
A debreceni református nagy egyházközség
hetilapjában, a Vasárnapban az 1930-as évek-
ben évrõl évre indulatos cikk jelent meg
Juhász Nagy Sándor református egyházi
fõjegyzõ tollából az augusztus 20-i Szent
István-napi ünnepségrõl. Az 1918-19-es Berin-
key-kormány volt igazságügy-minisztere
ezekben a cikkekben arról írt, hogy augusz-
tus 20-a római katolikus egyházi ünnep, amin
református ember nem vehet részt. A refor-
mátus egyház nem ismeri el emberek szenté
nyilvánítását, akiket vallásos tiszteletben kel-
lene részesíteni és ez vonatkozik elsõ kirá-
lyunkra is, akit a református, sõt általánosan a
protestáns kiadványok szövegei véletlenül sem
neveztek Szent Istvánnak, hanem következe-
tesen I. Istvánnak, és a protestáns iskolákban
is így tanították. Ez a hagyomány valójában
ma is idõszerû, hiszen az a hitelv, amin ez
alapszik, nem változott egyházunkban.

Szent István ünneplése 1849 után nemze-
ti tiltakozássá nõtte ki magát, ezért az abszo-
lutista bécsi kormány annak nagy pompával
történõ megülését, az ereklyeként õrzött
Szent Jobb körmenetét tilalmazta. A kiegye-
zés után augusztus 20-a ünneplése elõl elhá-
rult az akadály. István király és a Szent Jobb
tisztelete egyre nõtt, hazafias jellege annyira
elõtérbe került, hogy 1891-ben a kormány
nemzeti ünneppé nyilvánította augusztus 20-
át. Az évente ilyenkor megrendezett ünnep-
ségek, beleértve a Szent Jobb körmenetét, az
ország legfõbb vezetõinek és a széles néptö-
megeknek  részvételével zajlottak. 

A protestáns egyházak azonban igyekez-
tek távolságot tartani, nem a nagy király em-
lékétõl, hanem a római katolikus felekezet
ünnepétõl, amibõl a katolikus többség és a fõ-
papság befolyásának köszönhetõen lett nem-
zeti ünnep. Augusztus 20-án munkaszünetet
kellett tartani, amit a protestánsok nem
ismertek el magukra nézve kötelezõnek és
különösen mezõgazdasági településeken
ezen a napon tiltakozásul, csak azért is vala-
milyen látványos munkát végeztek. A csend-
õrség hivatalból köteles volt eljárni a munka-
szünet nyilvános megszegõi ellen.

Trianon után a nemzeti egység demonst-
rálásaként az országnagyok, vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzó vezetésével vettek
részt az ünnepségen. A körmeneten a kor-
mányzó közvetlenül a Szent Jobb után haladt,

díszõrséget a testõrség adott festõi egyenru-
hájában és fegyverzetével. Ez ellen tiltakozott
Juhász Nagy Sándor cikkeiben, mert hiszen a
kormányzó református vallású volt, aki gya-
korolta is nyilvánosan vallását, de úgy ítélte
meg, hogy államfõként ott a helye a nemzeti
ünnepen, még ha az eredetileg egy másik
keresztyén felekezet ünnepe is egyúttal. 

1949-ben aztán Rákosi Mátyás „átkeresz-
telte” augusztus 20-át az alkotmány és az új
kenyér ünnepére, ezzel nemzeti ünnep minõ-
sítését megõrizte, de nem csupán római kato-
likus egyházi jellegétõl, hanem István király
ünneplésétõl is megfosztotta. Elvégre egy ki-
rályt, különösen, ha az a katolikus egyház
szentje, a szocializmust építõ és a kommuniz-
mus utópiája felé tartó ateista népi demok-
ratikus ország nem ünnepelhet. Az egyházi
körmenetet és egyáltalán a templomon kívüli
Szent István-napi szertartást megtiltotta, he-
lyette díszes kommunista felvonulást, erõde-
monstrációt rendezett „pártunk és kormá-
nyunk”.

Azt lehetne mondani, hogy az alkotmány
ünnepe lett augusztus 20-a, amihez azt
fûzhetnénk hozzá, hogy István királyhoz mé-
giscsak maradt köze az ünnepnek, hiszen az
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Hála-adás
„Akinek pedig van miből élnie e világon, és
elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és
elzárja attól a szívét, miképpen marad meg
abban az Isten szeretete?” (1Jn 3,17)

Nem lehet az Isten iránti hálaadás érzése
nélkül megünnepelni az új kenyeret. Isten - aki
áldását adja az elvégzett munkára, és akinek
köszönhetjük azt is, hogy a változékony időjá-
rás ellenére bőséggel arathattunk - azt is elvár-
ja tőlünk, hogy adjunk a magunkéból azoknak,
akiknek nincs, vagy csak kevés adatott. Régen
a zsidók megengedték, hogy aratás után a sze-
gényebb népréteg tagjai tallózzanak a földön,
és az elhullott kévéket összeszedhessék (3Móz
19. és 5Móz 24. részek). Sokan ma azt kérdezik:
miből adjak, amikor nekem sincs, amikor ne-
kem sem elég az, ami van. Erre nézve Jézus
azt állapítja meg, hogy sokan az adakozók kö-
zül a fölöslegükből adnak, kivéve a szegény öz-
vegyasszonyt, aki épp az utolsó két fillérét teszi
a perselybe (Lk 21,1-4). Amikor tehát adunk, bi-
zonyára mi is abból adunk, ami a szükség-
leteinken felül megadatott nekünk, de Istennek
való hálánkat csak akkor mutathatjuk meg hite-
lesen, ha eleve nem zárkózunk el az adako-
zástól, a felebarát megsegítésétől. Ezt János
apostol is kihangsúlyozza: „… ne szeressünk
se szóval, sem nyelvvel, hanem cselekedettel
és igazsággal” (18. v.).

Továbbá, ha adni akarunk a magunkéból,
ehhez nem kell nekünk feltétlenül az afrikai
kontinensre utaznunk: szükségben élők bizony
akadnak szép számmal a környezetünkben is.
És ha ez utóbbi mondatnak lelki tartalmat
adunk, azonnal rájöhetünk arra, hogy a krisz-
tusi „mennyei kenyeret” is el kell vinnünk mind-
azoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz-
ságot. Nézz csak körül, és lásd meg azokat,
akiknek adnod kell. Látni fogod, ki az, akinek
földi kenyérre van szüksége, és ki az, akinek a
mennyei kenyér a legnagyobb hiánycikk. Ne
zárd el a szívedet és ne zárd be a lelkedet a
segítségért kiáltók elől, hiszen te is kegyelem-
ből megtartott gyermeke vagy az Úr Istennek. 

Manapság egyre gyakoribb, hogy idős em-
berek olyan hirdetéseket adnak fel, melyek sze-
rint lakás és egyéb anyagi javak fejében keres-
nek fiatalokat, akik eltartják őket, gondjukat
viselik. A Biblia betűi viszont azt hirdetik szá-
munkra, hogy mindnyájan „megtartottak és el-
tartottak” vagyunk, hiszen Isten megváltott,
szeret és gondot visel ránk. A hívő ember ezt
világosan látja, és azt is tudja, hogy ő Isten esz-
köze a mások felé odahajló szeretet, gondos-
kodás és segítőkészség tolmácsolásában.
Tedd ezt, cselekedj így, és mindig áldott lesz
életed, és áldott lesz a te házad népe is!

IFJ. TOLNAY ISTVÁN



„Úgy van az Isten országa, mint mikor az
ember beveti a magot a földbe. És alszik és
fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és
felnõ, õ maga sem tudja miképpen. Mert
magától terem a föld, elõször füvet, azután
kalászt, azután teljes búzát a kalászban.
Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal
sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.”
Mk 4,26-29

A Gazdáé a föld és az aratás után a földön
termett termés. Isten a Gazda, a termõföld
az övé, ami rajta terem, az is az övé. Az em-
beri lélek is a Gazdáé, ami benne terem, az
is az Övé. A földmûvelõé a munka, Istené
az áldás. Az emberi szívben termõ és az ab-
ból kiinduló termés Isten munkálkodásának
következménye, Isten áldásának látható,
tapasztalható jele. Az emberi szív szántó-
föld, termõföld, amiben teremhet gyümölcs,
teremhet jó és bõséges termés, ha teret és
idõt enged a Gazda munkálkodásának.

A Gazda, a mi Istenünk, magvetõ, aki a
jó magot a jó földbe elveti, hogy jó termést
arasson le. Õ a jó Gazda, aki a lelkünket
jóvá formálhatja és jóvá akarja formálni. Jó
magot hint belénk és a lelkünket is jól elõ-
készíti, hogy jó termõföldként befogadhassa
a jó magot. A szívünk, a szántóföldünk, a
termõföldünk megtermi a jó lelki termést,
ha az aratás idejéig a Gazda vezetése alatt
maradunk. A jó magnak, míg jó termés lesz
belõle, meg van a rendelt ideje. A kicsírázá-
si, felnövekedési idõt nem lehet átugrani, a
növekedés feltételeit nem lehet megváltoz-
tatni, nem lehet siettetni vagy kikerülni. A
földben a mag „magától”, azaz Isten mun-
kálkodása révén kel ki, növekszik és hoz
gyümölcsöt. A Gazdának türelme van és
kell lennie, hogy a magból, a fizikai termé-
szetben épp úgy, mint a lelki természetû
dolgokban, titokzatosan mûködõ isteni erõk
által jó termés teremjen. Gazdánk, a mi
Urunk, türelmesen kivárja és várja, hogy el-
vetett jó magja a szívünkben kicsirázzon,
növekedjen, hogy a Gazda által biztosított
növekedési feltételek és titokzatos, de való-
ságos isteni erõk együttes hatására az em-
beri szívekben jó és bõséges lelki termés le-
gyen, legyen aratás.  

A Gazda megbízza elhívott munkásait,
hogy akár a konkrét termõföldet, akár a
lélek szántóföldjeit elõkészítsék a jó mag, az
igemag befogadására és a termés, az aratás
elõkészítéséhez szükséges munkálatok el-
végzéséhez. Az Ige munkásai a jó Gazda el-
hívott, hivatalos, megbízott munkásai, akik
a jó Gazda munkálkodásának emberi, látha-
tó oldalát végzik; a jó Gazda meghosszab-
bított karjai, lábai, szívei, szájai. A jó Gazda
munkájára utalnak a földi ige-munkások
tettei. Ha van termés, ha van aratnivaló, az
nem a földi munkások érdeme, hanem a
Gazdáé, a jó magé, a jól elõkészített földé és
a Gazda biztosította növekedési, titokzatos
erõké. Az ige-munkások feladata az, hogy
jó magot vessenek, a termõtalajt jól elõké-

szítsék, a növekedés emberi feltételeit kiala-
kítsák, vigyázzanak azokra; s nem az, hogy
a Gazdát kérdõre vonják, türelmetlenkedje-
nek, keveseljék azt, ami terem, bírálják a
talajt, a növekedési feltételeket, feladják
munkájukat, kitartásukat, türelmüket. Az
Ige munkásai reménnyel telve kell várják,
hogy Isten titokzatosan munkálkodó áldá-
sa, kegyelme és jósága által teremje meg az
elvetett jó mag a kívánt és kért aratnivaló
termést.

Az új kenyérért való hálaadás ünnepén
köszönjük, hogy jó Gazdánk megáldotta a
jól elõkészített talajba vetett jó magot, a ter-
mészet kegyes járását, a földmûvelõk imád-
ságát és imádságos munkáját. Köszönjük,
hogy az ige-munkások lelki téren is mun-
kálkodhattak, a jó magra találhattak a Bib-
liában, tovább adhatták szabadon Isten üze-
netét, mélyen szánthatták a szív-talajt, elhe-
segethették a tolvaj madarakat, a kavicsos
talajokat kikerültették, volt türelmük várni
a Gazda áldására, amikor a konkoly is
együtt növekedett a tiszta búzamaggal. 

Sokszor panaszkodsz gyülekezetedre,
egyházi életre, ige-munkásokra. Meglátod a
mûveletlen talajt, a sok energia és idõbefek-
tetés ellenére terméketlenné vált talajt, a jó
mag elutasítását, a konkolyokat. Sokszor te-
szed fel a kérdést: Érdemes munkálkodni a
Gazdáért, a Gazda kedve szerint, a Gazdá-

tól kapott feladatokat becsületesen, tisztes-
ségesen, lelkesen elvégezni, az elért ered-
mények függvényében? Lesz-e jó termés,
lesz-e bõséges, elégséges eredmény? Érde-
mes a magvetést végezni, lesz-e elvárt ter-
més a magvetés áldozatos munkájával ará-
nyosan? Amit most teszel az új kenyér aszta-
lára lelkedbõl, életedbõl, elégséges-e, zsen-
ge-e, áldoznivaló-e, egészséges-e az Úr elõtt?

Légy türelmes és reménységgel legyen
tele a szíved! Bûnbánattal valld meg, ami
kár és szemét volt, ami konkoly, de amit az
Úr munkált benned, arra igazán szükséged
is volt, még akkor is, ha türelmi próbákat
kellett kiállnod, még ha volt is vihar, szen-
vedés, kár a próbaidõben. Ne kétségeskedj,
amit Isten országának ügyében végeztél és
végzel, annak elõbb-utóbb termése, gyü-
mölcse lesz. Nehéz türelemmel várni, nehéz
a magvetést naponta, napestig, kitartóan
végezni, de most is van olyan valami, vala-
ki, amire és akire türelemmel és reménnyel
tele kell várnod, hogy megtermi gyü-
mölcsét. A próbákért adj hálát. Aratás ott
van, ahol elõbb Isten áldásával teli kitartó,
céltudatos munkálkodás és várakozás fo-
lyik, ahol a munkások hiszik, hogy az elve-
tett mag a megfelelõ idõben és helyen „ma-
gától” teremni kezd, s „ez a magától ez a
kegyelem” (Reményik Sándor).     

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Adj hálát a próbákért

Radványi Károly grafikája

BERDE MÁRIA

Add meg Uram 
A mindennapi kenyeret
A minden esti nyughelyet.
Nyáron a nyájas kék eget,
Télen a tûzhely meleget.
Vizek jótevõ hûvösét,
Tisztaság tisztes köntösét.
A harcban már kíméletet,
s 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,
Kinek ez még örömet ér.
És mindennapi hitemet,
Hogy elvezesse szívemet,
A Tõled gyúló pici lángot:
A mindennapi Miatyánkot.

Köszönöm! Amen



Június 22-én tartotta jubileumi konfe-
renciáját a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület Nõszövetsége,
közösen a Tiszántúli Református  Egy-
házkerület Nõszövetségével, a Deb-
receni Református Nagytemplomban. 

A kánikulai idõjárás sem riasztotta vissza a
konferencia 2200 részvevõjét. Az 1700 lelket
befogadó nagytemplom ezúttal kicsinek bi-
zonyult, így akik már nem fértek be, azok
kivetítõn követhették az eseményeket a Re-
formátus Kollégium Oratóriumában. Az
ünnepélyes bevonulás során mintegy het-
ven nõszövetségi zászlót vonultattak fel a
zászlóvivõ asszonyok. 

Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök ige-
hirdetését a Péld 3,1-8-ra alapozta. Az igazi
bölcsesség Istentõl származó ajándék –
mondta az igehirdetõ –, hozzátéve, hogy
Isten biztosítja a világ természeti és erkölcsi
rendjét, segítve az igaz embert, kudarcra
ítélve a gonoszt, mert az istenfélelem és a
bölcsesség áldást hoz. 

A püspök köszöntötte mindkét nõszö-
vetséget, kiemelve a gyülekezetekben vég-
zett missziói és diakóniai szolgálatukat.
Nem akarunk egymás nélkül bizonyságot
tenni, mert egymás nélkül nem kicsik vagy
nagyok vagyunk, hanem csonkák! – tette
hozzá Bölcskei Gusztáv. 

A köszöntéseket követõen Baráth Béla
egyetemi docens a Trianon elõtti Tiszántúli
Egyházkerületrõl értekezett, kiemelve,
hogy a találkozó ezt a hajdani egységet hí-
vatott feleleveníteni. Ma egységben láthat-
juk a szétszakított részeket, az elõadó sze-
rint éppen ez szolgálja az egyház egységtö-

rekvéseit, ami nem egyformaságot jelent,
hanem az egymáshoz tartozást. 

A köszöntések és az elõadás között ze-
neszámok, szavalat és énektanítás színe-
sítette a konferencia programját, Csorba
Gergõ, Csíkos Sándor és a Kurgyis család
elõadásában.

Szintén a délelõtti programban, a bemu-
tatkozások, számbavétel és hirdetések mel-
lett Pásztor Jánosné, a Magyar Református
Nõszövetség országos elnöke köszönetét
fejezte ki a húsz éve munkálkodó vezetõk,
Gaál Botondné Czeglédy Mária elnök,
Szécsi Andrásné titkár és Rácz Lászlóné
pénztáros hûséges szolgálatáért. A húsz, ti-
zenöt, öt éve, valamint az idén alakult nõ-
szövetségek vehettek át emléklapot. 

A délelõtti programot a Himnusszal
zárták a jelenlévõk, majd a rendezõk
ebéddel, hortobágyi pörkölttel vendégel-
ték meg a részvevõket.

TÓTH ZSIGMOND

Célra mutató zsoltár
A délutáni program közös énekléssel

kezdõdött Kurgyis András vezetésével,
majd megáldották a legújabb nõszövetségi
zászlókat. A csongrádi egyházmegye a
jubileumát ünneplõ Tiszántúli Nõszö-
vetséget nagyon szép hímzett zászlóval
ajándékozta meg. A tiszántúliak és a király-
hágómellékiek új zászlóit Bogya Kis Mária,
királyhágómelléki nõszövetségi elnök ál-
dotta meg.

A záró istentiszteleten a Zsolt 20,1-3
alapján hirdette Isten Igéjét Csûry István,
királyhágómelléki püspök. „A világ beszû-
kült közöttünk. Az ínség nem válogathat. A
zsoltár felmutat Istenre, aki célt tud mu-
tatni. Kedves Nõszövetség, a megtartatás itt
van közöttünk“ - mondta, arra bíztatott, ezt
úgy munkálják a nõszövetségek, hogy kérik
„a segedelmet a Sionról, a megtartó, szaba-
dító Istentõl, aki támogat bennünket“. Vad
Zsigmond, a debreceni egyházmegye espe-
rese ágendázott. Megható volt a zsúfolt
templomban együtt úrvacsorázni a sok gyü-
lekezetbõl, közelrõl és távolból összesereg-
lett, egy nyelven beszélõ és ugyanazt a drá-
ga hitet vallók közösségében.

Köszönet mindenkinek, aki részt vállalt
ennek a csodálatos ünnepi alkalomnak a
megvalósításában. Áldja meg Isten a szere-
tetben szolgálókat a jövõben is hittel,
hûséggel és erõvel, hogy életük Jézusról
tegyen hitvallást, ahogy megfogalmaztuk:
Krisztus a jövõ, együtt szolgáljuk Õt!
(Református.hu)

SZÉCSI ANDRÁSNÉ
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Közös bizonyságtétel

Az élesdi asszonyok, lelkipásztoruk kíséretében

Hosszú sorok kígyóztak a szent jegyek kiosztásakor
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Idén 21. alkalommal került megrendezésre
az Érmelléki Felnõtt Kórustalálkozó, amely-
nek az Érmellék központjává vált Székelyhíd
református egyházközsége adott helyet
június 3-án, Szentháromság vasárnapján.

A kórustalálkozó istentisztelettel kezdõ-
dött, ahol Szabó Zsolt szalacsi lelkipásztor
tolmácsolta felénk Isten üzenetét a 103.
Zsoltár 2 verse alapján, kifejtve Isten hoz-
zánk való jóságát és megtartó kegyelmét.

Az igei szolgálatot követõen a házigaz-
da, Rákosi Jenõ esperes köszöntötte a részt-
vevõket. A találkozón Kiss Huba-Ernõt,
Nagyvárad-Olaszi kántorát is köszönthet-
tük, aki szakértõ szemmel és füllel követte
végig a kórusok szolgálatait. A köszöntések
után a szolgálati sorrend eldöntése követ-
kezett, amely sorshúzás alapján történt a 12
résztvevõ kórus között.

Elsõként az érkörtvélyesi kórus szolgá-
latát hallhattuk Szûcs Levente kántor veze-
tésével. Rendszeres résztvevõi kórustalál-
kozóinknak. 

Az érbogyoszlói kórust Mészáros Csilla
kántor-vallástanár készített fel. Mindössze
néhány éve alakultak, de ez az idõ elég volt
arra, hogy jól összekovácsolódva három
szólamra énekeljenek.

Nagy örömünkre új kórust köszönthet-
tünk körünkben, ugyanis az idén alakult
érsemjéni kórus is bemutatkozott Csáki
Károly kántor vezetésével. Újult lendülettel
indultak, ígéretes és színvonalas zenei jövõ
elõtt állnak. 

Az albisi kórust Herman Csaba kántor
vezényelte. Igyekeznek évrõl évre legjobb
tudásuk szerint értékes zenei darabokkal
dicsérni az Urat. 

A  gálospetriek kórusát Sass Gáspár
kántor vezette. Õk szintén rendszeres részt-
vevõi a találkozóknak és az áldozatos mun-
ka meghozza gyümölcsét, hiszen egyre
szebben énekelnek. 

A gálospetriek szolgálatát a nagyon jól
összekovácsolt érszõllõsi kórus szolgálata
követte, Dolhai Benjámin vezetésével. Idén
is tiszta, magabiztos és színvonalas éneklés-
sel örvendeztették meg az egybegyûlteket.

A házigazda Székelyhíd kórusa a nagy
létszámú kórusok egyike volt a találkozón,
amelynek vezetõje Bozsóky Sára kántornõ.
A házigazdák énekszolgálata azt sugallta,
hogy a szervezés mellett a felkészülésre is
fordítottak elég idõt, hiszen nagyon szép
énekhangzást hallhattunk tõlük.

A Lõcsei László kántor által vezetett
margittai kórus idén is színvonalas éne-
kekkel és komoly felkészüléssel vett részt a
kórustalálkozón, az egyedüli kórus volt,
amely népdalzsoltár feldolgozást is bevett
repertoárjába.

A berettyószéplaki kórust Bede Erzsé-
bet kántornõ vezette. Szolgálatukon észre-
vehetõ volt a kóruson belüli összhang és a
kifinomult hangzás.

Az érkeserûi kórus egyedi felállásban, a
többi kórustól eltérõen egynemû és szólóéne-
kessel rendelkezõ kórusként szerepelt, Nyéki
Enikõ kántornõ vezetésével. Bizonyították,

hogy kisebb létszámmal és kevesebb szólam-
mal is lehet tisztán és szépen énekelni.

A bihardiószegi Asók István énekkar
Ghitea Angéla kántornõ vezetésével évek
óta színvonalas zenei szolgálattal képvisel-
teti magát a kórustalálkozókon, melyeknek
a kezdetektõl fogva résztvevõi.

Végül, de nem utolsó sorban öröm volt
számunkra, hogy a szalacsi kórus egy év
kihagyás után ismét együtt volt velünk
ezen az áldott alkalmon Botos Magda kán-
tornõ vezetésével. Szívvel-lélekkel, és nem
megtört reménnyel, hanem újult lendülettel
készültek és szolgáltak.

A kórusok szolgálatát meglepetés kö-
vette, hiszen a kórusvezetõk is készültek
egy közös énekszámmal (Mindig velem,
Uram), megköszönve ezzel a kórustagok
munkáját és kitartását.

A kórusokat néhány mondatban Kiss
Huba-Ernõ értékelte szakmai szempontból,
kiemelve a pozitívumokat és buzdítva az
énekkarokat a további zenei szolgálatokra. 

A 21. kórustalálkozó záró momentuma-
ként két közös ének eléneklése következett,
a 42. zsoltár feldolgozása és az Õsi ír áldás,
amelyek négy szólamra csendültek fel a
több, mint 250 kórustag ajkáról. Méltó és
ünnepélyes befejezése volt ez a 2012-es
kórustalálkozónak. Rákosi Jenõ emléklapot
adott át a kórusvezetõknek és egy csokor
virággal köszönte meg munkáikat, Isten
áldását kívánva további szolgálataikra.

Az ünneplés a gyülekezeti teremben
folytatódott, ugyanis a házigazdák gazdag
szeretetvendégséggel készültek. Köszönet
és hála érte, hogy megszervezték és áldoza-
tos munkával támogatták ezt a találkozót.
Isten gazdag áldása kísérje életüket!

HERMAN CSABA, egyházmegyei zenei előadó

KÓRUSTALÁLKOZÓ AZ ÉRMELLÉKEN

Mindig velem, Uram

Összhang és kifinomult hangzás. A berettyószéplaki kórus

Az érsemjéni kórus idén alakult
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Vetésen a csúcsíves ablakok mérmûveit ki-
szedték, homlokzatához neogót tornyot
emeltek. Hajóját 1796-ban készült kazettás
mennyezet fedi, míg a kisméretû gyámkö-
veken nyugvó keresztboltozatos szentély
õrzi középkori állapotát.

Helyreállításuk során mindhárom góti-
kus épületnél számolhatunk további közép-
kori részletek vagy akár falképtöredékek
elõkerülésével, ezért bárminemû bennük
végzendõ munkálat alkalmával fokozott
figyelemmel kell eljárnunk.

Bere református temploma egy egysé-
ges terû, keleten egyenesen záródó hossz-
házból, egy a déli hajófalat magas kosáríves
nyílással áttörô keresztirányú, a hosszház-
zal azonos faltagolású és ablakokkal megvi-
lágított bõvítménybõl és egy négyszintes,
lizénákkal tagolt nyugati toronyból áll. 

A hajónak valószínûleg mindkét fala
középkori, szegmensíves záródású északi
ablakait 1826-ban alakították ki. A közép-
kori szentélyt valószínûleg 1733-ban bontot-
ták el. 1766-ban renováláson esik át, 1830-
ban portikuszt illesztettek a torony elé. Az
északi falon a szószéktõl nyugatra egy
123x190 centiméternyi felületen a 90-es
évek közepén freskórészlet került elõ, me-
lyet utólag szakszerûtlenül préselt farost-
lemezzel fedtek el, így a páralecsapódások
miatt jelentõsen veszélyeztetetté vált. A
Köpenyeges Madonnát ábrázoló falképet,
amely jelenleg az épület egyetlen látható
középkori eleme, 2003-ban a NKÖM pályá-
zatán elnyert összegbõl megtisztították és
konzerválták.

Mûemléki szempontból egyik legna-
gyobb veszteségként könyvelhetjük el a
csomaközi templomnak a 90-es évek köze-
pén történt teljesen szakszerûtlen „renová-
lását”, a szinte teljes épségben álló Árpád-
kor végi téglaépület eredeti részleteinek

vastag cementes habarcsba öltöztetésével,
ami kibontásukat és esetleges késõbbi
bemutatásukat is majdnem lehetetlenné
teszi. A kis sokszögûen záródó, támpilléres
szentélyû templomnak lépcsõs bélletû nyu-
gati és késõbb elfalazott déli kapuja volt
valamint keskeny rézsûs ablakai. Északi
hajófalát árkádívek törték át, így valamilyen
toldaléktérrel (mellékhajó, kápolna?) is szá-
molhatunk.

A magyarcsaholyi református templom
jelenlegi egységes belsõ terû, egyenes hajó-
záródású formáját a XVIII. századi átépítés
során nyerte, homlokzati tornyát 1813-1827
között emelték. Nyíláskeretei közül csupán
a déli homlokzat legnyugatibb, félköríves
záródású, rézsûs bélletû ablakáról feltételez-
hetõ a középkori eredet. A falszövet hozzá-
férhetõ részeinek vizsgálata azonban kimu-
tatta a  nyugati falszakaszok korábbi voltát:
a déli hajóbõvítés padlásterében jól látható
a középkori hajó délkeleti sarka, a nyugati
oromfalon pedig a hajótérbe ugró, 2,70 m
széles torony visszabontott kelet-nyugat
irányú falainak csonkjai. Az esetleges
helyreállítás során fokozottan kell figyelni
az esetleg a vakolat alatt található további
középkori részletekre. 

Románkori ablakokat tártak 1972-ben
fel a piskolti templom hajójának déli falán
is, és alighanem az 1926-ben elbontott
apszisa is még az Árpád-korban épült. A
különbözõ építési fázisok pontos elkülöní-
téséhez és bemutatásához itt is falkutatásra
volna szükség. A középkori részek egyértel-
mûbben mutatkoznak meg Szárazberek

templománál, amelynél a szemöldökgyá-
mos déli kapubejáratos hajó keskenyebb,
mint az 1840-ben átépített szentély. Sza-
niszló templomának támpillérekkel erõsí-
tett szentélye mindenképpen, de alighanem
hajója is középkori eredetû.

Az oklevelesen elõször 1220-ban emlí-
tett Hadadnádasd református temploma
7,65x10m-es belméretû hajóból és a nyolc-
szög felével záródó szentélybõl áll, melye-
ket a sarkokon támpillérek erõsítenek.
Lebontva a déli hajófalat az 1840-es évek
elején 5m-rel bõvítik a hajó terét, 1851-ben
pedig tornyot építenek a nyugati homlok-
zat elé. A templomot a közelmúltig teljes
egészében – Rhédey és Wesselényi címerek-
kel díszített – kazettás famennyezet fedte. A
historizálónak tetszõ részletekkel bíró,
provinciális megoldású ablakok talán a XVI.
vagy a XVII. században készülhettek. Falku-
tatásra volna szükség annak eldöntésére,
hogy a templom mai formájában az 1494-
ben említett épület falait õrzi-e és csupán
ablakait cserélték ki vagy pedig – bõvítmé-
nyeit leszámítva – koraújkori építmény.

EMŐDI TAMÁS

Műemléktemplomok a Partiumban (8.)

A magyarcsaholyi református templom jelenlegi
formáját a XVIII. századi átépítés során nyerte el

Vetésen a templom homlokzatához neogót tornyot
emeltek 

VERES PIROSKA

Újkenyérre

Zsenge szárát jég csapkodta,
Talaj-ágyát árvíz mosta – 
Magyar sorsú búzakalász
Szõke fejét csak kidugta
Sártengerbõl, s viharverten
Árvaságban meg sem retten.
Lesz majd új kenyér belõle,
Új nemzedék friss reménye.
Ringó teknõben a kovász –
Régi ima, õsi fohász,
Lelke lesz majd kenyerünknek,
Új nap kél – szép örömünnep.
Hajlott hátú kemencékben
Cipók bújnak menedékbe.
Sül a szegény eledele,
Mindennapi lágy kenyere.
Lepény-kukurók, madarak
Elvitték gyermekkoromat.
Messze szállnak szárnyakon,
Mezítlábas nyarakon.
Libazsíros lángosok,
Cseréptálban bálmosok,
Hamubasült pogácsák
Nagyanyáinkat áldják.
S jó az Isten, mindig jót ád,
Hogy megüljük a vacsorát.
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A fenti témában tartott konferenciára kapott
meghívót kerületünk presbiteri szövetsége,
immár nyolcadik alkalommal. A Magyar
Református Presbiteri Szövetség meghívója
Karcagra szólt, a 18. Nemzetközi Kárpát-
medencei Presbiteri Koferenciára, amely
június 21-24. között került megrendezésre a
Nagykunsági Református Gimnázium dísz-
termében. 

Az elõzõ hét alkalom, melyen részt vett
küldöttségünk: 2002 Budapest, 2003 Komá-
rom, 2004 Nagyvárad, 2005 Miskolc, 2006
Kisvárda, 2008 Budapest, 2010 Debrecen.

Küldöttségünk idén 23 tagot számlált,
hét egyházmegyébõl. A szállás és étkezés
költségeit a Nagykunsági Egyházmegye áll-
ta, a határon túli résztvevõket csupán az
utazási költség terhelte.

A konferencia tematikája, elõadásai egy-
részt hitünk alapját, annak erõsítését próbál-
ták bemutatni, elérni, másrészt pedig a tév-
hitek, hiedelmek, az okkultizmus világáról és
a keleti misztikáról szóltak. Ezek csapdá-
jának elkerüléséhez osztott meg ismereteket. 

Mivel az összes elõadás tartalmát nem
tudom ismertetni, az elõadók és az elõadá-
sok címére szorítkozom, emlékeztetõül és
beszámolóként: Dr. Bustya Dezsõ: Hitünk
fontos vonásai a Heidelbergi Káté alapján, dr.
Sikó Zsuzsa orvosnõ: Az okkultizmus, Varga
Róbert nagykovácsi lelkipásztor: Az okkultiz-
mus a gyülekezet életében,  Németh Pál Buda-

pest-Ganzkertvárosi lelkipásztor: A 21. szá-
zad vallási problémája: az iszlám, Dr. Nagy Ist-
ván dékán: Hiedelmek hatása a lélekre és az
intellektusra, Alföldi-Boruss Dezsõ, Buda-
pest-Wekerletelepi lelkipásztor: A Biblia em-
berképe, Ittzés István, evangélikus lelkipász-
tor: Sötét erõk megnyilvánulásai a Bibliában,
Gonda László docens: A racionalizmus tév-
útja a hiedelmek elleni küzdelemben, Dr. Békefy
Lajos, a Presbiter lap fõszerkesztõje: A hit-
vallásos-hitvalló református sajtó az igaz hit
szolgálatában (hitvédelem és hitépítés), Sándor
Endre, vámosújfalui lelkipásztor: Az Isten
elõtt élõ falu.

Mint látható, sok érdekes elõadás hang-
zott el, és ha hozzáadjuk a két karcagi kötõ-
désû miniszter elõadásait, Varga Mihály
nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való
kapcsolattartásért felelõs tárca nélküli
miniszter, presbiter és Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter részérõl, akkor egy
elég sokrétû kép alakulhat ki a hallga-
tókban, amit nehéz írásban érzékeltetni. 

A napi programhoz még két áhitat és
egy imaközösség tartozott, valamint a hal-
lottak kiscsoportos megbeszélése, de ma-
radt idõ a helyi nevezetességek bemuta-
tására is. Az igei szolgálatokat Derencsényi
István, a Tiszántúli Egyházkerület fõjegyzõ-
je, Bartha Gyula, a Szatmári Egyházmegye
esperese, Szabó József, a Nagykunsági Egy-
házmegye esperese, illetve Koncz Tibor és
Nagy Béla karcagi lelkipásztorok végezték.

Összegzésképpen: érdemes volt a négy
napot Karcagon tölteni, közösségben lenni
a Kárpát-medencei presbiterekkel. A király-
hágómelléki küldöttség nevében szeretném
ismételten megköszönni a szervezõknek és
kedves házigazdáinknak a szíves vendéglá-
tást, és anyagi terheink könnyítésére tett lé-
péseket.

Végezetül álljon itt a konferencia igei
mottója, ami a tanulságul is szolgál: „Ismeri
az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki,
aki az Úr nevét vallja!” (2Tim 2,19).

VENTER MIKLÓS, KREK PSZ főtitkár

KÁRPÁT-MEDENCEI PRESBITERI KONFERENCIA

Hitünk és hiedelmeink
Egyházkerületi
presbiteri konferencia
A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Presbiteri Szövetsége ez év-
ben, immár nyolcadik alkalommal szer-
vezi meg egyházkerületi presbiteri kon-
ferenciáját, augusztus 31. – szeptember 2.
között a Hadadi Egyházközségben, a
Degenfeld Egyházi Központban (str.
Principala / Fõ u. 199 sz.) (Nagykárolyi
Egyházmegye). 

2012. augusztus 31., péntek
12.00 Érkezés, elszállásolás, ebéd.
14.00 Nyitó áhítat - Csûry István püspök.
14.30 Köszöntések - Nagy Sándor

esperes, Geréb Miklós fõgondnok,
Kurta Tõtös Beáta lelkipásztor, a
Degenfeld központ igazgatója.

15.00 A Konferencia megnyitása - László
Kálmán, a KREK PSZ elnöke.

15.15 Köszöntések - PSZ tagszervezetek.
15.45 A Kálvin Kiadó bemutatása -

Fodor Csaba terjesztési igazgató.
16.00 A hadadi egyház története –

dr. Hermán M. János egyháztörténész.
17.00 A presbiterek felelõsségvállalása az

egyházi zenekultúra ápolásában -
Berkesi Sándor karnagy.

17.45 Szünet.
18.15 Korreferátum - Orosz Otília

Valéria, egyházzenei elõadó.
18.45 Az elõadások megbeszélése.
19.30 Esti áhítat.
20.00 Vacsora, elszállásolás. 

2012. szeptember 1., szombat
7.00 Reggeli.
7.40 Reggeli áhítat. 
8.00 Autóbuszos kirándulás, indulás.
8.30 Ákos árpádkori templomának

megtekintése -  dr. Hermán M.
János egyháztörténész. 

9.15 Megbeszélés.
9.45 Az Erdõdi zsinat. Helyszín:

katolikus templom. Dr. Hermán M.
János egyháztörténész.

10.30 Megbeszélés.
11.45 Nagykároly - Károli Gáspár, a

bibliafordító. Dr. Hermán M. János
egyháztörténész.

12.30 Megbeszélés.
13.00 Ebéd.
15.30 Érmindszent - Ady ostora. 

Tõtös Katalin, magyar szakos tanár.
16.15 Megbeszélés
17.00 Szõdemeter - Kölcsey hite. 

Tõtös Katalin, magyar szakos tanár.
17.45 Megbeszélés.
19.00 Visszautazás Hadadra.
19.30 Esti áhitat.
20.00 Vacsora.

2012. szeptember 2., vasárnap
8.00 Reggeli.

10.00 Istentisztelet, úrvacsoraosztás.
Lukács József egyházkerületi fõjegyzõ.

13.00 Ebéd. Hazautazás.

A Királyhágómellék is képviseltette magát

NEGRUNÉ RUHA ERZSÉBET

Ezer éve

anyám tengernyi
tengerit kapál
mintha hitébõl sarjadna
zöldülne határ

apró kemény kezén
hamvad a gyom földre
mintha e világ bûne
e gyomba szenderûlne

anyám már ezer éve
folyton földet kapál
ezer elszánt szívvel
küzd gyom-rög csatát

mintha e tengernyi gyom
a rög bûne volna
kérges tenyerébõl
hull áldásos haragja.
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OLVASÓLÁMPA

Tiszta szívbõl 
Egy rendkívül érdekes, gazdag és értékes tartal-
mú könyv látott napvilágot a fenti címmel a kö-
zelmúltban. A sokunk által szeretett és nagyra-
becsült Hermán M. Jánost „az Isten és a magyar
nép szolgáját” – ahogy egy holland parlamenti
képviselõ nevezi a kötetben – jobban megismer-
hetjük általa, feltárul elõttünk egész életpályája,
gazdag munkássága, mély és igaz humanizmusa,
lebilincselõen rokonszenves személyisége.

Ennek ellenére a kötet nemcsak róla szól,
hanem századfordulónk fontos eseményeinek
tükre is, mély gondolatok, tudományos értekezé-
sek, õszinte vallomások, szellemesen megírt
visszaemlékezések formájában.

A könyvet évfordulós megemlékezésnek
szánta, és az ünnepelt Hermán M. János tudta
nélkül, a legnagyobb titoktartással hozta össze
felesége Hermán Moster Hannie, sok más igaz-
szívû közremûködõ segítségével. 

Az elõszóban így vall a feleség: „Azt tervez-
tük, hogy meglepetést szerzünk Jánosnak, csak
úgy... Mivel õ is mindig kész adni és tovább adja,
amit kap, jó lenne most neki adni olyat, aminek
tiszta szívbõl tudna örvendeni. Valami maradan-
dót és továbbadhatót (...) Ezért jött létre ez a
kötet a Liber Amicorum. A könyvet barátok adják
barátnak, mert a barátság nem zár ki senkit!”

Az elsõ fejezet Hittem, azért szóltam címen
Csûry István püspök, Berthold W. Köber evangé-
likus teológiai tanár német, Daniel Neeser svájci
lelkész német, Joke Vrijlandt holland nyelvû és
Fábián Tibor lelkész, szerkesztõ igehirdetéseibõl áll. 

A második fejezet Hit és tudomány címmel
tudományos értekezéseket foglal magába, köztük
egy román nyelvû tanulmány is olvasható
Daniel Neeser tollából. Egyébként ez a legválto-
zatosabb tartalmú fejezet, a kötet legterjedelme-
sebb része. Megjegyzendõ, hogy ezek a tanul-
mányok különbözõ módon, de kapcsolódnak
Hermán M. János személyéhez. 

A harmadik fejezet Életpélda – barátok emlé-
kezete címmel színes és változatos képet vázol fel
a nagytudású teológusról, a kiváló és fáradthatat-
lan szervezõrõl, a melegszívû, segítõkész közvet-
len barátról. 

A negyedik fejezet Igaz történetek címmel a
kiváló humorú és mindig szellemesen vidámkodó
ünnepeltrõl szóló két írás tulajdonképpen lezárja
a „barátok könyvét”.

Az ötödik fejezet már nem a kötet számára
készült, de elválaszthatatlan tõle, mert maga az
ünnepelt írta más célból. Gyorsfénykép – tömör
önvallomás címen az olvasó megismerheti a
rendkívüli életpályát befutó „szolgát és védelme-
zõt”, szakmai elõrehaladását és publikációs tevé-
kenységét. A „gyorsfénykép” után valódi fényké-
pek láthatók az ünnepeltrõl. A kötet angol,
román, német és holland nyelvû tartalmi
összefoglalóval zárul. 

Aki kézbe veszi ezt a könyvet, mind lelki-
ekben, mind ismeretekben gazdagodni fog általa.

KUPÁN ÁRPÁD

(Tiszta szívbõl. Liber amicorum – Barátok
könyve Hermán M. János tiszteletére. Nagy-
várad – Zwolle, 2011)

Megtörtént esetrõl szólok, ami nagy
riadalmat keltett az ötvenes évek végén,
amikor a teológián a nagy letartóztatások
folytak. Persze ez a riadalom a köztisz-
teletben álló dr. Juhász István rektorban
született, akit valamikor pakulárnak „ke-
resztelt” el valamelyik csibész teológus.
Nemcsak a szinonima kedvéért. 

A rektor úr meg is kérdezte egyszer,
hogy miért is nevezik õt pakulárnak a diá-
kok. Feltehetõen nem azért, mert nem lett
volna tisztában a szó jelentésével, hanem
inkább mert nagyon jól értette a tréfát és
pártolója volt a jó humornak, és kíváncsi
volt a frappáns diákválaszra. 

Nos, ha kíváncsi volt meg is kapta,
méghozzá az egyik székely fiútól. Talán épp
a Pásztori-fiúk egyikétõl: - Azért, nagytisz-
teletû úr, mert a juhász csak õrzi a juhat, de
a pakulár az le es vágja! 

Persze ez a válasz utalás volt arra is,
hogy Juhász Istvánnál az is megesett, hogy
az egész kollokváló csoportot (akkoron úgy
nevezték a vizsgákat) a következõ szesszió-
ra utalta a szigorú egyháztörténész pro-
fesszor. 

Nos, letartóztatások ide, meg meghur-
coltatások oda, a diák az diák marad, annak
mindig van kedve valami csalafintaságra. 

Így történt ez a mi esetünkben is.
Csalafintasággal. 

Egy délután benn dolgozott a rektori
hivatalban Juhász, de ottlétét senki sem
sejtette... De ha sejtette volna is... Egy cso-
port teológus elhatározta, hogy gyakorol-
ják a temetési szertartás liturgiáját. Persze,
hogy természetesebb legyen és jobban
menjen, a „pap” mellé kellett gyülekezet
is, de halott is. A gyülekezet adva volt a
lézengõ teológusokból, a halott szerepét
pedig elvállalta valaki, akinek egyebet sem
kellett csinálnia, csak végigfeküdnie a
szertartást. 

A ravatal egyszerû volt: egy bentlakási
lószõrpokróc, amelyen protestáns egyszerû-
séggel nyugodott a „halott”... A pap meg-
kezdte a szertartást annak rendje-módja
szerint, melynek során - természetesen - el-
mondta azt a prédikációt is, amit meg kel-
lett írnia a gyakorlati homiletika (igehirde-
téstan) órára. 

Ment minden a maga rendjén, akár egy
valódi temetésen. Azaz ment volna, ha a
nagytiszteletû rektor úr nem fejezte volna
be a délutáni tennivalóit. Mivel azonban be-
fejezte és hazafelé indult, a rektori hivatalt
kulcsrazárva kilépett a tágas folyosóra,
ahonnan le lehetett látni az udvarnak épp
arra a részére, ahol a „gyászszertartás” folyt.
Mivel benne is állandóan ott volt a félsz az
ötvenhatos események erdélyi történései
miatt, a nem kis csõdületet látva balsejtel-
mei támadtak. Gyorsan körülnézett és egy
épp arra menõ teológustól - akit nemigen
érdekelhetett a szertartás - ijedten kérdezte,
hogy mi történt odalent. 

– Semmi különös, nagytiszteletû úr! -
felelt kissé szorongva, de nem titkolható
derûvel a kérdezett - csak a temetési szer-
tartást gyakorolják élõben! 

Rektor uram rövid csendet tartott, majd
határozott lépéssel az ablakhoz lépett,
annak egyik szárnyát kinyitva leszólott a
csoportnak: 

– A tiszteletes prédikátor uramat és a
megboldogultat kéretem a hivatalomba! A
gyászolók pedig oszolhatnak! 

Hogy mi volt a temetõ pap, illetve a
megboldogult jutalma, illetve büntetése,
arról nem szól a krónika. Annyi bizonyos,
hogy szárazon megúszták, mert Juhász
István értette a viccet, tréfát és szerette
diákjait. De diákjai még esztendõk múltán
is nagyokat nevettek a félbeszakadt
„száraz” temetésen... 

MAKAY BOTOND

ezeréves alkotmány alapjait õ rakta le. Az
1949-ben elfogadott alkotmánynak azonban
az égvilágon semmi köze sem volt a
történelmi magyar alkotmányhoz, hiszen a
sztálini szovjet alkotmány másolata volt
csupán.

1990-ben a rendszerváltozásnak kö-
szönhetõen visszaállították a római katoli-
kus Szent István-napot nemzeti ünneppé,
amelyen a katolikus egyház hitelvei szerint
a földi és mennyei kenyér ünneplése is
történik, de azon részt vesznek az ország

közjogi méltóságai, az állami és civil szer-
vek, a hazafias érzésû állampolgárok vallás-
különbség nélkül, határon túli nemzettest-
véreink küldötteivel együtt. 

Így augusztus 20-a végre nemzeti
ünneppé lett. A felekezethez kötött vallási
meghatározottsága helyett a más felekeze-
tû, vagy felekezeten kívüli hazafiak jó
szívvel ünneplik együtt az államalapítás, a
keresztyén Nyugatba betagolás terén
elévülhetetlen érdemeket szerzett elsõ kirá-
lyunkat. Csakúgy, mint a történelmi alapon
álló, ezeréves múltra visszatekintõ új
magyar alkotmányt, melyet szent életû elsõ
királyunkkal együtt ünnepelhetünk.

REFORMÁTUSOK...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

DERŰS PERCEK

A félbeszakadt temetés



Kórustalálkozó a Zilahi Egyházmegyében

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS
KÓRUS A MÜPA SZÍNPADÁN. Ismét a
Mûvészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermének deszkáira állhatott
június 30-án a Kárpát-medencei egyesített
református kórus. A magyarországi ének-
karok mellett jelen voltak a felvidéki Kassa
és Léva, a kárpátaljai Ungvár, az erdélyi
Kézdivásárhely, a partiumi Nagyvárad, a
délvidéki Torontálvásárhely, de még a cseh
fõváros, Prága magyar reformátusainak
képviselõi is. A hangversenyt ifj. Szotyori
Nagy Gábor kísérte orgonán, vezényelt
Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia
és Hartyányi Judit karnagy. A koncerten
igeolvasással Varga Mihály tárcanélküli mi-
niszter, áldáskéréssel Csûry István királyhá-
gómelléki püspök szolgált. Az elõadás során
megemlékeztek a száz évvel ezelõtt szüle-
tett Fasang Árpád egyházzenész-zeneszer-
zõrõl is. Fassang László orgonamûvész
improvizációs darabot adott elõ nagyapja
tiszteletére. (Református.hu)

KISS SÁNDOR

PÁLYÁZAT KÁNTORI ÁLLÁSRA -
ÉRMIHÁLYFALVA. Az Érmihályfalvai Re-
formátus Egyházközségben halálos baleset
miatt megüresedett az egész normás kántor-
karnagyi állás. 

A Presbitérium elsõsorban azoknak az
ötven éven aluli magyar református férfi-
kántorok jelentkezését várja a megüresedett
állás betöltésére, akik buzgón és hûségesen
szolgálják családjukkal együtt magyar
református anyaszentegyházunkat, szak-
mailag felkészültek (felsõfokú zenei vég-
zettség), felvállalják a gyülekezetben folyó
sokoldalú és nagyszámú egyházzenei szol-
gálatot.

Javadalmazás: A Presbitérium által biz-
tosított szolgálati lakás, megszabott stóla-
díjak, besorolás szerinti fizetés.

Jelentkezésnél személyesen kell be-
nyújtani a kézzel írott önéletrajzot, szakmai
önéletrajzot, diplomák fénymásolatát. Je-
lentkezni lehet 2012. október 25-ig az Érmi-
hályfalvi Református Lelkipásztori Hivatal-
ban (tel. 0259-355447).

VÁRJA VENDÉGEIT A HEGYKÖZ-
SZENTMIKLÓSI TERMÁLSTRAND. A
fürdõt 1991 óta a a helyi református egy-
házközség üzemelteti. A víz mozgásszervi
megbetegedések: reumatikus gyulladások,
degeneratív sérülés utáni állapotok, perife-
rikus- és központi idegrendszeri megbete-
gedések és krónikus nõgyógyászati gyulla-
dások kezelésére alkalmas. Vendégeink
számára étkezési, vendégszobáinkban el-
szállásolási, sátorozási és kempingezési le-
hetõséget biztosítunk. Strandunk udvarán
engedélyezett a tûzrakás a kijelölt helyeken. 

Érdeklõdni, illetve szobát foglalni a
+40-769-560-811 telefonszámon, illetve az
office@termalstrand.ro email címen lehet.
További információk: www.termalstrand.ro.

FELHÍVÁS. Szakképzett, engedéllyel
rendelkezõ, megbízható cég toronyfestést
és -javítást, csatornajavítást és szerelést, kül-
sõ és homlokzati munkákat, valamint fa ki-
vágást és lomtalanítást vállal egyházköz-
ségekben. Tel.: 0757321401, Prém Zsolt. 
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Szentháromság vasárnapján négy egyház-
megyében tartottak kórustalálkozót. Az
énekkarok a nagykárolyi, az érmelléki, a
szilágysomlyói és a zilahi egyházmegyében
„hû szájjal és hû szívvel” – több száz ének-
kari tag jelenlétében dicsérték Istent ének-
szóban. A Zilahi Egyházmegye kórustalál-
kozójának a Zilah-fenyvesi gyülekezet
adott otthont.

Kilenc településrõl 12 énekkar érkezett
a zilahi nagytemplomba. Józsa Ferenc se-
gédlelkész hirdetett igét És 6,1-8 alapján:
„Szent, szent, szent a Seregeknek Ura”. A
szeráfok éneke hitvallás; az istentisztelet pe-
dig Isten közelségének a megtapasztalása,
annak felismerése, hogy mennyire bûnösök
és méltatlanok vagyunk. Egyedül a meg-
tisztult ember képes az Isten dicséretére. 

Ezt követõen Bogdán Zsolt esperes kö-
szöntötte az énekkarokat és azok vezetõit,
majd sorban bemutatkoztak a kórusok.
Elsõként a szilágysámsoni gyermekkórus
mutatta be ünnepi mûsorát Szász Erzsébet
vezetésével. A húsztagú csoport J. S. Bach,
G. F. Händel mûveibõl adott elõ néhányat
furulyán, valamint kánonokat énekeltek.
Ezt követte a zsibói gyermekkórus Molnár
Ilona vezetésével. J. Clark és Benedetto
Marcello darabjait gyakorlottan szólaltatták
meg a különbözõ korcsoportú gyermekek
furulyán, valamint énekhangon. A diósadi
felnõtt énekkar tagjai népviseletben jelen-
tek meg, Kádár Ildikó vezetésével gyüleke-

zeti énekfeldolgozásokat adtak elõ. Egres-
patak énekkarát Szilágyiné Kupás Éva lel-
késznõ vezette, zsoltárparafrázisokat adtak
elõ kétszólamra. Magyargoroszló énekkara
Nagy Péter Erika Mónika vezetésével há-
romszólamú mûveket adott elõ Draskóczy
Lászlótól és más szerzõktõl. Mocsalya ének-
kara Boros Margit vezetésével szintén há-
romszólamú mûveket énekelt, jó énekvá-
lasztással és kidolgozottan. A szilágycsehi
énekkar Kürti László vezetésével Goudi-
mel, Nordquist-mûveket adott elõ. Szilágy-

panit nagy létszámú, erõs énekkarát Szilá-
gyi Gyöngyi vezényelte. A szilágysámsoni
felnõtt énekkar négyszólamú mûveket éne-
kelt. A Zilah-belvárosi Szenci Molnár Albert
énekkar igényesebb kórusmûveket szólal-
tatott meg. A 23. zsoltár feldolgozását Kun
Ágota dirigálta és Rácz Lóránd kísérte orgo-
nán, majd Osváth Viktor egyik énekfeldol-
gozása és J. Haydn 41. zsoltár c. mûve Rácz
Lóránd vezetésével szólalt meg. Zilah-Liget
népes kórusa Pünkösti Apor vezetésével
gyakorlottan és felszabadultan mutatta be
énekeit. Végül a házigazda gyülekezet
énekkara szolgált Kapitán Erzsébet vezeté-
sével.  Mûsorukban Draskóczy- és Birtalan-
mûvek szólaltak meg. A három zilahi gyü-
lekezet egyesített énekkara Maróti György
42. zsoltárra írt feldolgozását adta elõ. Közel
hetvenen énekeltek együtt. A zsoltárt szin-
tén Kapitán Erzsébet vezényelte. A részt
vevõ énekkarok végül közösen adták elõ
Gárdonyi Zoltán Mondjatok dicséretet címû
kompozícióját, melyet Pünkösti Apor vezé-
nyelt és Ghiurco Ciprian kísért orgonán.

A találkozót Orosz Otília Valéria egy-
házkerületi zenei elõadó értékelte, kihang-
súlyozva a karvezetõ szerepét és felelõssé-
gét. Köszönet illeti a Zilah-fenyvesi gyüle-
kezetet a szervezésért, a gazdag szeretet-
vendégségért. A szilágysági gyülekezetek
énekkarainak fegyelmezett, felelõsségteljes
szolgálatát kísérje Isten áldása.

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA

A zilahi gyülekezetek egyesített kórusa


