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Ötszáz éve lassan, hogy templom-
tornyainkra „rászálltak a csillagok”. A 
betlehemi csillag fénye hirdeti: itt re-
formátusok imádják az Istent. Ötszáz 
éve világégés volt, tisztítótűzként járt 
a lutheri eszme, és hirdettetett az igaz 
ember hitből való élete, majd Kálvin 
szerint Isten kegyelmi kiválasztásának 
igazsága.

A reformáció egész nemzetünk köz-
gondolkozására, kultúrájára erőteljesen 
rányomja bélyegét. Mi több! Magyar-
országon a reformáció megerősödése 
nyomán virágba borult az anyanyelvi 
kultúra és az irodalom, megszületik a 
protestáns életszemlélet, mely a mun-
kát és az imádságot az ember egyen-
rangú kötelességének tekinti (Ora et 
labora!), a tudomány és kultúra műve-
lése pedig Isten dicsőségét szolgálja.

Ünnepi alkalmaink:
December 24-én, szombaton 

16 órától szentesti műsoros istentisztelet
December 25-én, vasárnap 

10 órától úrvacsorás istentisztelet, 
15 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet 
gyermekek szolgálatával Körösújfaluban, 

17 órától hálaadó istentisztelet a gyülekezeti 
teremben

December 26-án, hétfőn 
10 órakor istentisztelet, magányosok 
megajándékozása, betlehemes játék. 

Az istentiszteletet követően a betlehemes játék 
előadásra kerül házaknál, igény szerint. 

Jelentkezni ünnep szombatjáig lehet. 
17 órától ünnepzáró istentisztelet a gyülekezeti 

teremben
December 31-én, szombaton 

17 órától óévi hálaadó istentisztelet 
a gyülekezeti teremben, ezt követően ifjúsági 

szilveszter. Éjfélkor közös könyörgés 
és hálaadás a templomban az újévért.

Január 1-jén, vasárnap 
10 órakor újévi ünnepi istentisztelet, melyen 

elhangzik a 2016. évről szóló 
gyülekezeti jelentés

Műemlék parókiánk 225 éves volt, amikor elkezdhettük a restaurálást. Az épület 23 éve a szeretetszolgálatnak ad helyet, s most, a közérzetjavító fel-
újítás után a lakók és a dolgozók egyaránt jobb körülmények közé kerültek. Minderről lapunk második és harmadik oldalán olvashatnak részletesen

„És akkor a csillagok tornyokra szálltak”

Évfordulóra készültünk ezzel a kirándulással is

Ötszáz éve ragyog a Jézus születését 
jelző betlehemi csillag templomtornya-
inkon, és beragyogja így, 2016 advent-
jében is utunkat, miközben  megyünk 
Betlehem felé a mi Krisztusunk elé. 
Zsolozsmázó adventi szívvel indulunk 
karácsony, a keresztyénség legszentebb 
ünnepe felé.

Folytatás a 3. oldalon →
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Szabó Imréné
Az 1993. december 

6. óta otthonunkban 
dolgozó főnővért, 
Szabó Imrénét kérdez-
tem épületünk régi és 
új állapotáról. Sajnos 
az egykori létesít-
mény már folyamatos karbantartásra 
szorult – emlékezett −, de a rendsze-
res munkálatok ellenére sem tudtuk 
már az egyre nagyobb létszámú lakók 
komfortját biztosítani. A felújított épü-
let már sokkal higiénikusabb, tágasabb, 
hangulatosabb lett, és úgy érzem, azóta 
sokkal jobb ide bejönni. Az építmény 
büszkeséggel tölt el, elég, ha csak a 
függönyökre tekintünk, a burkolatra, 
vagy éppen a muzeális értékű felújított 
nagyteremre.

Eg yházközsé-
günk a szociális 
feladatokat ellátó 
rendszerében és a 
református nevelés 
és oktatás intéz-
ményrendszerében 
betöltött szerepét 
csak akkor töltheti be megfelelően, ha 
folyamatosan és egészségesen fejlődik. 
A fejlesztésnek tárgyi, strukturális és 
szellemi-lelki vetületei vannak.

Az utóbbi két-három év külső fej-
lesztéseinek sorát a szociális alapellá-
tásnak helyt adó Diakóniai Központ 
nyitotta meg. 2014 februárjában Gy. 
Nagy Ágnes „Házi áldás” gyűjtemé-
nyének a kiállításával gazdagodva 
örülhetett a gyülekezeti közösség az új 
objektumnak, amelyben a kiállítást az 
akkori megyei múzeumi igazgató nyi-
totta meg. Az épület a templom mellet-
ti játszóteret szegélyezi, így a templom 
és az épület között kiváló lehetőség van 
a klubtagok vagy a Családsegítő Szol-
gálat segítségét igénybe vevők gyerme-
keinek a sétára, napozásra, játékra.

Az iskola fenntartója fontosnak tart-
ja a nemzeti értékek, hagyományok 
megőrzését és továbbadását. Erről szól 
az immár 21-szer megrendezett Nem-
zetközi Népművészeti Tábor. A tárgyi 
feltételek javítását célozta a Leader 
pályázattal megvalósított kézműves 
ház a Wesselényi utcai református 

Adventi időszakra léptünk. Vár-
tuk a Megváltó születésének ünne-
pét. Koszorút készítettünk, gyertyát 
gyújtottunk, elcsendesedtünk. Az 
ünnep közeledtével számvetést készí-
tettünk: „Várj ember szíve készen, mert 
jő a Hős, az Úr…!”.

Iskolánk tanulói, gyülekezetünk tag-
jai fáradhatatlan lelkesedéssel készülőd-
tek az ünnepi alkalmakra. Hagyománya-
inkhoz híven művészeti csoportjaink az 
adventi ajándékkosáron mutathatták 
meg sokoldalú tehetségüket. Városunk 
óvodásainak is örömet szereztek a Mi-
kulás-műsorral. Adventnek mind a négy 
vasárnapján zenei szolgálatokkal gazda-
gították az istentiszteleteket. Citeraze-
nekarunk, furulyaegyüttesünk ünnepi 

dallamokkal készültek. Gyermekkóru-
sunk, gyülekezetünk felnőtténekkara 
hitvalló énekekkel örvendeztették meg a 
hallgatóságot. Harmadikosaink, családi 
istentiszteletük keretében, zenés-verses 
összeállításukkal iskolánk névadójára, 
Kis Bálintra emlékeztek. Színjátszóink 
a betlehemes játékkal a régmúlt egyik 
népszokását elevenítették fel. Szenteste 
pedig a zsúfolásig megtelt templomunk-
ban felállított pódiumon adják elő Jézus 
születéstörténetét.

S felcsendül a közismert dallam: „Di-
csőség mennyben az Istennek… Békes-
ség, földön az embernek!” Úgy legyen. 
Adjon az Isten mindannyiunknak 
áldott, békés ünnepet!

Karáné Szemző Noémi

→ Folytatás az 1. oldalról
A mi gyülekezetünkben minden 

szentestén gyönyörködhetünk a „leg-
szebb templom a tele templom” lát-
ványán. Itt van a város, az iskola ap-
raja-nagyja. A szívek aranyhúrjain 
megszólaló zsoltárok, énekek gyerme-
keink karácsonyi játéka, az igehirdető 
örök érvényű üzenete:

„Megtartó született ma néktek,
A Földön békesség legyen,
A test felett ragyog a lélek,
A bűn felett a kegyelem

„Krisztus megszületett”

Kovács Edit

„És akkor a csillagok 
tornyokra szálltak” Ünnepváró alkalmaink

iskola telkén. Ebben az új épületben 
helyeztük el azt az égetőkemencét, 
amely nélkülözhetetlen volt az 
agyagozás, a fazekasság szakmai fogá-
sainak elsajátíttatásában.

A következő esztendőben sikerült 
újra megnyerni a Leader pályázaton azt 
az összeget, amiből fenntartói támoga-
tással (önrészvállalással) felépülhetett 
egy közösségi tér. Itt korszerű körül-
mények között, jó komfortérzés mellett 
lehet programokat szervezni, előadá-
sokat tartani, erdei iskolai programo-
kat megvalósítani. A már korábban is 
pihenési, sportolási és missziós célokat 
szolgáló Pap-tanya területe gazdago-
dott, környezete szépült, ezzel is növel-
ve iskolánk oktatási színvonalát.

Műemlék templomunk építése 234 
évvel ezelőtt kezdődött el, és benne olyan 
értékek találhatók, mint az 1828-ban ké-
szíttetett tölgyfa szószék és az 1900-ban, 
a pécsi Angster cég műhelyében készült 
orgona. A szószéket a műemlékvédelem 
életveszélyessé nyilvánította, ezért 
pályázatot adtunk be a helyreállításra. 
Gyülekezetünk több mint 1 500 000 Ft 
adományával, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület 2 000 000 Ft-os támoga-
tásával és a pályázaton nyert 2 500 000 
Ft-os összegnek felhasználásával újult 
meg a szószék.

Műemlék parókiánk 225 éves volt, 
amikor az Emmi Szociális Államtit-
kársága által kiírt pályázat segítségével, 

műemléki kötelmek megtartása mel-
lett restaurálhattuk. Az 1790-ben épült 
házat kívánta megidézni a műemléki 
tervezőmérnök, s így ma egy hatal-
mas, széles, virágokkal díszített folyo-
só várja az érkezőt, s ebből nyílnak a 
különböző funkciójú helyiségek. A fő 
épületszárny közepén helyezkedik el az 
a díszterem, aminek festett mennyezete 
és rekonstruált díszes oldalfala van. A 
régi parókia 23 éve a szeretetszolgálat-
nak ad helyet, s most a közérzetjavító 
felújítás után a lakók és a dolgozók egy-
aránt jobb körülmények közé kerültek.

Köszönetet mondunk mindenki-
nek, aki a tervezés, szervezés, kivitele-
zés munkájában tevékenyen részt vett. 
Mindezekért egyedül Istené a dicsőség!

Juhász Sándor

Sikeres pályázatok – valóra vált álmok

A megújult szószék

Ebédlő volt…

Kevesen bíztak benne akkor...

Mintha bombatalálat érte volna az épületet

Új ebédlő lett …csak ámul, mi lett az állványerdő nyomán

Aki tanúja volt a restaurátor munkájának…

…hogy ilyen szép folyosón üldögélhetünk

Az utcafront, az átalakítás után

Miben változott az életük a felújítás óta?

Ahogyan az álmok valósággá váltak

Bak Etelka
A megújult épü-

lettel kapcsolatos 
benyomásairól Bak 
Etelkát, szeretetott-
honunk dolgozóját is 
megkérdeztem. Na-
gyon jó érzés belépni 
ide − mondta −, örül, hogy vissza tud-
ták állítani a 225 éves parókiát az ere-
deti állapotába. Szakmai szempontból 
a négy speciális betegágynak nagyon 
örül, hiszen mozgathatóságukkal, 
emelhetőségükkel az ápolási felada-
tokban jó szolgálatot tesznek a nővé-
rek számára.  Külön kiemelte az épület 
folyosórészét, amely tágassága miatt 
több mindenre használható. Úgy érzi, 
hogy ez egy ,,patinásan szép” épület, s 
bízik a további fejlődésben.

Pénzes János
Szeretetotthonunk 

egyik lakóját, Pénzes 
Jánost is megszólal-
tattuk. Vajon ő mi-
lyennek találja az új 
épületet? Elmondá-
sa alapján kiderült, 
hogy két éve költözött be az otthonba, 
de mivel korábban postás volt, a régi 
épületbe is bejárása volt. Ahogyan ő 
jellemezte, „borzasztó állapotok vol-
tak, omladozott az épület”. Azonban 
a felújított objektumot olyannak érzi, 
mint egy ,,kis kastély”. Teljesen kor-
szerűnek tartja az épületet a hálószo-
bákkal és az ebédlővel egyetemben. 
Úgy érzi, hogy itt első osztályú ellá-
tásban részesül.

Németh Nikoletta



„Utaidat, Uram ismertesd meg velem, ös-
vényeidre taníts meg engem! Vezess hűsé-
gesen és taníts engem, mert te vagy szaba-
dító Istenem, mindig benned reményke-
dem.”  Zsoltár 25,4-5

A 2016/17-es tanévben mi vagyunk a 
Vésztői Kis Bálint Református Általános 
Iskola diákjai, akik olvasunk, számolunk, 
tornázunk, énekelünk, táncolunk, zené-
lünk, többféle kézi mesterséget sajátítunk 
el, és eközben csodálatosan nevelődünk. 

Isten kezében formálódunk a reggeli áhí-
tatok csendjében útravalót csomagolva 
aznapra, hittanórák nevelő üzeneteiben, 
családi istentiszteleteken, vasárnapi és 
ünnepi igehallgatásban, gyerek-istentisz-
teleten, gyülekezeti szolgálókörben, nyári 
és népművészeti táborokban. Nagy öröm 
számunkra, amikor a szomszédos szere-
tetotthon lakóinak, a település és a gyüle-
kezet közösségének az alkalmait gazdagít-

hatjuk énekkari szolgálatainkkal, furulya-, 
citera-, drámajátékunkkal. Köszönjük az 
előttünk járt diáktársainknak azt a hagyo-
mányt, amit kialakítottak lelkészeikkel, 
nevelőikkel, szüleikkel, s továbbadták ne-
künk.

Huszonöt éves iskolánk mai tanulói
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A Pap-tanyán, 2015 tavaszán adták 
át ezt a közösségi épületet, hogy az er-
dei iskolai programok megvalósításának 
megfelelő helyet biztosítson. A helyi hit- 
és közösségi élet ápolásán túl az igények 
teljes körű kielégítése érdekében egyre 
fontosabbá vált egy új akadálymente-
sített épület kialakítása, melyben egy 
előadóterem, egy foglalkoztatószoba, 
vizesblokk és egy konyha várja a vendé-
geket. Az előadóterem lehetőséget nyújt 
rendezvénysorozatok szervezésére és is-
kolai csoportok fogadására. 

Kincsesné nagy eriKa

Boldog, alkotni vágyó gyermekek 
veszik birtokba minden héten a Wes-
selényi úti Kézműves házat, ahol Gizi 
néni vezetésével ismerkednek a mak-
ramé és szövés fortélyaival. A vidám 
foglalkozások alkalmával kreatív és 

ötletes alkotások születnek a fürge 
gyermekkezek által. Ugyanitt kapott 
helyett az égetőkemence, melyben 
végleges formát kapnak az agyagból 
készült gyermekmunkák.

gurmainé csáK móniKa

A népművészet drága kincs. Sokféle 
módon óvjuk mi magyarok ezeket az 
értékeket hazánkban. Vésztőn, ebben a 
piciny viharsarki városban, idén XXI. 
alkalommal rendezték meg a magyar-
ságtalálkozóval egybekötött népművé-
szeti tábort. A rendezvényen több mint 
háromszázan vettek részt, köztük neves 
művészoktatók: Budai Ilona Kossuth-
díjas népdalénekes, előadóművész, vagy 
Széles András citeraművész… Istennek 
legyen hála a sokszor erőn felüli mun-
káért és áldozatért, és mindazokért, akik 
évről évre lehetővé teszik, hogy Isten 
igéje köré gyűlve valóban értéket, drága 
kincset adhassunk át a fiatal nemzedék-
nek!

 „Szolgáljatok az Úrnak örömmel…” 
(Zsolt. 100,2). SDG!

Tóth Donatella

„Jótékonyságról és az adakozásról 
pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Is-
ten…” A Református Egyházközség in-
tézményeivel  − áldozatos munkával − 
tizenharmadik  alkalommal rendezett  
jótékonysági estet és bált, ezúttal temp-
lomunk hangosításáért és gyermekein-
kért.  Nagy sikerünket példázza, hogy 
sokan megtisztelték jelenlétükkel az 
estünket, szórakoztak a szemet gyö-
nyörködtető műsorszámokban. Majd 
a finom vacsora után a zene ritmusa 
a táncparkettre csalt minden kedves 
résztvevőt. Lázas készülődéssel várta 
a vendégsereg a tombolasorsolást is. 
Szép volt!  Jó volt! Találkozzunk jövőre 
újra ugyanitt!

Karakasné Komáromi Éva

„…a ti beszédetekben az igen legyen 
igen, a nem pedig nem…” Máté 5,37 − 
ezzel az igei gondolattal indult 2016. 
február 26-án, hagyományteremtő szán-
dékkal, iskolánkban az első országos 
szépírási verseny, melyet 2−8. évfolya-
mos diákoknak szerveztünk. Az elő-
döntőbe küldött pályaművek értékelése 
alapján harmincnyolc tanuló került be 
a döntőbe. Amíg a diákok dolgoztak, a 
kísérő pedagógusok számára a zsűri el-
nöke tartott értékes előadást a szeretet-
otthon frissen felújított dísztermében. 
Amíg a zsűri értékelt, a gyermekeket ját-

szóházba vártuk, a felnőttek pedig bepil-
lanthattak iskolánk életébe. A várva várt 
eredményhirdetésen a helyezettek érté-
kes könyv- és tárgyjutalomban részesül-
tek. A viszontlátás reményében köszön-
tünk el vendégeinktől, bízva abban, hogy 
jövőre is találkozunk, a második Stylus 
Országos Szépírási Versenyen.

A verseny megálmodásáért, az 
előkészítés áldozatos munkájáért és 
a verseny sikeres lebonyolításáért 
köszönet illeti iskolánk minden dolgo-
zóját. Mindenért Istené a dicsőség.

Hollósi Márta

A 2015/16-os tanévben huszonhárom 
ballagó diák mondott búcsút az isko-
lánkban eltöltött diákéveknek. A nyolc 
év alatt számos tehetséggondozó prog-
ramban, fejlesztőfoglalkozáson és szak-
körön vehettek részt a saját érdeklődési 
területüknek megfelelően, ahol tanáraik-
ként formáltuk bennük a tudást,  a szel-
lemet és lelket erősítő hitet, s támogattuk 
ezáltal a pályaorientációt is. Célunk, 
hogy jellemes keresztyén ifjakat bocsás-
sunk útra, akik bekerülve a középisko-
lába megállják helyüket annak ellenére, 
hogy miként a mondabeli Odüsszeuszt 
a szirének éneke, úgy csábítja őket a vi-
lág hamis rendje. Reménykedem benne, 

Huszonegyedik alkalommal...

Szakkörök a Kézműves házban

Fafaragók munkában Lányok, citerával

Sül a kürtös kalács

Új életre kelnek a virágok

Összpontosított figyelem

Vésztői versenyzők, felkészítőjükkel

Szemet gyönyörködtető műsor

Néhányan a harmincnyolc indulóból… A viszontlátás reményében búcsúztak

Készül a furulya

Az alkotni vágyó gyermekek új otthona a Wesselényi úton

Lelket melengető dallamok a templomban… A szőnyegszövés is népszerű a táborban

Az épület minden igényt kielégít

A búcsúzók közül sokan sikeres tanulmányi- és sporteredményekkel büszkélkedhetnek

Erdei iskola

Jótékonysági est és bál

Hagyományteremtő kezdeményezés

hogy magukkal vitték a tudás, a tanulás, 
a szorgalmas munka tiszteletét és a tudo-
mányok iránti alázatot.

Közülük sokan sikeres tanulmányi 
és sportversenyeredményekkel büsz-
kélkedhettek. Nyolc tanuló gimnázi-
umban, közülük ketten az Arany János 
Tehetséggondozó Programban, egy 
diákunk a debreceni Refi-ben folytatja 
tanulmányait, kilenc fiatal szakgimná-
ziumba és hat tanuló szakközépisko-
lába nyert sikeres felvételt. Továbbra 
is Isten áldását kérjük az ő életükre és 
családjaikéra, és visszavárjuk őket isko-
lánkba, alkalmainkra.

Lőrinczné Gyulai Márta

Visszavárjuk őket!



Áldott karácsonyt 
és boldog új esztendôt 

kívánunk minden 
kedves olvasónknak!

a Református Egyházközség 
és intézményei

8. oldal  2016. december 24.

Mikor a lélek is ünneplőbe öltözik

Vésztői Képes Krónika • Ünnepi különkiadás • Kiad-
ja 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 kiadvány a Betűnet Média- és Hírügy-
nökség Kft. gondozásában látott napvilágot.  Telefon: 
(70) 639-1842. E-mail: betunet@betunet.hu. Nyom-
tatás: Kolorprint Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 
Anyagtorlódás miatt a rendezvényeinkről, ünnepi 
alkalmainkról készült további felvételeinket a www.
reformatusiskolaveszto.hu honlapon tekinthetik meg.

Anyakönyvi hírek
A 2015. esztendőben:

Keresztelés:
gyermek: 12 fiú és 3 lány; felnőtt: 1 férfi és 4 
nő – összesen: 20 fő (ebből 13 férfi és 7 nő)

Konfirmáció:
gyermek: 15 fiú és 4 lány; felnőtt: 1 férfi és 8 
nő – összesen: 28 fő (ebből 16 férfi és 12 nő)

Temetés:
25 férfi, 31 nő – összesen: 56 fő

Esküvő:
házasságkötés megáldását kérte 4 pár

A 2016. esztendőben:
Keresztelés:

gyermek: 5 fiú és 4 lány; felnőtt: 9 férfi és 14 
nő – összesen: 23 felnőtt 

Konfirmáció:
hetedikesek − felnőtt: 32 

Esküvő:
Iványi Dániel és Iványi Erzsébet (Oroshá-
za), Varga Viktor és Varga Mária. December 
30-án lesz Bocskov Norbert és Baji Ágnes 
esküvője.

Temetés:
27 férfi, 26 nő − összesen: 53 fő

Berek Szilvia

Hevér László és Hevér Dániel

Miczura Barbara

Ifj. Tóth Gyula

…Megerősödött hittel: konfirmandusok

Hack Henrik Benedek

Balog Daniella Léna és Szabó Imre

Mucsi-Horváth Fanni

…Igen. Van, hogy nem csak a test, 
a lélek is ünneplőbe öltözik. Ezek 
életünk azon pillanatai, amikért 
érdemes volt megszületnünk erre 
a világra. Ezek azok a  pillanatok, 
melyeket megkülönböztetett helyen 
őrzünk emlékeink polcain, melyeket 
ha felidézünk, újra és újra elszorul a 
torkunk. Így lesz ez e fotók szerep-
lőivel is...


