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Áldott karácsonyt
mindenkinek!

Pályázati beruházásaink
2012-ben

Igei köszöntő
„Múlik a sötétség és fénylik az igazi világosság.” 1Jn 2,8b
Rövidülő nappalok, hosszú éjszakák.
Korai esteledés, késői virradás. Nappal
is szürkeség, borulat, köd és homály.
Bizonytalan lépések, jeges utak, csúszós járdák. Ezek jellemzik napjainkat így decemberben. Jó
tudni azonban, hogy lesz
tavasz, olvadás, napsütés
és bimbózó rügyek. Az
adventi gyertyák fénye is
üzen: van győzelem a sötétség felett. A betlehemi
csillag felragyogott. Isten elküldte az Úr Jézus Krisztust, aki
elmondhatta magáról: „Én vagyok a
világ világossága, aki engem követ nem
járhat sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága.”
Kirakatok reklámfénye, csillogásvillogás kínálja az árut, üresít pénztárcát. Érték és értéktelenség, pótszerek és
giccsek csábító vonzása hat ránk. Ünne-

pet akarunk szervezni, s ehhez kellékként kellenek a fentiek. Sokan mondják
a szeretet ünnepének a karácsonyt, de
nem tudják, hogy Isten a szeretet. Vannak, akik a család ünnepének tekintik, de sokaknak hiányzik
a család.
Valódi érték a világos
beszéd, a tiszta szívből fakadó szó, az Isten szeretetére válaszoló önzetlen, viszonzást nem váró szeretet.
A családi kör, melyben Isten a családfő, harmóniát áraszt,
s a nemzet talpköve lehet.
Kérjük ünnepünk és új esztendőnk
megáldását: „Jer világosság ragyogj fel
nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Tiszta szívből mindenkit hadd
szeressünk, egyezségben és békében éljünk. Könyörüljél.” (Ref. énekeskönyv
Folytatás a 3. oldalon •
234/2.)

A Jézust váró advent

Három jelentős beruházásról számolhatunk be
egyházközségünkben, visszatekintve az elmúlt
hónapokra. Lapunk második oldalán e három
jelentős beruházásról szól képes tudósításunk.
Köszönjük, hogy mindenben számíthattunk közösségünk tagjainak áldozatvállalására

Az egyházban az adventi időnek kettős
tartalma van: a várakozás és a bűnbánat ideje.
A várakozásban benne van valami a
karácsonyi örömből, az előkészületi idő
ugyanakkor a bűnbánat ideje is.
Advent igazi jellegét a Krisztus-várás
örömének és a fogadására készülő bűnbánatnak kettőssége adja meg.
Iskolánk legnemesebb hagyományainak egyike az adventi időszak, mely
„az adventi ajándékkosárral” (az egész
gyülekezetnek és Vésztő város minden
lakójának ünnepi összeállítása) veszi
kezdetét, és karácsonykor (szentestén,
karácsony első és második napján) ér
véget.
Szentestén gyermekeink, iskolánk
művészeti csoportjai: a színjátszó, furulya- és a citerazenekar, valamint az

énekkar dolgozzák fel a születéstörténetet, hiszen karácsonykor válik valóra az adventi ígéret, Isten Jézus Krisztusban emberré lett, hogy szeretete
véghezvigye a csodát az ember megmentésére.

Az adventi ajándékkosár az idén is megtelt
minden jóval
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Pályázati beruházásaink 2012-ben
Három jelentős beruházásról számolhatunk be egyházközségünkben, visszatekintve az elmúlt hónapokra.

Vegyük hát sorba, mi mindennel gazdagodtunk eddig,
illetve gazdagszunk a közeljövőben!

A szószék
úti református
helyrehozatala
iskola bővítéis ránk vár
sét. Az udvaReformátus
ron már láthatemplomunk
tók is az épület
műemléki érfalai, melyek
téke felbecsülegy kézműhetetlen. Sajves ház világát
nos ez nem
foglalják majd
Az új épületben kap helyet az idősek klubhelyisége is
mindenki számagukba. A
mára érthető.
meglévő védett
Elődeink Isten iránti hálából, tisztelettel és hatalmas áldo- épület külső-belső felújítása a Tiszántúli Református Egyzatkészséggel építettek a falunak méltóságteljes, fehér temp- házkerület és a helyi egyházközség segítségével történik 22
lomot. Településünk legnagyobb és legértékesebb műemléke milliós értékben. A munkálatok januárban folytatódnak, s
statikai gondokkal küzd a magas talajvízszint miatt. Koráb- a nyáron be is fejeződnek. Iskolánk több mint két évtizedes
ban föld alatti vízelvezető csőrendszert 3 milliós önerős be- története során fontos nevelési cél a tehetségek felfedezése
fektetéssel építettünk ki a templom körül, hogy csökkentsük és kibontakoztatása, ugyanakkor minden gyermek készséa veszélyeztető víz jelenlétét. A falakat az elmúlt évben 9 mil- gének és képességének fejlesztése, kudarcokon való átsegítéliós beruházással sikerült mechanikusan is szigetelni, amit a se és örömhöz juttatása. Ehhez a munkához nyújt megfelelő
műemléki hatóság eddig nem engedélyezett. Reméljük, hogy tárgyi feltételt a kézműves ház és berendezése.
így beindul a falak száradása, és egy következő vakolás már
szárazon tud maradni. Ebben az esztendőben a boltívek teFejlődik szociális gondozási központunk is
tőtérben való megerősítése történt 8,5 milliós értékben. A
Az 1990-től működő szeretetszolgálat sokszínű lett az elkét év alatti 17,5 milliós beruházás költségeit állami pályá- múlt huszonkét év alatt. A bentlakásos szeretetotthon jelenti
zati nyeremény (8,2 millió), helyi önkormányzati támoga- a telephelyet az alapszolgáltatásoknak és az Agape Otthontás (4,2 millió) és gyülekezeti bevétel (5 millió) biztosította. ápolási Szolgálatnak is. Az egyházközség Szociális GondoNagy kincsünk, a szószék helyrehozatala vár ránk sürgősen, zási Központjának fejlesztését segíti az a 60 milliós pályázati
mivel a vizes falakban lévő tartógerendák elkorhadtak, s a beruházás, mely lehetőséget nyújt az idősek klubja és a csafafelületek igényes kimunkálása is megoldásra váró feladat. ládsegítés tárgyi feltételeinek fejlesztésére. Az új épületben
Köszönjük az adományozók segítségét, akik az elődökhöz kap helyet a szociális étkeztetést biztosító melegítőkonyha,
méltóan, lehetőségükhöz mérten járultak hozzá értékeink a klubhelyiség, a foglalkoztató, a családsegítő iroda, a raktár,
megőrzéséhez.
és vásárolhatunk egy ételszállító autót is. Sajátos cél az idős
klubtagok és a templomkerti játszótéren játszó gyerekek – a
Nyárra elkészül a kézműves ház
különböző korosztályok – kölcsönhatása, mely a gyermekÖrömteli hír volt mindnyájunknak, hogy a Leader nyer- ben tiszteletet ébreszt, az időseket pedig serkenti és örömre
tes pályázatunk 20 millió forinttal támogatja a Wesselényi hangolja.

Már emelkednek a kézműves ház falai

Reméljük, hogy a következő vakolás már száraz marad
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Igei köszöntő

Ünnepi alkalmaink
December 24. 16.00 óra
KARÁCSONY SZENTESTI
ISTENTISZTELET
December 25. 9 óra 30 perc
KARÁCSONYI ÚRVACSORÁS
ISTENTISZTELET
December 26. 9 óra 30 perc
KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA,
MAGÁNYOSOK MEGAJÁNDÉKOZÁSA, BETLEHEMES JÁTÉK
(UTÁNA A BETLEHEMESEK
HÍVÁSRA HÁZHOZ MENNEK)
December 31. 17.00 óra
ÓÉVI ISTENTISZTELET, UTÁNA
IFJÚSÁGI SZILVESZTER,
ÉJFÉLI KÖNYÖRGÉS
Január 1. 10.00 óra
ÚJÉVI ISTENTISZTELET

3. oldal

• Folytatás az 1. oldalról

Karácsonykor megjelenő újságunkban szeretnénk Isten iránti hálaadással
köszönteni az ebben az évben újraválasztott gondnokot és presbitériumot.
A régi és új tagokat Isten kegyelmébe
ajánlva kérjük, „növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, Jézus Krisztusunk
megismerésében…”.
Presbitériumunk nevében is Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk az elmúló
esztendőben gyász terhét hordozó családokat a zsoltáros gondolatával: „Vesd
az Úrra a te terhedet, és Ő gondot visel
rólad…”
Azokra, akik ebben az évben kérték
megkötött házasságukra Isten áldását,
hálaadással tekintünk, és kérjük, hogy
a hármas kötél, a Krisztussal és egymással őket összekötő fonál ne szakadjon el,
hanem erősödjön úgy, hogy ketten hármasban az Úr Jézussal járva tölthessék
be a szeretet törtvényét.
A családokat, amelyek ebben az esztendőben hozták el gyermeküket a gyülekezetbe, hogy a keresztség szentségé-

Emlékezés Ladányi Károlynéra

ben részesüljenek, arra kérjük, hogy
ígéretükhöz méltóan engedjék az Úr
Jézus Krisztushoz gyermekeiket, s ők
maguk is vegyék észre, hogy keresi őket
az Úr, és akkor adják a legtöbbet gyermekeiknek, ha együtt imádják az Istent,
és építik a gyülekezet közösségét.
Dicsőség Istenünknek és köszönet a
jókedvű adakozóknak, akik az anyagi
teherhordozásban is részt vettek ebben
az évben az egyházfenntartói járulék,
a templomrenoválásra szánt és külön
adományok vállalásával.
Köszönet a határon túli Kárpát-medencei testvéreink imádságaiért. Köszönet az egymás hite általi épülés lehetőségéért, mely a kölcsönösség jegyében
történt. Presbitériumunk és gyülekezeti közösségünk nevében szeretettel
köszönjük meg a Helvetia-Hungaria
bizottságának áldozatos szervezőmunkáját és anyagi támogatását, amellyel
gyülekezetünket és intézményeinket
évek óta rendszeresen segíti, és értékes
karácsonyi ajándékokkal örvendezteti
meg a szorgos munkatársakat.

Betlehemezés

(1956–2012)

„Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra
vezettek, mint a csillagok mindörökké.” Dán 12,3
Nagymamája kezét fogva indult el
a templom felé gyermekkora elején.
Mozdonyvezető édesapja, háttérként
szolgáló édesanyja és testvére szeretetteljes családi közösségében hamar
kitűnt Istentől kapott képessége. Szívesen és könnyen tanult. Tanítói, majd
orosz nyelvtanári és némettanári képesítést szerzett. Vésztőn tanított a
Móra iskolában, a Szabó Pál Általános
Iskolában és a Kis Bálint Református
Általános Iskolában. Mindenütt megbecsülték, tanítványai és a szülők szerették. Pedagógiai munkája mellett
lokálpatriótaként sokat fáradozott a
település szépüléséért, szervezett, tervezett, munkálkodott a közösségért.
A templomban nagymamája helyén
ülve hallgatta Isten igéjét. Részese volt
az úrvacsorai közösségnek is. Hálás
volt Istennek férjéért és fiaiért. 1978tól éltek házassági közösségben. 1979-

ben és 1984-ben örülhettek fiaik születésének. Áldozatos szeretettel nevelték
fel őket. Mindkettőjük a hadseregben
munkálkodik, egyik vegyésztechnikusként, másik jogászként. Mindig
boldogan várta őket haza, még betegsége idején is kedvenc ételeiket igyekezett elkészíteni. Szeretettel fogadta be
a családba kisebbik fia menyasszonyát
is. A súlyos betegséget méltósággal viselte. Férje és a családtagok támogatták, erősítették. Gyülekezetünk és a
tantestület folyamatosan imádkozott
érte. A családdal együtt adtunk hálát
életéért a gyászistentiszteleten és a
jótékonysági est keretében felvillantva életének meghatározó pillanatait.
Hisszük, hogy Jóbbal együtt ő is vallhatta: „Tudom az én megváltóm él…
és egykor majd az én porom felett is
megáll.” Jób 19,25
Soli Deo Gloria!

Betlehem a templomban…

A betlehemező diákok a templomban és
a szeretetotthonban minden évben bemutatják műsorukat, ezt követően a régi
hagyományokat felelevenítve sok család
otthonába is örömet visznek.

…és a családoknál

Karácsonyi ajándékunk:

az ô szép eredményeik
Az iskolai munka eredményességéhez szükség van a szorgalmas tanulásra. Ám vannak,
akik nem elégszenek meg ennyivel: időt, energiát fektetnek a többletmunkába is annak érdekében, hogy egy őket érdeklő szakterületen több ismeretre tegyenek szert, szívükhöz
közel álló művészeti ágakban gyakorlatot szerezzenek. Ők időről időre rangos versenyeken
teszik próbára tudásukat, és az ott elért szép
eredmények nemcsak nekik, de az iskola és
a gyülekezet közösségének is örömet szereznek, igazi ajándék ez mindnyájunknak. Isten
iránti hálaadással köszönjük a sok munkát
gyermekeinknek, az őket felkészítő pedagógusoknak, művésztanároknak és a biztos hátteret nyújtó szülőknek, családoknak!
***
Volt nyolcadikosaink, akik már nem vehettek
részt a közös fotózáson, de szereplésükkel iskolánk jó hírnevét öregbítették: Gulyás Kitti,
Keresztély Klaudia, Makra Gabriella, Máté Elvira, Nagy Rebeka, Pálfi Gergő, Sajti Maja, Tölcsér Csaba, Varga Gyula, Verstrepen Nelli Irma.
A felvételről hiányzik még Tóth Dorottya.

6. oldal

Tizenhetedik alkalom
Az idő múlását az is jelzi, hogy már
17. alkalommal rendezhettük meg magyarságtalálkozó és népművészeti táborunkat. Ebben az esztendőben is közel
félezren voltunk a Nagy-Magyarország
minden pontjáról, hogy szóljon „az ötágú síp”. Táborunk sikerét fémjelzi az a
tény, hogy rendszeresen visszajáró már
apáról fiúra hagyományozódott a vésztői tábor alkalma, hiszen már a felnőtt
gyermekek és párjaik látogatják a tábor
rendezvényeit. Ezért egyedül Istené a
dicsőség.

Vésztői Képes Krónika

Játékos nyelvtanulás

A Szentírás Szövetséggel szervezett nyelvi táborban anyanyelvi és magyarországi tanárok
játékosan mélyítik el a gyerekek nyelvtudását

Többgenerációs tábor

Apáról fiúra hagyományozódik...
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HURO pályázat
A 2012-es év nyarán a HURO pályázat
keretében negyven pedagógus és kétszáz gyermek bevonásával megszervezésre kerülhetett a természettudományok iránt érdeklődők számára Vésztőn
az Ökotábor és Erdélyben a Ruszkatővölgyben a Tálentumtábor. Mindkét
helyszínen megismerhettük a bennünket körülvevő természetes környezet
szépségeit. A Körös–Maros Nemzeti
Parkhoz tartozó mágori tanösvényt bejárva elénk tárult a környék jellegzetes
élővilága, a múzeumi látogatás során a
hely történelmi múltja. Erdély vadregényes tájain túrázhattunk, a Ruszkahavasok egy kis patakkal szegélyezett
völgyében végezhettünk megfigyeléseket, kísérleteket, játékosan ismerkedtünk az alternatív, megújuló energiaforrásokkal, kalandparkba látogattunk.
Mindkét tábor játékos keretversenynyel zárult, melyen összegeztük, rendszereztük a héten szerzett ismereteket.
A táborok és projekttalálkozók során
kölcsönösen betekinthettünk egymás
hétköznapjaiba, új módszerekkel, technikákkal gazdagodhattunk.

A tábor jól összekovácsolta a csoport tagjait
Csuhécsodák…

Ifjúsági találkozó

Gyülekezetünk fiataljai a Református Fiatalok Szövetségével közös szervezésben nagyon
vidám hangulatban voltak együtt az ige körül

A nyári kánikulában az egyházi üdülő
felé vezető úton mindenki izgatottan
várta, hogy feltűnjenek a hegyek a távolban, ami az alföldi embernek már
önmagában is a változatosságot, érdekességet jelenti, nem beszélve a pár fokkal hűvösebb levegőről. A tábor hete elé
mindenki várakozással tekintett: pihenni a jó levegőn, örvendezni a közösségnek, bejárni a szép turistaösvényeket,
érdekes, szép emlékhelyeket megnézni,
lelkileg épülni az elcsendesedés perceiben. A tábor többeknek a gyülekezet és
adományozók áldozatos támogatásával
vált elérhetővé anyagilag. Az ott töltött
idő korosztálytól függetlenül összekovácsolta a csoport tagjait egy nagy
családdá. Hálásak vagyunk Istennek az
idei táborért is!

Még egy kicsit igazítunk rajta…

Játékos ismerkedés a megújuló
energiaforrásokkal

Vésztői Képes Krónika • Kiadja a Vésztői Református Egyházközség • Engedélyszám: 163/600/3/2009 • Felelős kiadó:
Juhász Sándor lelkipásztor. Cím: 5530 Vésztő, Bartók tér 6. Telefon: 66/477-030. E-mail: refveszto@freemail.hu • Az írásokat és a fotókat lelkes vésztői lokálpatrióták készítették • Felelős szerkesztő: Ladányi Károly • A szerkesztőség e-mail
címe: betunet@betunet.hu • A kiadványt gondozta a BetűNet Média- és Hírügynökség Kft. • Ügyvezető: Gy. Nagy
Ágnes. • Telefon: 66/640-310. Mobil: 70/639-1842 • További felvételek a www.reformatusiskolaveszto.hu honlapon.
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Platán piknik
A vésztői egyházközség és intézményei
a hagyományőrzés és -ápolás jegyében
hívták életre a Pünkösdi Sokadalom
elnevezésű programsorozatot, mely
az 5-25-50 éve konfirmáltak jubileumi alkalma is. Kiállítást szerveztünk
nagyanyáink régi, hímzett falvédőiből,
felkutattuk Sárrét legjobb ízőrzőit, volt
sütés, főzés, kézműves-foglalkozások, s
a templom tövében felállított szabadtéri
színpadon teret kaptak iskolánk és településünk művészeti csoportjai. Néptáncosok, színjátszók, furulyazenekar,
énekkar, népdalkör, dalárda, citerazenekar szórakoztatta az érdeklődőket. A
meghirdetett rajz- és versíró pályázatra
is számos kiemelkedő alkotás érkezett.
Nagy örömünkre megmozdult Vésztő
apraja és nagyja. Dédanyáink titkos receptjeiből ínycsiklandozó finomságok
készültek. A résztvevőket értékes ajándékokkal és a piknik csodás emlékével
bocsátottuk haza.

Együttlét a hagyományőrzés jegyében

Mozdulj rá!
Iskolánk életében szép hagyomány a
minden korosztályt megmozgató októberi délután – a Mozdulj rá! A reformáció hónapjában arra hívunk mindenkit,
hogy emlékezzünk a reformáció egy
jelentős eseményére, idén az első magyar református énekeskönyv megjelenésére, ezért volt a túra hossza 1560
méter. Utána együtt örültünk gyermekeink énekes, zenés szolgálatainak, és
hallgattuk Isten igéjét, ami felüdítette a
lelkünket, irányt mutatott a továbbhaladáshoz, mindezt közösségben, együtt.

Minden korosztályt megmozgatott

Vésztői Képes Krónika

Jónak lenni jó

Adakozás és felhőtlen szórakozás
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Szolgáló kör
A konyhatündérek – a szolgáló kör tagjai – semmit nem árultak el a menüből.
Pedig a fürkésző tekintetek kísérték
őket a rendezvény kezdete előtt. A téma
viszont nem volt titkos: felső-Tisza-vidéki templomtúra. Amit így utólag
megfogalmazhatunk: az alkalom végére testileg-lelkileg feltöltődött a résztvevő. Gyülekezetünk apraja-nagyja együtt
lakhatott jól, lelkileg az igéből és templomaink megejtő szépségéből, testileg
pedig az ízletes falatokból.

Az ő új viseletükért is szól a muzsika

Kilencedik alkalommal érezhette meg
iskolánk és városunk apraja-nagyja,
hogy: „Jobb adni, mint kapni.”
A kilencedik jótékonysági estünkön
a beérkezett adományokat a 229 éves
templomunk felújítására és citerazenekarunk megfelelő viseletének megvásárlására ajánlottuk fel.
A jókedvű adakozás, a felhőtlen szórakozás jellemezte legutóbbi jótékonysági estünket is.

Ifjúsági alkalom

A téma: felső-Tisza-vidéki templomok

Kegyeleti futás
A református egyházközségben hagyomány az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hőseire kegyeleti emlékfutással emlékezni, amit az idén a
temesvári testvériskola küldöttségével
együtt teljesítettünk. Az 1848 méteres
táv lefutása közösségformáló alkalom a
város lakói számára, forró tea és foszlós kalács elfogyasztása után a fáklyás
felvonulás tette még emlékezetesebbé
nemzeti ünnepünk előestéjének záróakkordját. A lélek teljességét adta a
háborúk és forradalmak műemlékénél
elhangzó igei gondolat és történelmi
megemlékezés. A Kossuth-nóták jól ismert dallamainál a lobogó fáklyák fényénél helyeztük el a kegyelet virágait
hőseink emlékművénél.

Ha úgy alakul, játszanak…

Egy szoba, tele nyakigláb ifjakkal. Ha
kell, sütnek-főznek, ha úgy alakul, játszanak, de ha arra van szükség, komolyak is tudnak lenni. Talán kitalálták,
ők az „Ifik” – szombat esténként! Jó
hangulatban próbálnak mindig olyan
kérdésekről, témákról beszélni, melyek
mindenkit érdekelnek, de természetesen segítségül hívják Isten igéjét, ami
olyan számukra, mint az iránytű, ami
megmutatja a helyes utat.

A lobogó fáklyák fényénél

8. oldal
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Konfirmáció, ballagás

„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket,
és követnek engem” (Jn 10,27)
Pünkösd vasárnapján került sor a 7. osztályos konfirmandusok
bizonyságtételére a Heidelbergi Kátéban tanultak alapján hitükről és vallásukról, felelve a feltett kérdésekre. A fogadalmat
tett gyermekek
közös úrvacsoravétele pünkösd
hétfőjén volt,
amikor elsőként
járulhattak az Úr
asztalához. Ebben
az évben iskolánk
huszonkét tanulója vált gyülekezetünk teljes jogú
Konfirmandusok pünkösd vasárnapján
úrvacsorával élő
tagjává.
Iskolánk életének másik kiemelkedő eseménye volt a ballagás, amelyen két
végzős osztálytól
búcsúzhattunk el
a június 17-i ünnepi istentisztelet
keretében.
Két végzős osztálytól búcsúztunk

240 éve született Kis Bálint
Kis Bálint 1772. december 9-én
született Vésztőn. Földművescsalád gyermekeként kezdte meg tanulmányait, majd a Debreceni Református Kollégium tanulójaként
készült Isten szolgálatára. Ötödéves diákként, szülőfaluja kérésére
bocsátották Vésztőre iskolamesternek három esztendőre. Tanult
a jénai egyetemen is, majd hazatérve Szentesen várt rá a lelkészi
Iskolánk névadója
hivatás. Szívügyének tekintette az
oktatás színvonalának emelését, az iskola- és a templomépítést. Jelentősek egyház- és gyülekezettörténeti, helytörténeti,
valamint néprajzi munkái is. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába iktatta. A jövő nemzedék számára
is példaértékű hitvalló élete, tudományos, népnevelő munkája, hazafiúi és társadalomformáló magatartása.
Advent második vasárnapján, születésének 240. évfordulójára emlékeztünk két helyszínen is. A szentesi gyülekezet
vendégeként szolgált lelkipásztorunk, magyartanárunk, citerazenekarunk és furulyazenekarunk. Idehaza, volt diákjaink zenei szolgálatával kiegészülve, pedagógusaink méltatták
iskolánk névadójának munkásságát. S a felnőtt-, valamint a
gyermekénekkar énekei loptak szívünkbe adventi hangulatot. Mindkét helyszínen koszorúzással zárult az ünnepi istentisztelet.

2012. december 24.

Gondozottjaink mosolyáért
A diakóniai szolgálatok területén
nehéz emberi sorsokkal, betegséggel találkozunk.
A szolgálataink
által nyújtott segítséggel, ápolással-gondozással
igyekszünk testilelki fájdalmakat
enyhíteni. A gondozottak mosolya bennünket is
örömmel tölt el.
Az intézetben
együtt élnek tevékenyebbek és lelki
vagy testi szempontból leépülő,
magatehetetlen
betegek. A megfelelő egyéni bánásmód és segítségnyújtás jó közérzetet és biztonságot
ad mindannyiuk
számára.

Szeretnénk enyhíteni a testi-lelki fájdalmakat

Generációk – együtt

Legszebb templom
a hívekkel teli templom
„A te házad iránt érzett szeretet emészt engem.”
Jn 2, 17b

II. József, a „kalapos király” hozta meg 1781-ben az úgynevezett „türelmi rendeletét”, melyben szabadabbá tette a protestánsok számára hitük gyakorlását. E rendelet nyomán az
akkori lelkipásztor, Erdélyi Sámuel alkalmasnak ítélte meg az
időt a templomépítésre.
1782 augusztusától 1783. november elejéig – 15 hónap
alatt – a gyülekezet áldozatából felépült a templom. Az akkori település 1400 lakója – 238 család apraja-nagyja – részt vett
az építésben. Az első istentiszteletet 229 évvel ezelőtt 1783.
november 12-én tartották templomunk falai között.
A templomunk bővítésére 1825-ben került sor, de hátra
volt még egy nagyon fontos feladat, a szószék elkészítése.
1828-ban ez is megvalósult. 1797-ben emelt tornya különleges, mert több szintjén boltozott tűzbiztos kamrákkal tagolva
évtizedeken át a gyülekezeti magtár célját is szolgálta. Ebben
1988-ban toronygaléria nyílt – egyházművészeti kincsek kiállításával.
Az egymást követő nemzedékek mindig szerették, gondozták templomunkat, szépítették környezetét. Imádkozzunk azért, hogy a templomépület folyamatos újításával a
gyülekezet is megújulhasson, és megtölthesse a templomot,
hiszen a legszebb templom a hívekkel teli templom.

