI ÉVA Lelkipásztorok 

Miami – Érkeserû 
 

Június 12-én vasárnap, gyülekezetünk vendége 
volt Nt. Dr. Lukácsi Éva és Nt. Lukácsi László 
református lelkészek az Egyesült Államokból, a 
Miami-beli Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 
(First Hungarian United Church of Christ) lelkészei. 
Az erdélyi és partiumi körútjuk során nagyon rövid 
időre érkezett vendégek személyesen nyújtották át 
gyülekezetük adományát, azt az 500 amerikai 
dollárt, mellyel a parókia építéséhez kívántak 
hozzájárulni.  

Lukácsi Éva lelkészi és teológiai munkája mellett 
Wass Albert családjának képviselője és 
hagyatékának gondozója. Az Érkeserűvel való 
kapcsolat is tulajdonképpen Wass Albertnek 
köszönhető, hiszen Oroszi Kálmán lelkipásztor egy 
Wass Albert weboldal szerkesztése kapcsán már 
egy ideje kapcsolatban volt a lelkésznővel. 

A gyülekezet nevében ezúton is köszönjük 
adományukat! Isten áldása legyen életükön, 
gyülekezetükön és szolgálatukon! 
 

 
 
Lukácsi Kádár Éva 
 
Hódmezővásárhelyen született, a Bethlen Gábor 
Gimnázium révén Németh László volt élete írója, mely 
kiegészül Wass Albert művei iránti irodalmi kötődéssel 
a korai 90-es évektől. Minden testvérével együtt a 
lelkipásztori életutat választotta. Debrecenben 
szentelték református lelkipásztorrá. Tíz évig Bihar és 
Békés megyében missziója a fiatalok hitbeli, irodalmi, 
zenei, nyelvi tanítására kiterjedt. 1988-tól 
Princetonban a Theológia Mesteri fokozatát elnyeri, s 
2001-ben theológiai doktorátust szerez. Magyar 
közösségek hitbeli és kulturális fennmaradását 
szolgálja férjével Lászlóval. Sajnos nem találkozott 
személyesen Wass Albert íróval, de levelét őrzi. Az író 
temetésén 1998-ban megismeri a családot, 2004-től 
kerül velük munkatársi kapcsolatba. A Wass fiak tiszteletbeli húgukká fogadják, 
akikkel életre szóló küldetést megosztva Wass Albert igazságának szószólója lesz. A 
Czegei Wass Alapítvány irattárában a még ki nem adott kéziratok kutatásában, a 
darabok komputerre átírásában, könyvismertetők, cikkek írásával helyezi a magyar 
olvasók szívére Wass Albert Isten – ember – nemzet szeretetét. 



Ifjúsági hét holland vendégekkel 
 

Július 5. és 9. között ifjúsági hetet tartottunk melyen vendégül láttuk a 
hollandiai Aalten-i protestáns gyülekezet katekizációs csoportjának 8 
fiatalját és az őket elkísérő 4 felnőttet, a gyülekezetünket is segítő SCOE 
alapítvány szervezésében. Vendégeink nemcsak kikapcsolódni, hanem a 
helyi viszonyokkal ismerkedni, keményen dolgozni, és a rászorulókon 
segíteni érkeztek. 

A vendégek érkezése előtt az új parókiarészben igen sok munka várt 
még befejezésre. Június folyamán szereltettük be szatmári vízvezeték 
szerelőkkel a majdani központi fűtéshez szükséges csöveket. Ezt követte 
az aranytölgy színű PVC bejárati ajtó, valamint az ablakok beszerelése, 
melyet a keserűi származású Giczei László és munkatársa végzett el. 
Helyére került 3 tölgyfapácolású belső ajtó, valamint 2 kis ablak is, 
melyeket székelyhídi asztalosmester készített el és állított be. A belső 
munkálatok elvégzésében - ablakok körüli pucolás, glettelés minden 
helyiségben, két szoba teljes festése, a fürdőszoba lecsempézése és 
festése - gyülekezeti tagjaink mester emberei újból nagyrészt vállaltak. 
Közülük néhányan teljesen önzetlenül, akár többheti munkát is a közösség 
javára, mások részben, vagy teljesen az elmaradt egyházfenntartói 
járulékukat ledolgozva szánták szakértelmüket az egyház szolgálatába. 

A vasárnap délután érkező holland csoport felnőtt tagjait már az 
újonnan épült parókiarészben, míg a fiatalokat gyülekezetünk ifjainak 
családjánál szállásoltuk el. A családoknál tulajdonképpen csak aludtak és 
reggeliztek, az egész napos program a gyülekezeti teremhez és udvarához 
kötötte őket. 

Az első délelőtt a faluval ismerkedtünk meg, megtekintettük a 
református templomot - annak tornyában is voltunk -, a helyi általános 
iskolát és a római katolikus templomot, ismerkedtünk a vidéki életvitellel. 

Holland testvéreink segítőszándékának "ékes" bizonyítéka, hogy két 
napon át - hétfőn és szerdán - keményen dolgoztak: ki az új parókiarész 
belső festését (előszoba, nappali és konyha), ki a gyülekezeti ház udvarán 
nemrég felépített csűr külső festését vállalta, de volt, aki keményebb 
munkát kért: kavicsot hordott talajburkolásnak illetve talajt egyenlített. A 
belső festéshez való latex-festéket valamint a csűr OSB-lapjaira való akril 
alapú festéket, minden eszközével együtt a hollandok hozták. 

A mi fiataljaink is besegítettek a festésbe, bár rájuk inkább a főzés, 
terítés, felszolgálás, beszerzés feladata hárult. Állandó segítségünkre volt 
egyházközségünk kántornője, Nyéki Enikő és harangozónője, Balajti Irén 
is, akiknek áldozatos munkájukért ezúton is köszönetet mondunk. De 
köszönet illeti mindazokat, a családokat, akik a vendégek szállásolását 
vállalták; akik terménnyel, élelmiszerrel, gyümölccsel, itallal, utaztatással 
vagy pénzzel járultak hozzá a rendezvényhez. Igyekeztünk holland 
vendégeinket a magyar konyhával megismertetni, ezért a menüben 
olyanok szerepeltek, mint borjúpörkölt, babgulyás, bográcsgulyás, töltött 

káposzta, halászlé, kemencében sült kiskürtős és túróstészta, a 
felnőttkorúak számára pedig az ízes bihari szilvapálinka. Az étkezések 
előtt a fiatalok felolvasták a napi bibliai igéket magyarul és hollandul, 
illetve asztali imát mondtunk mikor magyarul, mikor angolul vagy éppen 
hollandul. 

A kedd a kikapcsolódás és kirándulás napja volt. Az esőt kikerülve 
délelőtt érkeztünk a szárkói (Sarcau) termálfürdőbe. Sokan először láttak 
termálvizes medencét, de emellett kihasználtuk a hidegvizű medencét és a 
focipályát is, ahol holland-magyar barátságos mérkőzésre is sor került. 
Délután a gálospetri tájházat látogattuk meg, hogy az egykori és mai 
érmelléki életet megismerhessük. 

A munkát és a szórakozást követően a diakóniára is sort kerítettünk: 
szerda délután gyülekezetünk nagyon szegény vagy fogyatékos 
családjainak, személyeinek vittünk élelmiszer és ruhacsomagot. Hisszük, 
hogy a holland fiatalok nemcsak a szegényes életkörülményeket látták, 
hanem a diakónia fontosságát is megérezték - mint jövendőbeli 
gyülekezeti tagok. 

A hét folyamán, vacsora utáni nagyon rövid diavetítéseken keresztül 
igyekeztünk vendégeinkkel megismertetni a romániai magyar helyzetet, a 
két ország és Erdély múltját, a magyarság szimbólumait, híres szülötteit, 
hungarikumait. Ehhez kapcsolódott a szerda délutáni program is: a 
"Pusztai farkasok" hagyományőrző íjászcsoport bemutatója is. Nemcsak a 
honfoglaló magyarok harci erejéről kaptunk bemutatót, de mi magunk is 
kipróbálhattuk az íjakat és a dobócsillagokat - amely minden korosztály 
számára különleges élmény volt. 

Csütörtökön meglátogattuk az érseléndi református templomot is, 
amelynek építkezési munkáit ugyanaz az Aalten-i gyülekezet is támogatta. 
Megtekintettük még az érseléndi vasútállomást és az érmihályfalvi piacot 
is. Délután kiszekereztünk a Lovas-tanyára, ahol nyeregben próbálhattuk 
ki a lovaglást, a kisebbek pónilóra ülhettek, sőt még egy árván maradt 
őzikét is simogathattunk. 

Az ötnapos találkozás méltó záróakkordja a búcsúbuli volt: az 
elmaradhatatlan szalonnasütés és grillezés - tábortűzzel és zenével. 
Pénteken reggel pedig sor került a búcsúzásra és ajándékcserére. 

Hisszük, kiváló közösségépítő alkalom volt ez mindkét fél számára; 
építő és önálló munkára serkentette mind gyülekezeti tagjainkat, mind 
ifjainkat, megismerkedhettünk egymás kultúrájával, életvitelével. 
Számukra hasznos volt látni, milyen körülmények között élünk mi itt és 
mégis mennyire vendégszeretők vagyunk; mi pedig tanulhattunk az ő 
szorgalmukból és segíteni akarásukból. Isten áldását kérjük hollandiai 
keresztyén testvéreink életére, valamint mindazok életére és munkájára, 
akik rendezvényünkhöz hozzájárultak. Isten tartsa meg a jövőben is 
keresztyén közösségeinket! 

Az eseményről készült fotók megtekinthetőek gyülekezetünk 
webalbumában: http://picasaweb.google.com/erkeseru 


