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 Pünkösd. Ünnep, melynek ünneplése, egyáltalán ünnepként való megélése talán már nem 
annyira természetes, mint korábban. Ez az ünnepünk valahogy háttérbeszorult. Karácsonyt és húsvétot 
egy kicsit talán szebbnek, fontosabbnak is tartjuk, de pünkösd ünnepe másodlagossá, harmadlagossá, 
vagy inkább sokadlagossá vált az évszázadok folyamán. Persze nagyon sok oka van annak, hogy ez 
így alakult, hogy pünkösdöt félretettük, hogy már szinte nem is soroljuk a nagy ünnepeink közé. Ilyen 
okként említhetjük talán, hogy pünkösd második napja már nem szabadnap, s akinek munkába kell 
mennie, aki ügyes-bajos dolgait intézi, az csak nagyon tudatosan tudna kellő figyelmet fordítani ez 
ünnepre. De e mögött is az áll, hogy az évszázadok folyamán elhomályosult pünkösd személye, úgy 
is mondhatnánk, hogy az ünnep alanya, mégpedig a Szentlélek Isten. És ez nem csupán közösségi 
szinten, de egyéni hitéletünkben is megfigyelhető. Hiszen általában a mindenható, a teremtő Atya 
Istenhez fohászkodunk, Jézus Krisztus megváltását hirdetjük, azonban a Szentlélek Isten egyéni 
életünkből is kimarad. Nem tudatosan, de mégis valahogy kihagyjuk, kizárjuk életünkből. Azonban 
nem lehet, mert az első pünkösd során kitöltetett Szentlélek ma is munkálkodik. Munkálkodik 
bennünk, a gyülekezeteinkben, de az egész világon. Általa érthetjük az igét, általa juthatunk hitre, 
ismerhetjük fel Istenünket, általa, a Szentlélek munkája által tehetünk hitvallást mások előtt. Ahogyan 
Jézus tanítványai is a Szentlélek kitöltetése után tudtak csak hitvallást tenni Urukról.
 A pünkösdi események leírásában (ApCsel 2.) azt olvashatjuk, hogy mindnyájan együtt 
voltak. Az Úr Jézus már nem volt velük, de ők, a tanítványok mégis együtt voltak. Nem csak a 
Mesterrel, de a Mester nélkül is együtt vannak. Most már nem szélednek széjjel, nem térnek vissza 
korábbi életükhöz, foglalkozásukhoz, mert elhívásuk egy életre szólt. Akkor, az első pünkösdön már 
együtt voltak. És ekkor mintegy sebesen zúgó szél támadt. Nem is tudták pontosan megfogalmazni, 
hogy mi történt. Nem tudták leírni, csak a szél zúgásához tudták hasonlítani a történteket. Mert a 

Szentlélek munkáját nem lehet leírni, csak átélni. Bizonyára 
sokan megtapasztaltuk már azt, amikor nem tudjuk, hogy miért, 
nem tudjuk, hogy mi, de mégis valami történt. Valami elkezdett 
munkálkodni bennünk, valami elindított, térdre kényszerített, 
valami imára nyitotta az ajkunk. Éreztük, hogy nem a magunk 
erejéből, hogy nem tőlünk jön, nem a mi szívünkből fakad 
a cselekvés, a megértés, s le sem tudnánk ezt írni, de mégis 
megtörtént. Ez történt a tanítványokkal is. Ott voltak együtt 
a házban, és a sebesen zúgó szél zendüléseként fogták fel a 
történteket, és kettős tüzes nyelvekként tudták leírni a rájuk 
szálló Szentlelket. Nagyon képiesen van megfogalmazva az 
első pünkösd története, de másként nem lehet leírni a Szentlélek 
munkáját, csak a hatását, a szívben gerjesztett indulat eredményét, 
gyümölcsét lehet emberi szóval leírni, megfogalmazni. 
 Ezt teszi az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv szerzője 
is, amikor a Szentlélek munkáját, a Szentlélek kitöltetését követő 
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eseményeket írja le. Az apostolok különböző nyelveken kezdtek beszélni. De nem csupán beszéltek, 
hanem prédikáltak, Krisztusról tettek tanúbizonyságot, hitvallást. Jeruzsálemben ekkor nagyon 
sok  nemzetiségű, nyelvű ember volt. A város sok zarándokkal, kereskedővel volt tele. Voltak, akik 
átutazóban voltak, de voltak, akik ott laktak és ismerték az apostolokat. A Szentírás tanúsága szerint 
a jeruzsálemi tömegben, a sok nemzetiségű tömegben voltak pártusok, médek, elámiták, és voltak 
Mezopotámia, Júdea, Kappadócia és Pontus valamint Ázsia lakosai közül is. De voltak a tömegben 
egyiptomiak, rómaiak, zsidók, arabok, prozelitusok és még ki tudja hány nemzetnek fiai. Mennyi 
nemzetiség. Hány és hány féle elképzelés, világnézet, hit. Mégis minden nép, minden nemzet a maga 
nyelvén hallotta az apostolokat szólani. Istennek a csodálatos kegyelme, hogy sok évezreddel korábbi 
bábeli nyelvzavar után, mely a bűn következménye volt, most mégis minden nemzetnek a maga 
nyelvén hirdettetett az evangélium, a kegyelem. Nem csak a zsidóknak, de európaiaknak, ázsiaiaknak 
és Afrika népeinek is; azt lehet mondani, hogy az akkor ismert egész világnak, hiszen Jeruzsálembe 
mind a négy égtáj felől érkeztek. Már itt elkezdődött valami. Elkezdődött a Jézus mennybemenetelekor 
elhangzó ígéret betöltődése, hiszen Krisztus e szavakkal búcsúzott tanítványaitól: és lesztek nékem 
tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. 
Elkezdődött valami, egyelőre csak Jeruzsálemben, de a tanítványok tanúk lettek, Jézus Krisztusnak 
tanúi, mégpedig a föld végső határáról érkező népek előtt is. És mindezt nem maguktól, hanem a 
Szentlélek által, azért mert az első pünkösdkor kitöltetett a tanítványokra Istennek Szentlelke.
 A pünkösdi eseményekből az is megtudható, hogy mi volt a jeruzsálemi tömeg reakciója erre 
a hitvallásra. A saját nyelvükön hallották a tanítványokat szólani, ami csodálkozást, álmélkodást váltott 
ki. Az apostolok Istennek nagyságos dolgairól beszéltek, de a népek zavarba jöttek. Ma is megtörténik, 
hogy a Szentlélek munkája során a népek zavarba jönnek. Zavarba jönnek, ha Isten dolgairól hallanak, 
mert Istennek dolgai mindig gondolkodásra késztetnek. Ma is sokan zavarba jönnek, mert Istennel 
találkozni bizony zavarba ejtő, de mégis csodálatos dolog. Az ember egzisztenciálisan megtörik, az 
egész addigi léte, élete, életének helyessége kérdőjeleződik meg egy-egy ilyen találkozás, Istennel 
való találkozás folytán. Zavarba jövünk, ha Istennel, ha az Ő dolgaival találkozunk, s zavarunkban 
mi is csak annyit tudunk kérdezni, amennyit a jeruzsálemi tömeg népei kérdeztek egymástól: vajon 
mi akar ez lenni? Mi akar az lenni, hogy nem én vagyok életem ura? Mi akar az lenni, hogy Jézus 
Krisztus nélkül elveszek? Mi akar az lenni, hogy bűneim csak a kárhozatba visznek, s egyáltalán mit 
akar az jelenteni, hogy bűnös vagyok? Miért mondják, hogy értem is szenvedett Jézus a golgotán? Mi 
akar ez lenni? Istennel találkozni ezt jelenti, hogy a Szentlélek által kérdések születnek bennünk, hogy 
elgondolkodunk addigi életünk felől, és feltesszük a kérdést életünkre vonatkozólag: mi akar ez lenni? 
A jeruzsálemi tömeg feltette magának e kérdést, az Istenről hallott zavarában. De nekünk volt-e már 
valós találkozásunk, a Szentlélek indította találkozásunk Istennek a dolgaival? S az álmélkodásunkat, 
a zavarunkat követő kérdésre, az életünket megállító kérdésre milyen válasz született lelkünkben? 
A jeruzsálemi tömeg egy részéhez hasonlóan csak legyintettünk, s azt mondtuk butaság mindez, és 
továbbmentünk? Vagy pedig az első pünkösdkor megtért 3000 lélekhez hasonlóan mi is elfogadtuk 
Jézus Krisztust életünk urának? Mert a kérdést, a Szentlélek által gerjesztett kérdést bizony meg kell 
válaszolnunk. 
 Az első pünkösd óta mindig voltak Krisztusnak hitvallói, mert a Szentlélek ma is 
munkálkodik. Az első pünkösd 3000 megtért lelke után milliók és milliárdok adták át életüket, 
életük irányítását Jézusnak, s az első jeruzsálemi gyülekezet óta sok ezer és millió gyülekezet 
alakult Júdeában, Samáriában, Európában, a Kárpát-medencében, Királyhelmecen, Pólyánban, 
Szolnocskában és gyülekezetek alakultak és alakulnak a földnek mind végső határáig. A Szentlélek, 
Istennek a Szentlelke ma is munkálkodik. Munkálkodik gyülekezeteinkben, de munkálkodni akar 
egyéni életünkben is. Engedjük, akarjuk, fogadjuk!
      Molnár István
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Jézus Krisztus a 
         világ világossága!
 Amikor Jézus a templomban tanított, 
az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá 
egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Úgy 
gondolták, hogy ezzel csapdát állíthatnak neki, de 
az Úr értésükre adta nekik bűnösségüket és azt az 
erkölcsi sötétséget, amelyben voltak. A minden 
embert megvilágosító világossággal szemben egyik 
a másik után vonult vissza megszégyenülve, anélkül, hogy engedték volna az isteni világosságot 
magukba hatolni. Ez alkalommal történt, hogy az Úr ezeket a szavakat mondta: " Én vagyok a 
világ világossága: aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága". 
Ez a kijelentés újra Krisztus istenségéről tanúskodik. A visszautasított és megalázott Emberfia 
Isten Fiaként az igazi világosságot hozza a világba, az élet világosságát. "De az emberek jobban 
szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak." /Jn 3,19/
 Jézus nem csak azért jött a földre, hogy az emberek állapotát felfedje, hanem azért 
is, hogy a világosság-életet a sötétség és halál színterének kettős közepébe vigye. Miközben 
a világ elítélte azt, a világosság elhozta az életet az embereknek, és Jézus az élet világossága 
volt, van és lesz mindazok számára, akik hittek benne. Most alkalmatossá tétettek arra, hogy Őt 
kövessék, mert a világosságban létel arra kötelez, hogy abban járjunk. Minden hívő keresztyén 
embernek megvan az a kiváltsága, hogy birtokolja az élet világosságát. Őrizkedjünk tehát attól, 
hogy életünkben valamit is megtűrjünk a sötétségből. "Mer valátok régen a sötétség, most pedig 
világosság az Úrban: mint világosság fiai úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden 
jóságban és igazságban és valóságban van." /Ef 5,8-9/

 Fohász: Uram, add, hogy örömben és bánatban, bőségben és szűkölködésben, jó 
és rossz napokban egyaránt, Te neked engedelmeskedjünk, Tebenned higgyünk és Tenéked 
szolgáljunk. Ámen.
      Bányácski Béla

Zenés IstentIsZtelet

2011. június 19-én, Szentháromság vasárnapján, 
a délelőtti istentisztelet keretében a FIRESZ 

kórusa szolgál gyülekezetünkben. 
A szolgálatukkal sorra kerülő zenés 

istentiszteletre szeretettel hívjuk és várjuk 
gyülekezetünk tagjait és minden érdeklődőt. 
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“Nem csak kenyérrel él az ember...”
  
 Az Úr hívását meghallva 2011 május 19-22. között 
testvértársammal, gyülekezetünk fiatal lelkészeivel, egy 
csodálatos élményben volt részünk. Résztvevői lehettünk az 
első Felvidéki Református Cursillónak. 
 A helyszín nem volt más, mint a tiszta, friss 
levegőjű Rimakokava, Rimaszombattól  27 km-re fekvő 
festői táj. Már a helyszínre való érkezésünkkor tudtuk,hogy 
ez a hely számunkra a nyugalom szigete lesz. Kissé félve, 
várakozásokkal telve néztünk a ránk váró napok elé.  Annyit 
tudtunk, hogy  egy háromnapos összejövetelnek leszünk a résztvevői, amely alkalmat 
kínál a református keresztyén hit igazságainak a megismerésére, személyes megélésére.  A 
cursillo spanyol eredetű szó, amely a keresztyénségről szóló tanfolyamot jelent.
 Örömmel tapasztaltuk, hogy az Úr hívását nem csak az idősebb korosztály hallotta 
meg, hanem fiatal testvért is köszönthettünk köreinkben, valamint egyik testvérünk életének 
már 87. évében járt Isten kegyelméből. Láthattuk és megtapasztalhattuk, hogy az Úr 
számára mindenki fontos, előtte minden ember egyforma, bármilyen is legyen társadalmi 
rangja, életkora. Átélhettük, hogy milyen áldásos közösségben lenni egymással és az 
Úrral, s micsoda megtartó ereje van rohanó világunkban. Megértettem, hogy az embernek 
maga mögött kell hagynia a múltat, le kell tennie a terheit az Úr lábai elé, bűnbánatot 
kell tartania, hogy a gyógyító forrásból meríthessünk, s felölthessük az ÚJEMBER ruháját. 
Mindez viszont csak az Úr kegyelméből Szentlelke által lehetséges. Azt hiszem abban 
mindannyian egyetértettünk, hogy sokunk legnagyobb gondja, hogy egyedül akarjuk 
megoldani a problémákat, pedig mennyivel egyszerűbb ha az  Úr kezébe  tesszük le azokat, 
és nem saját erőnkből, bölcsességünkből szeretnénk megoldani őket. Nagyon fontos, hogy 
Istent keressük és megtaláljuk, ezáltal az Ő üdvözítő tervét magunkéivá tegyük. Mindig és 
mindenben keressük az Ő akaratát, döntéseinkben kérdezzük meg Őt. Ő szólít minket, és mi 
emberek válaszolunk. Ő lehetőséget ad, rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel. 
Ő kopogtat az ajtónkon, rajtunk múlik, hogy beengedjük-e, kitárjuk-e szívunk ajtaját. 
Mindehhez kulcs maga a Szeretet, az Ő kegyelme. Akarjuk-e ezt a szeretetet, akarjuk-e 
az Urat? Akarunk-e az Ő egyházának élő tagjai lenni? Ha igen,akkor szolgálnunk kell. 
Szolgálni az Urat, egyházunkat, családunkat, munkatársainkat, embertársainkat. Ez a 
szolgálat nagyon sokrétű lehet. Mindenki saját képességei, tálentumai szerint tegye. Az 
imádság is szolgálat, amit nem szabad felednünk. Nagyon jó volt e pár napon keresztül 
Isten közelségét megérezni, imádkozni, énekelni, beszélgetni testvértársainkkal.
          Nagyon nagy örömmel tértünk haza, mindenki saját kis otthonába, gyülekezetébe, 
oda ahova az Úr minket elrendelt. Megtapasztaltuk a testvéri közösség áldásos erejét. Ilyen 
szép és áldásos cursillot kívánok minden testvéremnek az Úrban. Ne feledjük: Isten számít 
ránk, legyünk a munkatársai!
          „Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön 
munkásokat az Ő aratásába.“ /Máté 9:37-38/
      Ing. Szimkó Andrea
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Észak-keleti Református Találkozó (ÉRT)
 Református találkozót szervez a Zempléni Egyházmegye 2011. július 1-3-án              
Tokajban, ahol a Kárpát-medence észak-keleti régiójának reformátusait szeretnénk 
vendégül látni. Rozsnyótól Kárpátalján és a Partium északi részén keresztül a Miskolctól 
keletre eső területekről várunk vendégeket.
 Ennek a rendezvénynek a célja, hogy megmutassuk magunkat egymásnak és a 
világnak. Egy ajtónyitás a templomon kívül állónak, amely a felsorakoztatott programok 
összeállításában is megnyilvánul.
 Fontos szempont volt a felmerülő ötlet megvalósítása során, hogy az, ami 2009. 
május 22-én Debrecenben elkezdődött, továbbéledhessen ebben a régióban. Mi, magyar 
reformátusok fejezzük ki Krisztushoz való tartozásunkat, de ne csak a szétszóratásban, 
a végeken, hanem egy-egy összejövetel alkalmával is, mellyel egymás hitét is tudjuk 
erősíteni.
 Buzdítjuk a gyülekezeteket, gyülekezeti énekkarokat és művészeti csoportokat, 
hogy készüljenek erre a találkozóra, ahol bemutatkozási lehetőséget biztosítunk mindazok 
számára, akik hitüket valamely művészeti ágban is megélik. Hadd legyen minél színesebb 
és gazdagabb reformátusnak lenni.
 Kérjük testvéreinket addig is, hogy imádságaikban hordozzák ezt a találkozót, 
ami térségünkben egyedülálló módon szólítaná meg mind a reformátusokat, mind a 
gyülekezetektől elszakadt, valamint az egyházhoz soha nem tartozott személyeket. Bővebb 
információt kérjen lelkipásztorától.
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”(Zsolt 133,1)
     Kis Gergely Márton, tokaji lelkipásztor

 
 Ahogyan a fentiekből is kitűnik az Észak-keleti Református Találkozó háromnapos, 
azonban a gyülekezetünkből csupán a szombati, azaz július 2-i programokra indítunk 
autóbuszt; ezért a következőkben csupán a szombati programokat közöljük. Bővebb 
információ a programokról, ill. az egész találkozóról a www.tirek.hu oldalon olvasható.

Nagyszínpad:
10.00 Reggeli áhitat: Géresi Róbert püspökhelyettes – Felvidék
10.30 Seregszemle – Megnyitja: Szászfalvy László államtitkár
(Az egyházkerületek/egyházmegyék és intézményeik bemutatkozása)
Közreműködik: Credo
14.15 A délutáni program megnyitója: Tőkés László EP képviselő
14.30 Koncert: Krisz, Hajnalcsillag
16.00 Koncert: Misztrál
17.45 A találkozót köszönti: Bölcskei Gusztáv a Zsinat elnöke
18.00 Evangelizáció
20.00 Koncert: Ghymes
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Zsinagóga – pódiumterem:
11.00 Hitben-nemzetben egység – nemzetstratégia református módra a Kárpát-
medencében.
13.30 Hittel a gazdálkodásba – pódiumbeszélgetés a gazdaságról református szemmel
15.00 Öko-gyülekezet – Felelősségünk a világért.
Zsinagóga – Nagyterem:
14.00 Kórustalálkozó
Színház: 
13.30 Bibliodráma: Az ember szenvedése
14.30 Református tollakkal – Beszélgetés Tóth Máté 
Miklóssal
Óvoda:
11.00 Négy érzék színháza – evangelizációs 
próbatétel
Templom:
10.30 Nőszövetségi konferencia
11.00 Imaközösség
22.00 Éjjeli hangverseny
Utca:
13.30 Langaléta garabonciások (gólyalábasok)
14.30 Bábszínház

A fenti eseményre, azaz a Magyar Reformátusok 
Hatodik Világtalálkozójának programjai közé 
is felvett Észak-keleti Református Találkozóra 
egyénileg is lehet utazni, sőt akár szállást, étkezést 
is lehet igényelni. Azonban a nagyszabású 
rendezvény szombati programjára autóbuszt indítunk 
gyülekezetünkből. Az autóbusz egy főre jutó térítési 
díja 5,- Euro. Az autóbusz reggel (kb. 7:30 órakor) 
indul, hogy már a reggeli áhitaton részt tudjunk venni, 
s valószínűleg az esti evangelizáció, vagy esetleg a 
Ghymes koncert után indulnánk haza. A programból 
látható, hogy ez nem csupán egy fesztivál, egy 
kirándulás, hanem találkozási, feltöltődési lehetőség 
az észak-keleti reformátusok számára. Éljünk ezzel 
a lehetőséggel, s ha időnk, erőnk engedi, utazzunk 
együtt és vegyünk közösen részt ezen a nagyszabású 
rendezvényen.  

Autóbusszal közösen az ÉRT-re
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Egyházmegyei Nap
 A Zempléni Református 
Egyházmegye első alkalommal rendezi meg 
június 25-én Zempléni Egyházmegyei Nap 
elnevezésű rendezvényét Kisgéresben. Az 
egyházmegyei napra a gyülekezetek minden 
korosztályát várják és ezért a programot is 
ennek megfelelően szervezik.

8:00 Futballbajnokság - Futballpálya
Gulyásfőző verseny - Kultúrotthon udvara
10:00 Az Egyházmegyei Nap hivatalos megnyitója  - Ft. Fazekas László, a SzRKE 
püspöke; Nt. Molnár Elemér, a Zempléni Egyházmegye esperese; Furik Csaba, Kisgéres 
polgármestere - Nagyszínpad
Rajzpályázatra érkezett képek kiállítása - Kultúrterem
Íjászat - Futballpálya
Lovaskocsikázás - Futballpálya
Gyermek-, ifjúsági- és családi vetélkedők a FIRESZ szervezésében - Futballpálya
10:30 A cserépfalui Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió bábelőadása "A szeretetre vágyó 
süni" címmel - Nagyszínpad
13:00 Gyülekezetek bemutatkozó szolgálata: Kistárkány-i kórus, Bodrogszentes-i kórus, 
Kisgéres-i kórus, Ladmóc-i kórus, Nagykövesd-i kórus, 
Ladmóciak komolyzenei előadása, Kistárkány-i bábcsoport, Nagyszínpad
13:00 Furik Csaba: Gyülekezeteink a XX. században - előadás - Kultúrotthon kisterme
14:00 Ft. Géresi Róbert: Egyházunk jövője - Kultúrotthon kisterme
15:00 Szabó Annamária: A Diakóniai Központ szolgálatának bemutatása -  Kultúrotthon 
kisterme
15:30 Eredményhirdetések - Nagyszínpad
16:00 Keresztyén zenekarok koncertje /FIRESZ, SZIKRA/ - Nagyszínpad
17:00 Evangelizáció - Nt. Fejér Zoltán - Nagyszínpad
18:00 Zárszó -  Nagyszínpad
18:30 Debrecen-Nagytemplomi ÉDEN zenekar nagykoncertje - Nagyszínpad
 
 Mindezen programok mellett az Egyházmegyei Napon különböző sátrakban 
ismerkedhetnek meg az Egyházmegyei Napra ellátogatók egyházunkban, egyházmegyénkben 
és gyülekezeteinkben folyó szolgálatokkal. Így lesz mód megismerkedni egyházmegyénk 
gyülekezeteivel, azok történelmével, különböző sajtókiadványokkal, a Diakóniai Központ 
munkájával; lesz lehetőség keresztyén, hitmélyítő könyvek vásárlására; lesz ifjúsági sátor, 
KOEN gyermektáborokat bemutató sátor, 3in1 sátor, valamint FIRESZ sátor. Külön sátor 
lesz a gyermekeknek, ahol óvónők vigyáznak és foglalkoznak a legkisebbekkel. 
 A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a Magyar Reformátusok 
Hatodik Világtalálkozójának programjai közé is felvett egyházmegyei napra.
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A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.
E szám a Koinonia n. f. támogatásával jelent meg.

A Lelkészi Hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec
Tel.: 056/ 63 219 72

E-mail: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

A KOINONIA jótékonysági alap és a 
Királyhelmeci Református Gyülekezet idén is 

megszervezi a már hagyományossá vált napközi 
gyemektáborát. A táborra 2011. július 11-15. között 

kerül sor, melyre szeretettel várunk minden 6-12 
éves gyermeket. 

A gyülekezeti házban és annak udvarán különböző 
foglalkozásokkal, játékokkal, bibliai történetekkel, 

énektanulással várjuk a gyerekeket a tábor ideje 
alatt. Tízórairól, frissítőről gondoskodunk. 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 

a Lelkészi Hivatalban lehet. 
Jelentkezési határidő: június 30.

GYÜLEKEZETI NAPKÖZI TÁBOR

2011. június 5-én ünnepi istentisztelet keretében került sor gyülekezetünk életének örvendetes és 
létfontosságú eseményére, a konfirmációra. A konfirmáció alkalmával 5 ifjú és 6 leány tett vallást 
hitéről és Krisztushoz való tartozásáról. A konfirmáltak név szerint: Bodnár Szilárd, Bók Dávid, 
Cibák Diana, Hajdók Pál, Kovács Rebeka, Lázár Veronika, Michalák Simona, Németh Gyöngyi, 

Orosz Márk, Pokol Bence, Tóth Patrícia. 


