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„Amiket hallottunk és tudunk…
elbeszéljük a jövő nemzedéknek”

Tábori tudósításaink lapunk 4. és 5.
oldalán olvashatóak

A pünkösdi konfirmandustalálkozó
eseményeit a 7. oldalon idézzük fel

Isten ajándéka

Szekér, tehén vagy ló és ember küzdelmes
munkája nyomán biztató volt az őszi vetés. Ha
bőségesre nőtt a hótakaró, mely megvédte a
zöldbe öltözött új vetést, reményt sejtetett a bőséges aratásra. Tavaszi pompa a földeken, napfény által érlelt kalászok hajladozó látványa
kápráztatta gyermekszívünket évről évre. Készülődés a földekre, várakozások örömteli feszültsége repített bennünket a szekerekre az
iskola után. Kaszások erőteljes suhintásával
dőltek az érett kalászok, melyeket marokszedők
kévékbe kötöttek, így szaporítva a keresztek sokaságát. A hangos cséplőgépek körül jókedvű
lányok, legények „etették” a gépet és kötözték a
zsákok száját. S megteltek a szekerek a zsákba
rejtett magok milliónyi tömegével, melyből finom
lisztet őröltek a malomban. S lett az elvetett
magból sok, bőséges és elég, megelégedésre
és megbecsülésre való. Természetes volt a hála
szívünkben.Hasonló élményeket osztottak meg
velem a szeretetotthon lakói a Pap-tanyán a kemence padkáján üldögélve. Vallomásaikból
mély tisztelet áradt szüleik iránt, s a közös
munka hihetetlen nevelő erejéről szóltak.

(Folytatás a 3. oldalon)

Abeharangozás nemcsak híradást, hívogatást
jelent, hanem KEZDETET is. A beharangozás
után kezdődik az istentisztelet. A harangszó figyelemfelkeltő üzenet. Üzenetet hordoz, egymás felé fordít, érdeklődést ébreszt. Ez az
újság, a VÉSZTŐI KÉPES KRÓNIKA, amit az
olvasó először – s reméljük nem utoljára –
most a kezében tart, egy haladó hagyományt
kíván feleleveníteni. Vésztő egykori lelkipásztora, Gönczy Béla az 1920-as, 30-as években
minden esztendőben megszerkesztette a
VÉSZTŐI KALENDÁRIUM-ot, negyedévente
kiadta a Protestáns Szemlét és megírta az
egyháztagok kiskönyvét. Közéleti és helyieket
érdeklő kérdéseket vetett fel kiadványaiban.
Keresztyén felelősséggel gondolkodott kora
égető kérdéseiről. Felmutatta a múlt értékeit,
tanácsot adott, s kereste az előrehaladás útját.
Vésztőieknek, de nemcsak nekik szóltak az
írások − a lelkipásztor tollából.. Ez, a most napvilágot látott kiadvány is VÉSZTŐI, és ez sem
csak a vésztőiekhez szól, de nem egy lelkipásztor írja, hanem egy kis közösség vállalta
fel e nemes feladatot. KÉPES, mert sok képet

tartalmaz, de a szavak is képszerűen, gyakorlatiasan próbálnak megszólalni. KRÓNIKA,
mert a múlt és a jelen eredményeit a krónikás
utánajárásával, hitelességével igyekszik tolmácsolni, közös gondolkodásra híva az olvasót.
Egyházközségünk része a helyi társadalomnak. Javait élvezi, értékeit megbecsüli és gazdagítja. Intézményei és szolgálatai nyitottak és
mindenki számára elérhetőek. Bibliai tanácsot
veszünk komolyan, amikor a 78. zsoltár gondolataival indítjuk útjára kiadványunkat. „Amiket
hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszéltek
nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük
a jövő nemzedéknek… Tudja meg ezt a jövendő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe
vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy
tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” (Zs.78:
3-4/a; 6-7) Így lehetünk emberebb emberek és
magyarabb magyarok. Köszönt minden kedves érdeklődőt és olvasót Juhász Sándor lelkipásztor, felelős kiadó.
Áldás, békesség, Istennek dicsőség!

Adalékok templomunk történetéhez

Ballagás. Fiatalok készülődnek a nagy eseményre. Vajon gondolnak-e arra, hogy Isten háza
- ahol hamarosan ünneplőbe öltöztetik lelküket is - mikor és milyen körülmények között
épült? Mike Jánosné írása beavat minket templomunk történetébe lapunk 3. oldalán.
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Vésztői Képes Krónika

Civil Sarok

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

Rovatunkban Vésztő civil szervezeteinek kívánunk bemutatkozási lehetőséget
adni. Várjuk jelentkezésüket!

AVésztői Sérült Gyermekekért Egyesület tizenhét éves töretlen munkája eredményeképpen
új szolgáltatások beindításával elérte, hogy a
Vésztőn és a környező településeken élő autista, Down-szindrómás és értelmileg akadályozott fiatalok is a normalizációs elv szerint éljenek,
családias közösségben. A Fogyatékosok Nappali Intézményében 24 fiatalról gondoskodnak.
Az intézmény az egyéni fejlesztésen túl az elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság
feltételeinek megteremtésén fáradozik.Afiatalok
állatokat gondoznak és megismerkednek a házimunkákkal is. Nappali Intézményünk másik telephelye az Iparoskert u. 1. Itt a szociális beilleszkedés tanulásán túl népi mesterségeket is
elsajátítanak. 2005. január 1-jétől működik
Vésztő, Toldi u. 9/b alatt a Csillagház lakóotthon,
nyolc férőhellyel. Minden intézményben nagy
hangsúlyt fektetnek a terápiás lehetőségek alkalmazására (zeneterápia, gyógylovaglás,
Snoozelen szoba, T.E.A.C.H. program stb.).
Hogy a tervekről is ejtsünk néhány szót… A
megnövekedett lakóhelyi ellátási szükségletekre
való tekintettel, újabb tíz sérült fiatal lakhatását
tervezik a Bocskai u. 22. szám alatt.

Munkahelyteremtő tevékenységünk sem elhanyagolható, hiszen 15 főállású, 16 megváltozott
munkaképességű munkavállalót alkalmazunk.
A környező településeken élő családok számára igen nagy segítség a Támogató Szolgálat
működése, mely naponta utaztatja a rászorulóBalogh Istvánné
kat.

A „Világ tetején”

2009. augusztus 20.

Beteg a háznál

A beteg ápolásában rendkívül nagy a család szerepe. Ha valaki betegség miatt kiszakadni kényszerül e környezetből, akkor
hiányérzete lesz. A kórház rideg világa csak
addig elviselhető, amíg az intézményi ellátásra igazán szükség van. A kórházak működtetése is igen magas költségekkel jár.
Ezért csak addig vegyük igénybe, amíg feltétlenül szükséges. A betegek otthoni ápolása számtalan problémát vet fel, attól
függően, hogy mik a szükségletei. Vagyis mi
indokolja otthoni ápolását, mi az az alapvető
létfontosságú tevékenység, amelynek elvégzésében korlátozott vagy egyáltalán nem
képes rá. Vonatkozhat mindez a táplálék- és
folyadékbeviteltől kezdve a mozgás és helyzetváltoztatás kérdésköréig bezárólag sok
mindenre. A megoldáshoz a szakértelmen
kívül az otthon rendelkezésére álló eszközökre és nagy türelemre is szükség van. Ha
csökken a beteg kiszolgáltatottsága, ha viszszanyeri önállóságát, akkor gyógyulási esélye és életminősége is javul. Ebben nyújt
segítséget a családoknak az AGAPE Otthonápolási Szolgálat, amelyet a Református
Egyházközség tart fenn Vésztőn. Elérhetőségünk: Vésztői Református Szeretetotthon,
Vésztő, Bartók tér 6. Telefon: Turbuczné
Szujó Tímea: 06-20-244-0984, Hati Zsigmondné: 06-20-549-5455

Parókiából szeretetotthon, szeretetotthonból szeretett otthon

AVésztői Református Egyházközség Szeretetotthona 1993. december 6-án nyitotta meg kapuit. Sok önfeláldozó munka árán sikerült a régi
parókia épületét szeretetotthonná varázsolni. A
lelkipásztor rendszeres gyülekezeti látogatása
alkalmával felmerülő igények indították a szeretetotthon létrehozását. Kezdetben sok nehézséggel kellett megküzdeni, de az Istenben való

bizalom mindennél erősebb volt. Először hét
idős lakó költözött be a szeretetotthonba. Szorongva, de reményekkel teli érkeztek hozzánk.
Az idős, de nem beteg lakók hamar otthonra találtak, a róluk gondoskodó ápolók szeretete családias légkört biztosított. Az otthon azóta
folyamatosan épül, bővül, az egyre növekvő
igények szerint. Szükségessé vált az étkező és

A kulturális programokon mindenki szívesen részt vesz

a tálaló bővítése, házaspári szobák kialakítása,
a tetőtér beépítése, végül a hospice szárny létrehozása. A lakók száma folyamatosan nőtt, s
koruk előrehaladtával sajnos egészségük jelentősen megromlott. A súlyos beteget ápoló családnak is nagy segítség, ha van ki ápolja,
gondozza szerettüket. A családtagok bármikor
látogathatják a bentlakót, együtt imádkozhatnak a szenvedővel, a lelkésszel és az ápolókkal.
A gazdasági nehézségek ellenére évről évre
szépül az intézmény. Az idén pályázati forrásból sikerült a teljes akadálymentesítést megvalósítani. Ez is áldás volt Istentől. A lakók közül
aki akar és vágyik a lelki épülésre, naponta ott
lehet az áhítatokon és alkalmakon. A munkatársaknak kéthetente bibliaórai közösségben
lehet lelkileg töltődni, erősödni a nehéz terhek
hordozásához. Örömmel élünk is az éneklés,
az igehallgatás, a megbeszélés lehetőségeivel.
Igyekszünk az egyhangú hétköznapokat színesebbé tenni különböző kulturális, szórakoztató
programokkal, kirándulásokkal. Nagyobb ünnepeken meghívjuk a gyülekezet tagjait, a családtagokat, a barátokat. Az idősek számára heti
foglalkoztatási programot készítünk, amelyből
ki-ki érdeklődésének megfelelően válogathat.
Azoknak, akik fizikailag és szellemileg is leépültek, egyéni foglalkozást biztosítunk, hogy a még
meglévő aktivitásukat megőrizzük. Az idő minket igazolt. Az egyre emelkedő létszám - jelenleg 44 gondozottunk van - és a várakozók
száma is azt bizonyítja, hogy nagy szükség van
- s lesz a jövőben is - erre az intézményre.
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Isten ajándékát elfogadni hálás szívvel…

Akenyér megszegése előtt a hálaadás áhítatos
jele a szívben s az arcon soha nem maradhatott el - mondták megilletődve. Isten ajándékát
elfogadni hálás szívvel, ez az újkenyérért való
hálaadás tartalma. Az Ő ajándéka azonban
nemcsak testi, hanem lelki is.Atesti, biológiai állapotunkat táplálja, a lelki pedig, aki maga Jézus
Krisztus - megtöretett testével, kiontott vérével mint éltető erővel táplál bennünket az örök
életre.
Református egyházunkban ezt az ünnepet, az
aratást követő valamelyik augusztusi vasárnapon úrvacsorai közösségben éljük meg. Így
kapcsolódik össze a földi és mennyei kenyér, a
múlandó földi és az örökkévaló.
A mennyei kenyér ajándéka Reményik Sándor
soraival így summázható: „Az álmom néha kemény, keserű, / Kérges, barna, mint sokszor a
kenyér, / De benne van az újrakezdés magja, /
De benne van a harchoz új erő, - / De benne
Juhász Sándorné lelkipásztor
van az élet.”

3. oldal

Üldögélés a kemence padkáján

Adalékok templomunk építésének történetéhez

Alegrégebbi műemlék jellegű épület Vésztőn a
református templom. A XVI. század közepén a
reformáció tanai az Alföldön, a török hódoltsági
területen igen gyorsan terjedtek, kiváló prédikátorok nyomán sorra alakultak a protestáns eklézsiák. A vésztői református eklézsia 1567-ben
alakult. Ekkor még templomot nem építettek, a
középkori gótikus stílusú templomot használták,
amely 18 méter hosszú, 5 méter széles épület
volt. A 17. század viharos évtizedei - hódoltság,
háborúk - a vésztői lakosságot is menekülésre
késztették. A Rákóczi-szabadságharc után beszélhetünk Vésztő újratelepítéséről. 1711 tavaszán érkeztek vissza az első lakók
Bakonszegről és Nagyrábéról (Bihar megye).A
háborús viszontagságok alatt a templom is
csaknem teljesen leégett. „Az üszkös romok között vadállatok tanyáztak” - írja a korabeli krónikás. A gyarapodó lakosság hitét megtartva
igényelte a templomot is. 1755 táján kezdték
meg a romos templom helyreállítását, majd
„Öreg” Nagy István bírósága idején folytatták és
befejezték a templom állagmegőrző helyreállítását.
A XVIII. század végén II. József „Türelmi rendelete” lehetővé tette a templomépítést a protestánsok számára is. A vésztői református
eklézsia élt ezzel a lehetőséggel, így került sor
új templom építésére 1782 szeptembere és
1783 novembere közt. Nem egészen 14 hónap
alatt épült fel az új református templom a régitől
északkeletre. 1783. november 12-én tartották
benne az első istentiszteletet. A templomépítés
legfontosabb eseményeit Gönczi Béla lelkipásztor egyháztörténeti munkájából ismerjük.
Néhány gondolat ebből: „Amikor a templomépítési engedély megérkezett, a gyülekezet háláját és örömét az uralkodó iránt az akkori
lelkipásztor egy rövid latin versben fogalmazta

Képes levelezőlap a múlt század elejéből

meg: Ki példában erényben is mást megelőzöl
József! / Hogy legyen hosszú időn alkalmad
erényednek élni / Éveidhez bár évek sorát adná
az Isten!" Az egyházközség áldozatkészségét
az is mutatja, hogy már 1780-ban - mielőtt az
építési engedély megérkezett - 757 Ft 70 krajcárt gyűjtött össze a 244 családból álló gyülekezet. Ezen téglát és meszet vettek. Az
engedély megérkezése után önkéntes adományokból 1800 Ft gyűlt össze az építés céljára.
Hogy milyen érték volt 1800 Ft, könnyen kiszámíthatjuk az akkori búza értéke alapján: 1
mázsa búza ára 2 Ft volt, 1800 Ft = 9 vagon
búza. Természetbeni adomány: 125 akó bor (1
akó = 70 Iiter), 7 ökörborjú és 1 csikó.
Ezen kívül az eklézsia számára vetettek búzát,
aminek minden munkáját a gyülekezet tagjai
végezték el két egymást követő esztendőben.A
termés értékét a temp¬lomépítésre fordították.
Minden fuvart és minden szükséges kézi munkát ingyen végeztek a hívek. „Az új templom
helye 1782. augusztus 16-án Csupor László békési főszolgabíró jelenlétében jelöltetett ki az
utca közepén." Ez kivételes dolog volt, hiszen a
türelmi rendelet is csak utcasorban engedélyezte protestáns templomok építését.Ahely ki-

jelölése után 5 nappal már le is rakták a fundamentumot. Helyenként két öl mélyre is lementek. A régi templom tégláit is beépítették. Ezek
erősebbek voltak az égetett tégláknál. Az építkezésről az akkori lelkipásztor, Erdélyi Sámuel
jegyezte fel az alábbiakat:
„Halhatatlan emlékezetet érdemel a szent
munka körül Dél-Szerendről Vésztőre lakni jött
főbíró 0 Nagy István uramnak gondnoksága és
a templomépítésben való buzgósága... Az
egész helység népében különös buzgó indulatot tapasztaltam e szent munka iránt.A10 és 12
esztendős fiú- és lánygyermekek még mikor ki
nem rendeltettek is a templom mellett való szolgálatra maguktól örömest eljővén egész napokon munkálkodtak." Az áldozatkészség
példaképe volt a már említett „építtető" kurátor,
aki 100 Ft-ot adott azon kívül, hogy a kor szokása szerint maga viselte az anyagbeszerzés
és egyéb utazások költségeit. A kurátoron kívül
még Tóth György és Ökrös Mihály adományozott 100-100 forintot az építkezésre. Ez 50-50 q
búza ára volt akkor. Nagy István és Mészáros
János 65-65 Ft-ot, Lázár István 50 Ft-ot, Kovács
János 40 Ft-ot adott.Az átlagnak tekinthető adomány másfél év alatt családonként 16 q búza
értéknek felelt meg. (32 Ft családonként) Ezzel
a példamutató áldozatvállalással valósulhatott
meg ilyen rövid idő alatt a templom építése, és
úgy, hogy „egyetlen fillér adósság sem maradt.”
A templom stílusa kevert késő barokk. Hossza
45 m, szélessége 13,36 m, a belmagassága 9,5
m, a kupolával együtt 10,5 m. A templom egyhajós, homlokzat előtti toronnyal. A torony később, 1797-ben készült el. Ennek magassága a
gömbbel együtt 42,05 m. Jellegzetessége, hogy
több toronyszinten boltozott tűzbiztos kamrákkal rendelkezik. Ez annak idején a gyülekezet
magtárául szolgált.
Mike Jánosné
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Eltitkolt borzalmak

Az idei többgenerációs tábor részeként egy délutáni program keretében a Recski Nemzeti Emlékparkba is ellátogattunk. Azon a napon
gyönyörű napsütésre, kellemes túraidőre ébredtünk. Tartalmas, élményekkel teli délelőtti
program s egy igen ízletes ebéd után néhányan
útnak indultunk Recskre. Nem értettem, hogy
az idősebbek miért nem tartanak velünk.
Már a megérkezéskor elborzasztott a kép, ami
elénk tárult: a fennmaradt szögesdrót kerítés
egy része, egy őrtorony és egy emlékmű, mely
a híres-hírhedt kényszermunkatábor volt rabjainak állít emléket. Az eső időközben szakadni
kezdett, s mi néhány száz méterrel távolabb,
egy kis - a látogatóknak fenntartott - pihenőben
húzódtunk meg. Várakozásunk nehézségeit
némileg enyhítette, hogy az emlékpark egy dolgozója mesélni kezdett a táborról. Elmondta,
hogy a Csákány-kő kőbányája mellett 1950-53
között nagy titkolózás közepette az Államvédelmi Hatóság működtette a kényszermunkatábort. A bírósági ítélet nélkül elhurcolt mintegy
1500 fogvatartottat minimális létfeltételek között
dolgoztatták a bányában. A rabokat sokszor állati kegyetlenséggel fenyítették, kínozták, éheztették. Időközben csendesedett az eső, így futva
indultunk az ösvényen a barakk felé. Az összetákolt, ágynak aligha nevezhető alkalmatosság,
az egyenruha látványa, a falakon lévő írások, riportok - melyek mind-mind a szörnyűségekről,
az embertelen bánásmódról, kínzásokról, az elborzasztó élményekről árulkodtak - s az emlékezés koszorúi döbbenetes látványt nyújtottak.
Észre sem vettük, milyen gyorsan elszaladt az
idő. A hazaút nyomasztó csendben telt el. Kérdések cikáztak a fejemben. Miért kellett? Hogyan lehetett ez? S ha titokban tudták tartani,
vajon volt-e máshol is? A kérdések erkölcsi és
emberi részei nyitva maradtak. De élmény volt.
Maradandó élmény.

Vésztői Képes Krónika
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Többgenerációs tábor Mátraházán

A Vésztői Református Egyházközség idén is
megrendezte hagyományos, egyhetes többgenerációs táborát. Ebben az évben hetvenegyen
indultunk útnak Mátraháza és környéke felfedezésére. A kétéves apróságoktól a nyolcvanöt
éves nyugdíjasig számos korosztály kerekedett
útra július 27-én. Miután kipihentük az utazás fáradalmait, délután egy rövid túrára mentünk a
közeli Rákóczi-forráshoz, ahol frissítően hatott
a hideg forrásvíz. Másnap a bátrabbak túravezetéssel gyalogosan, az idősebbek és kényelmesebbek pedig busszal látogatták meg országunk legmagasabb pontját, a Kékestetőt. Délután egy közeli kis falu, Markaz nevezetességeivel ismerkedtünk. A harmadik nap délelőttjét
a mátrafüredi Babamúzeumban töltöttük, ahol
egy csodaszép palócbaba-gyűjteményt tekinthettünk meg. A délutánt Parádsasváron egy
családi vállalkozásban működő üveggyárban
kezdtük, ahol szebbnél szebb csillogó kristálytárgy kápráztatott el bennünket. Innen a parádfürdői kocsimúzeumba látogattunk, amely a
kerék feltalálásától a díszes főúri hintókig mutatott be érdekességeket. A következő nap délelőttjén Gyöngyös nevezetességeivel ismerkedtünk. Hazánk egyik legnagyobb méretű, eredetileg gótikus temploma, a Szent Bertalan
templom freskói maradandó élményt nyújtottak
számunkra. Délután Szirákra utaztunk, hogy
megnézzük a csodálatos parkkal körülölelt Teleki-kastélyt, érdemes volt. És ez a nap a délutáni programmal még korántsem ért véget.
Éjszaka túrára indulhattak a vállalkozó kedvűek.
Másnap délelőtt az Ilona-forráshoz utaztunk, s

Az idei mátraházi többgenerációs tábor egyik
érdekessége, hogy a résztvevők között ikerpárok is voltak. Rácsodálkoztunk, amikor megérkezéskor tudatosult bennünk, hogy szám
szerint 5 testvérpár érkezett, így joggal nevezhettük összejövetelünket „ikertalálkozónak”. A
legkisebbek a Lőrincz ikrek, akik Mátraházán
ünnepelték 2. születésnapjukat. A Tölcsér fiúk
12, míg a Sánta testvérek 19 évesen vettek részt
az idei programon. A legnagyobb „kuriózumnak” számítottak a Bencze család gyermekei,
hiszen 4 gyermekükkel, egy 4 és egy 9 éves
ikerpárral színesítették a tábor mindennapjait.
Az ikertalálkozót egy közös képpel tettük maradandóvá.

az Ilona-völgyi vízesés hűsítő vízzuhataga alatt
nyertünk felüdülést.Adélutáni programtervezés
után felkavaró élményben lehetett részünk a
recski kényszermunkatábor látogatása során.
Az utolsó tábori napot is próbáltuk feledhetetlenné tenni az ErdőtelkiArborétum bejárásával.
E sorok írója első ízben vett részt a többgenerációs tábor programjain.Aközös reggeli és esti
áhítatok − melyek lelki táplálékul szolgáltak −, a
közös éneklések öröme s nem utolsósorban a
szabadidős játékprogramok meggyőzték arról,
hogy jól döntött, mikor csatlakozott a többiekhez. Szállásunk homlokzatán egy felirat, egy ige
volt olvasható: „Jól tetted, hogy eljöttél!” Igen. Így
gondolta mindenki. S ha lehetőség lesz rá, megLődi Ibolya
tesszük újra.

Születésnap

Feleségemmel több éve rendszeres látogatói
vagyunk a Vésztői Református Egyházközség
szervezte többgenerációs tábornak.Az idén úgy
alakult, hogy a 85. születésnapomat ott ünnepeltem. Váratlan volt számomra a szeretetből
és tiszteletből fakadó énekszó, amellyel a gyerekek kedveskedtek nekem, a Tiszteletes Úr
szívhez szóló megemlékezése, s az ott lévő
emberek őszinte mosolya is meghatott. Köszönöm nekik. Legnagyobb élmény az Ilona-völgyi
vízesés volt számomra. Nagyon készültem rá,
de féltem attól, hogy öreg koromra tekintettel
nem fogom majd bírni, hisz itthon sokszor nehezemre esik a mozgás. Úgy látszik, a Jóisten
engem is segített, mert mintha kicseréltek volna,
saját erőmből tudtam felsétálni s a vízesést
megcsodálni. Kitartást kívánunk a szervezőknek, hogy még hosszú éveken keresztül nyújtsanak pihenést a táborral kicsiknek és
Varga József nyugdíjas
nagyoknak egyaránt.

A kétéves apróságtól a nyolcvanöt éves nyugdíjasig…

Felüdülést nyújtott a tábor

Anapok fárasztóan, de ugyanakkor viccesen és
hasznosan teltek. Zenés ébresztővel indultak a
reggelek, majd torna következett. Ezután zászlófelvonás és reggeli, amely nagyon finom és
bőséges volt. Az áhítat közben új énekeket tanulhattunk és lelkileg felüdülhettünk az ige
csendjében. Később következhettek a délelőtti
programok. Ebéd után csendes pihenőn tölthettük az időt, majd ismét programok voltak vacsoráig. Vacsora után esti áhítaton vehettünk

részt. Este az udvaron lehetőség nyílt beszélgetésre, játékra, pingpongmeccsekre, íjászatra
és még sok más mókás dologra. A zászlólevonás közben együtt elcsendesedve kívánhattunk
egymásnak nyugodalmas jó éjszakát.Az utolsó
estén összegyűlve hálát adhattunk az elmúlt hét
áldásaiért. Úgy gondolom, hogy mindenki számára testi-lelki felüdülést nyújtott a tábor, és élményekben gazdagon térhettünk haza szeretett
otthonainkba.
Tóth Donatella

5:Elrendezés 1

2009.08.18.

9:18

Oldal 1

2009. augusztus 20.

Vésztői Képes Krónika

Csillagpont tábor Fadd-Domboriban

Nem is megy olyan könnyen ez a sátorverés

ACsillagpont Református Ifjúsági Találkozóra július 21-én indultunk el. Az út nagyon hosszú,
majdnem 10 óra volt Fadd-Domboriig. Megérkezve nagy szeretettel vártak már bennünket.
A programok nagyon változatos voltak, nehezen tudtunk választani! Egész nap tizenhárom
helyszínen párhuzamosan folytak az előadások, a beszélgetések, énektanulások. Reggeli
áhítattal indult a napunk, majd a közös reggeli elfogyasztása után kiscsoportos beszélgetésekkel töltöttük el az időnket. Azután kezdődött a
főelőadás. A hét témája: Honnan veszed a bátorságot? Ebéd után a délutáni közös alkalmakon sikerült még több információt kicserélnünk
ebben a témában, illetve véleményt megfogalmazni saját tapasztalataink alapján. Vacsora

után sok-sok esti program várt ránk: Duna-parti
séták, esti tea- és kávéházak, filmnézés, koncertek és az ismerkedés. Hamar elérkezett a
hazautazás napja. Összepakoltunk, majd a
közös záró úrvacsorás istentisztelet után - amit
a Magyar Televízió is közvetített - elbúcsúztunk
új barátainktól.Ahogy távolodtunk, egyre inkább
előtörtek az emlékek, az együtt töltött napok élményei. Jó volt együtt lenni, jó volt hitben élni, jó
volt hitben meggazdagodva hazaérni.Ami bennünket összekötött ebben a néhány napban, az
nem más, mint a krisztusi hívás.Akikkel átéltem
e néhány nap élményeit: Tóth Donatella, Kovács Renáta, Király Dalma, Varga Viktória és a
két ifjúsági vezetőnk: Erdélyi Valéria és Demjén
Gábor.

Képíró Bettina volt 8. o. tanuló

5. oldal

„... királyfi vagyok,
én meg királylány...”

Ez volt talán a legtöbbet jelentő sora annak a
gyermekéneknek, amelyet a gyermekek tanultak abban az angol-német bibliai táborban,
amelyet a Vésztői Református Egyházközség
és a Szentírás Szövetség szervezett ezen a
nyáron, július 20−24. között. Királyfiakként és királyleányokként távoztak nap mint nap a gyermekek s az őket kísérő szülők egyaránt, de így
éreztük mi, segítők is mindnyájan. Hogy miért?
Mert nemcsak a nyelvek tudásában gyarapodtunk, hanem gazdagodtunk Isten Igéje által, és
megtanultuk - legalább erre az egy hétre - a szeretet nyelvét is. Nagy szükség volt erre, hiszen
különbözőek voltunk nemcsak korban (5 évestől 14 évesig), de a nyelvekben is. Voltak közöttünk Írországból, sőt egy segítő Afrikából is.
Areggeli torna után drámajátéknak lehettünk részesei, amely játékos formában, XXI. századi
nyelven beszélte el Jézus Krisztus megváltó
munkáját. Ezek után a külföldi segítők magyar
tolmácsolás mellett naponta elmondtak egy bibliai történetet. Ezt követően kis csoportokba
szerveződve beszéltük meg az aznapi történetet.Adélutáni programot kötetlen beszélgetések
színesítették. A legnagyobb kincs mégis mindenkinek az a felismerés volt, hogy Isten valóban annyira szeret mindenkit, hogy egyszülött
fiát, Jézust értünk adta a keresztre, hogy ezzel
örök életet ajándékozott nekünk. Utolsó nap egy
kis bemutatóval kedveskedtek a gyerekek a
szüleiknek, majd együtt lehettünk egy szerény
szeretetvendégségen a Kis Bálint Református
Iskola ebédlőjében. Mindezekért Istené legyen
a dicsőség, és hála az ő szolgálóiért!

Találkozzunk a nagy platánfa árnyékában!

Nemzetismerésre szólító hűséggel rendezte meg nemzetközi népművészeti táborát a Vésztői Református Egyházközség immár tizennegyedik alkalommal. A tábor gazdag kínálatát tényszerűen bizonyítja a
tizenkilenc különböző szellemi és kézműves alkotóműhely kínálata. Esténként irodalmi, történelmi előadásokat hallgathattunk olyan előadók
tolmácsolásában, mint Tőkéczky László, Lengyelné dr. Püsök Sarolta,
Lengyel Ferenc. Előadóink szellemi bányászmunkával felfejtették a nemismerés rétegeit olyan nagyságokról, akik méltatlanul jutottak a köztudat
alatti mélybe: így volt esti téma Dsida, az angyalarcú költő, vagy éppen
kalapot emelhettünk Kálvin emberi és pedagógus nagysága előtt. Itt szeretnénk megköszönni a közel ötven önkéntes segítő áldozatos munkáját, s köszönet minden támogatónak, köztük a Vésztői Vadásztársaságnak, akik már második alkalommal hívnak bennünket közös vacsorára, táncra a Vadászkastélyhoz. Augusztusi társasjátékot játszom
a gondolattal, kinek küldenék meghívót a ránk következő, 15. alkalmát
indító Nemzetközi Népművészeti Táborba, amikor fényeket lehet szétszórni a fényesülni vágyó kisvárosban, Vésztőn. A tomboló júliusi nyárban, mi kis hazánk a nagy hazában Vésztő átlényegül egy hétre…
Átlényegíti az ideérkező népművészetet, kultúrát szomjúhozók, mindezt

Mohácsy Nikoletta

bőven kínálók és a városlakók összefonódása. Kivel találkoznék hát, hogy
a közös emlékek rőzselángjánál felmelegedjünk. Mert az ember, mint a
hangya, szükségét érzi a bolynak. Küldené hát a meghívót. Küldené elsőül azoknak, akik megtanítottak védekezni a butaságtól, a közönytől.
Akik nyitogatták lelkünk kapuit az örök igazak, a tiszta források ízlelésére… Küldöm a meghívót a jó beszélgetések elé terítő szívélyességnek,
hogy folytassuk a félbemaradt mondatot, az álmodozónak, a tervezőnek,
a bátor kezdeményezőnek… Meg kellene kérdezni őket a folytatásról…
És igen, ők se maradjanak el, a barátságot kínálók, a nagyváradiak, a temesváriak, a magyarfenesiek… Találkoznunk kell a 15. alkalmon. Latolgatom a helyet… Elég lenne hozzá a református templom előtt álló nagy
öreg platán környéke? Fogd a kezem, fogom a kezed, gyere te is meg te
is … négyen karolhatjuk csak körül a platánfát. Büszke vajon? Messzire
lát? Méltóságos… Körülötte orgonahang, énekszó, harangszó. Ide gyertek ünnepelni! Igen, itt találkozzunk 15. alkalommal is, emlékezni, felidézni,
kapaszkodni, szállni, frissülni, tisztulni. Itt gyülekezzenek az évtizedes társak, akik voltak és az elkövetkezendők, akik jönni kívánnak. És bizony
most sajnálom, hogy nincs egy teljes évtizedes névsorom, mert mindenKovács Edit
kit hívunk és várunk. Mert összetartozunk!
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Erőgyűjtés, felfrissülés a hegyekben

Nekünk, alföldi embereknek néhány nap kikapcsolódás a hegyekben mindig nagy élményt jelent. A többgenerációs táborban a lelki épülés
mellett testi felfrissülésben is részünk lehetett.
A tábor számtalan programot nyújtott. Az idősebbek többnyire a kulturális életet helyezték
előtérbe, míg a fiatalokkal inkább a hegyvidék
szépségeiben gyönyörködtünk. Mindennap két
túrát tehettünk.Atúrák és étkezések közötti szünetekben a fáradhatatlanok pingpongoztak
egyénileg és bajnokság szintjén is, hagyományőrzés címén visszacsapós íjjal gyakoroltuk a
célba lövést, illetve táncház keretein belül koptathatták a cipősarkakat a tábor lakói. Ahhoz,

hogy minden napot ilyen aktívan el tudjunk tölteni, a reggeli torna sem hiányozhatott, ami felváltva, hol hagyományos játékosabb, hol
aerobic jellegű volt a résztvevők nagyon heterogén kora miatt. Esténként levezetésként volt,
aki a sportolást sakkozás formájában gyakorolta
(félméteres sakkbábuk emelgetésével), a vállalkozó szelleműekkel pedig cserkészjátékokat
játszottunk. Nagyon jó volt a friss hegyi levegőn
ennyit mozogni, kár, hogy ezt legközelebb egy
év múlva tehetjük meg újra. Reméljük, szervezetünk kellőképpen felfrissült ahhoz, hogy az
egész éves „alföldi tespedést” kibírja.
Szák György

A túrák különösen a fiatalok körében voltak népszerűek

„Csak célba találjak!”

Gyerekeknek

A madarak, a vadak és a denevér

A vadállatok és a madarak ősidők óta háborúban álltak egymással.Aharc változó kimenetelű
volt: néha a madarak futamították meg a vadakat, máskor a vadállatok riasztották el a madarakat. A denevér nem vett részt egyik fél
oldalán sem a küzdelemben. Nagyon okosnak
és ravasznak képzelte magát, ezért a saját érdekeit keresve mindig a győztes mellé állt. Hol
a vadállatok táborában tűnt fel, hol a madarakéban, attól függően, hogy kinek kedvezett a
forgandó hadi szerencse. A vadak és a madarak a hosszú küzdelem során belátták, hogy
nem bírnak egymással, ezért tanácsot hívtak
össze, és megállapodtak a háborúskodás beszüntetésében.Abékekötés hírére a denevér is

2009. augusztus 20.

felkapta a fejét. – A lehető legjobban végződött
a háború. Most végre mindkét féltől elnyerem
méltó jutalmamat – mondta. – Mindkét félnek
segítettem, mindenki a hasznomat vette. Talán
a leghelyesebb volna, ha megválasztanának királyukká, hiszen mindenkinek egyformán igazságot tudnék osztani. – Ám legnagyobb
meglepetésére az állatok rátámadtak. – Áruló
vagy, mindannyiunkat elárultál, ahogy az érdeked kívánta. Nem voltál hűséges egyik harcoló
félhez sem, nem bízunk benned! Ettől fogva
minden állat kerülte a denevért.
Tanulság: Legyünk mindig hűségesek a barátainkhoz

Rejtvény

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budapest is ez
… András citeraművész
Ma már ezzel kel a kenyér
Régi halász eszköz
Helyi étterem
Ilyen kori ház is található Mágoron
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Tanévnyitó előtt - Egy régi iskola mai üzenete

Épp 450 évvel ezelőtt történt: 1559-ben Genf
városában egy egyszerű ünnepség keretében
megnyitotta kapuit egy iskola. Sokat kellett rá
várni, nagyon sokat: huszonnégy évet. Korábban is volt már a városban iskola, de vezetője,
a rektor elment, s nem jött a helyére senki. Néhány évvel később, 1541-ben azonban visszahívták a városba Kálvin Jánost, aki nagyot
álmodott. Látta maga előtt a genfi családokat,
amelyekből a gyerekek apai áldással és anyai
biztatással indulnak el az iskolába, hogy ott
megtanulják Isten imádását és az ember életének igazi küldetését. S lett az iskolának vezetője is. Néhány évvel Kálvin után Genfbe érkezett egy tőle tíz évvel fiatalabb ember, Theodore de Beza (1519−1605), aki vállalta, hogy
küzdőtárs lesz, s egyben az iskola első rektora.
Készült a tanterv, s lettek tanárok és diákok is. S
végül, illetve kezdetként 1559. június 5-én megnyílt az iskola. Üzenhet-e valamit egy ilyen régi
iskola? Nagyon is sokat. Először is azt, hogy
ahol templom és gyülekezet van, ott fontossá
lesz az iskola. S nem csak azért, mert az iskola
az egyház veteményeskertje – ahogy a reformátorok is tanították –, hanem azért is, mert
abban egy régi érték újra értékké válik. A legtöbbet mindig egymástól tanuljuk. S nem csak a
betűvetés és olvasás rejtelmeit, hanem emberséget, őszinteséget és bátorságot is. Még Is-

tenben hinni is egymástól tanulunk. A hit valóban Isten ajándéka, de a másik emberen látjuk,
hogy mennyit ér, és mi a haszna. Hit és tudás
soha nem zárják ki egymást, sokkal inkább
meggazdagítják. S mindkettőt, mindkettőhöz tanulni, nevelődni kell. Az iskola a tanulás számtalan formáját kínálja, ami nagyon nagy érték.
E régi iskola másik üzenete, hogy az mindig egy
közösség ügye és küzdelme. Ma sem könnyű
iskolát szervezni, fenntartani, működtetni, és egy
új tanévet elkezdeni. Mintha 450 éve alig változott volna valami. De talán abban, hogy ma református iskolák is tanévet kezdhetnek, azok a
régi küzdelmek is célba érnek. Az akkori meggyőzött szülők, elszánt pedagógusok és kitartó
diákok küzdelme nyert értelmet a ma nehézségeket vállaló szülők, tanárok és diákok mostani
évkezdésében. Az a régi genfi iskola üzeni továbbá, hogy az iskola a gyermek jövőjét szolgálja. Ezért alkalmazkodnia kell a gyermekek,
tanulók szükségleteihez, testi, lelki, szellemi
adottságaihoz. Talán furcsa, de Kálvin genfi iskolájában elvárás volt, hogy az oktatás egyszerre legyen komoly és „derült”. A genfi
iskolában játszani is tanultak a gyerekek, játékidő volt beépítve az egyébként szigorú rendbe.
S milyen jó üzenet ez is, hiszen a játék sok minden mellett a kreativitást is fejleszti, az élethez
pedig elég sok kreativitás szükséges. Ma már

tudjuk, hogy a gyermekeket sok minden mellett
beszélgetni és játszani is érdemes megtanítani.
Hogy ne legyenek kiszolgáltatva ártalmas erők
érveinek és játékainak!A450 évvel ezelőtti tanévnyitó ünnepségen Kálvin János, miután imádkozott, a jelenlévők védelmébe ajánlotta az
iskolát. Ma sem és mi sem tehetünk másként.
Isten áldja meg az iskolát és az új tanévet! Mi
pedig tőlünk telhetően védjük és segítsük az iskola munkáját!
Dr. Bodó Sára
Az új tanévre Isten iránti hálaadással készül a
Kis Bálint Református Általános Iskola, hiszen
a beiratkozott elsősök száma két osztály indítására kötelez minket. Úgy tűnik, hogy az 1681
óta működő, és az újraindítás óta a tizennyolcadik tanévet teljesítő iskolánk egyre elfogadottabbá válik a szülők és a tanulók között. A
hálaadás másik oka, hogy az 1930-as években, a református egyház által épített, településünkön összenyitós iskola néven ismert
épületet az egyházi központ támogatásával és
az iskola takarékos gazdálkodásának köszönhetően felújíthatjuk. Az épületben egy új
tanterem, egy számítástechnikai és egy nyelvi
szaktanterem alakítható ki a tetőtér beépítésével.

Karakasné Komáromi Éva

Pünkösdi konfirmandustalálkozó Vésztőn

Nem rövid életű pünkösdi királyság, hanem a
pünkösdi konfirmandustalálkozó eseményei
hozzák lázba és lelkesítik a vésztői reformátusokat az utóbbi 15 évben. Pünkösd első napján
délután van a konfirmálók kikérdezése és megkeresztelése, amit a szülőkkel közös szeretetvendégség, beszélgetős együttlét követ.
Második nap, pünkösdhétfőn a hitbeli megerősítés, fogadalomtétel, áldás és az első úrva-

csora alkalma a hetedikes korosztály számára.
Ekkor köszönti a gyülekezet az 5, 25, 50 éve
konfirmáltakat, s mindazokat, akik szívesen
megújítják bármikor tett első fogadalmukat.
Alkalom van ilyenkor a településünkről elkerültek hazalátogatására, rokonaikkal, ismerőseikkel, a gyülekezet tagjaival való közösség
gyakorlására az istentisztelet utáni terített asztal
mellett. Lelki-testi táplálék, felfrissülés,

„Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek…”

7. oldal

közösségépítés történik e napon mindnyájunk
örömére és Isten dicsőségére. Ezen alkalmak
kivitelezésében a Vésztőről elkerült Varga Géza
és a helyben élő Pénzes család fáradozik mindig példamutatóan. Esztendőről esztendőre tapasztalhatjuk: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek…
Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” (Zsolt 133,1; 3)
Juhász Sándor lp.
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Anyakönyv - 2009

Elhunytak Bereczki László (53), Varga Károly (54),
Varga Sándor (82), Csurai János (58), Szabó Sándorné
Csüllög Margit (84), Farkas Tiborné Lévai Julianna (43),
Huszár Sándor (78), Szabó Róza Matild Irma (58), ifj.
Gurmai Sándor (38), Fekete Sándorné Bagó Zsuzsanna
(66), Pénzes Jánosné Szajkó Ilona (72), Turbucz Mihály
(88), Vigh László (80), Turcsányi József Lajos (96), Csüllög István (78), Pákozdi László (57), Somogyi Mihályné
Papp Terézia (92), Tóth Károlyné Tölcsér Margit (95),
PálinkásAndrás (83), Papp Sándor (91), Ökrös Gézáné
Kiss Mária (92), Kurucsó Károly (76), Kovács Bálintné
Ökrös Margit (86), Rádai János (58), Sallai László (84),
Bagó Ferenc (82), Dr. Pardi György (77), Varga István
(29), Domokos János (88), özv. Takács Jánosné Tóth
Erzsébet (79), Varga Sándorné Tóth Emma (72), Nagy
Károlyné Szabó Erzsébet (82), Juhász László (67), Harascsák Gézáné Kiss Ilona Etelka (74), Varga Terézia
(86), Lukács Julianna (72), Debreceni Róza (92), Szabó
Béláné Szabó Margit (69), Csüllög György (75), Molnár
Istvánné Sarkadi Erzsébet (54), Varga János (61),
Szombati Lászlóné Somlyai Eszter (80), Huszár Zoltán
(55), Nagy József (68), Szabó Péter (82), Varga László
(59), Nagy Károly (87), Zsíros Sándor (72), Marhás
György Sándor (78), Pákozdi Imre (72), ifj. Varga Sándor
(57), Pénzes Sándorné Kutasi Ilona (70), Parázs Géza
(88), Ökrös Imréné Tóth Erzsébet (86)
Konfirmáció Balogh Alex, Csomós Richárd János,
Dányi Róbert, Domokos László Zoltán, Erdélyi József
Attila, Juhász János István, Juhász Márk, Kurucz Vivien,
MezeiAnita, Nagy Dávid, Nagy János, Pálinkás Edit Piroska, Papp Csilla, Rábai Ágota, Sánta László Zsolt,
Sipos Edit, Szabó Krisztián, Szarvas Adrienn, Szívós
Roland, Varga Fruzsina, Bódizs Zoltán, Győri Andrea,
Juhász Barbara, Kovics Dávid Máté, Kovács Kitti, Marhás Sándor, Mészáros Viktória, Molnár Szabina, Pardi
Richárd, Rábai Bettina, Sipos Anita, Sipos Dóra, Szabó
István, Takács Viktória, Tarsoly Ildikó, Tarsoly Krisztián,
Varga Dániel, Varga Tímea, Deák István, Varga Viktória

Vésztői Képes Krónika

Nyáresti hangverseny - Áhitat volt

Augusztus 7-én este mintegy 150 érdeklődő ült a vésztői református templomban, és a zenés
áhítat keretei között hallgathatta Szabados-Szabó Bernadett énekművész és dr. Karasszon
Dezső egyetemi tanár orgonaművész avatott előadásában Händel, Bach és Gárdonyi Zoltán
műveit. Csodálatos áriák emelték magasba a gondolatot, és a változatos dallamok hol felkavarták, hol megcsendesítették az ember lelkét. Áhítat volt. Isten jelenlétével ajándékozta
meg az előadókat és a hallgatókat. Kegyeleti koncertként is említhető az alkalom.

Az énekművész - aki alább vésztői kötődéséről
vall - májusban veszítette el édesanyját. Isten
vigasztaló szeretetének megtapasztalása, a feltámadás, az örök élet reménysége felőli bizonyosság és az édesanyai szeretetre való hálás
visszhang is volt ez a fellépés. Dicsőség Istennek! Legyen áldás a művészetükkel, tehetségükkel másokat gazdagítók életén!
„Régen, kisgyermek koromban, hogy találkozhatok a nagyszüleimmel, nagynénéimmel,
nagybátyáimmal, unokatestvéreimmel. Sok játékot, csokit, fagyit, fürdőzést. Nagy élmény volt
számomra, mikor közelről láthattam tehenet,
malacot, lovat. Mikor ideutaztunk, varázslattal
töltött el a táj látványa, számomra mindig egy
kaland volt az ittlét. Ahogy cseperedtem, úgy
alakult át az érzésem az Alföld iránt. Édesanyám mindig büszke volt szülőfalujára. Boldogan mesélt gyermekkoráról. Ha valakiről
kiderült, hogy erről a vidékről származik, mindig
örömmel újságolta nekem. Így belém ivódott ez

az érzés. Bár én hegyvidéken nőttem fel, mégis
kezdtem úgy gondolkodni, érezni, mint édesanyám. Már nemcsak a gyermekként látott, érzett dolgok voltak a szívemben, eszemben,
hanem a felnőtt tapasztalat is. Tapasztalat, hogy
milyen nagy szeretet, becsület, hazaszeretet lakozik itt. Mintha a föld ontaná magából, és akik
itt születnek, nőnek fel, mennyire áldottak, bár
lehet, hogy páran észre sem veszik. Édesanyámat tavasszal elvesztettem, és az érzéseit
mintha rám hagyta volna. Egyre erősebben hív
magához ez a vidék. Jó látni azokat, amiket ő látott, azokkal beszélni, akikkel ő beszélt, szeretni
mindazt, akiket, amiket szeretett. Én is egyre
büszkébb vagyok, és ha lehet, egy kicsit szeretném magamat vésztőinek érezni. Mert most
már számomra nemcsak a végtelen rónát, délibábot, családot, régi és újonnan szerzett barátokat jelenti az Alföld és azonbelül Vésztő,
hanem magát édesanyámat!
Áldás, békesség!”

Apróhirdetés

AReformátus Szeretetotthon (Bartók tér 6.)
ingyenesen kölcsönöz:
- tolókocsit
- WC-széket
- járókeretet
- bevásárláshoz kerekes járókeretet
- támbotot
- betegágyat
- vizeletfelfogó eszközöket.
Érdeklődni Hati Zsigmondnénál vagy Turbucz Sándornénál lehet a 477-030-as telefonszámon.

Keresztelés Faragó Erzsébet és Molnár Norbert gyermeke Boglárka, Kovács Ágnes és KeresztesAttila gyermeke Ramóna, Hodosi Erzsébet és Rácz Róbert
gyermeke Áron, Tarlósi Éva és Burai Norbert gyermeke
Márk Zsolt, Pásztor Éva és Bagó Lajos gyermeke Zsófia, Sallai Annamária és Mucsi István gyermeke István
Márk, Sánta Edit és Varga László gyermeke Dorina Napsugár, Soós Marianna és Simon Sándor gyermeke Balázs, Erdélyi Renáta és Mike Sándor gyermekei Melinda
és Sándor, Härtel Erzsébet és Deák István gyermeke
Zita, Lapis István és Bíró Andrea gyermeke Anita
Felnőtt keresztség Juhász Márk, Kurucz Vivien, Mezei
Anita, Nagy Dávid, Papp Csilla, Rábai Ágota, Szarvas
Adrienn, Varga Fruzsina, Bódizs Zoltán, ifj. Szabó Imre,
Zsombok Julianna, Deák István, Juhász Barbara, Kovács Dávid Máté, Marhás Sándor, Mészáros Viktória,
Molnár Szabina, Pardi Richárd, Rábai Bettina, Takács
Viktória, Tarsoly Ildikó, Tarsoly Krisztián, Varga Dániel,
Varga Tímea

2009. augusztus 20.

Ifj. Szabó Imre és Zsombok Julianna május
16-án kötöttek házasságot. Kívánunk sok
boldogságot nekik!

A Kis Bálint Református Általános Iskola
használható kerékpár felajánlásaikat várja
(Vésztő, Bartók tér 6.) az arra rászoruló
gyermekeknek történő esetenkénti kölcsönzés céljából. Érdeklődni lehet: Tóth
Editnél a 477-030-as telefonszámon.

Vésztői Képes Krónika Telefon: 477-030 E-mail: vesztoikk@gmail.com Kiadja a Vésztői Református Egyházközség. Felelős kiadó: Juhász Sándor lelkipásztor. Cím: 5530 Vésztő, Bartók
tér 6. Telefon: 477-030. E-mail: refveszto@freemail.hu. Az írásokat és a fotókat lelkes vésztői lokálpatrióták készítették. A szerkesztőség e-mail címe: vesztoikk@gmail.com Szerkesztés,
nyomdai előkészítés, korrektúra, nyomtatás: Betű.hu Média- és Hírügynökség. Telefon: (70) 639-1842. E-mail: betu.hu@gmail.com Anyagtorlódás miatt a nyáron készült további felvételek
a www.reformatusiskolaveszto.hu honlapon láthatóak.

