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2009. December 30-31. 2010. január 1.

KRISZ évzáró

A KRISZ  kebelén  belül  2009.  december  30-31  között  ismét  megrendezésre  került  a  már 

hagyományossá vált balazséri évzáró és szilveszteri alkalom. Ez az alkalom egy lehetősség arra, hogy 

az óév utolsó napjait és az újév első óráit Isten közelében, énekelve, elcsendesedve, Úrvacsorával 

lehessen eltölteni ahelyett, hogy otthon bámulnánk a tv-t.

Az  Évzáró  30.-én  egy  órától  kezdődött  gyülekezéssel,  ami  nehézkesen  ment,  de  végül 

mindenki megérkezett, akinek ott kellett lenni.  Aztán, amikor már mindenki  meglelte a helyét és 

felvette a szobapapucsát (már,  aki  hozott)  megkezdődött  közös évbúcsúztató énekléssel  és nyitó 

áhítattal, amit Szanyi György, a KRISZ elnöke tartott. Az áhítat és egy rövid szünet után a táraság 

megismerkedett az évzáró programtervével és egymással vidám ismerkedős játékok keretében.

Miután  már  mindenki  ismert  mindenkit  Kacsó  Géza,  a  KRISZ  alelnöke  tartott  előadást  a 

Megújulás témájában. Az előadás alatt a fiatalok is keményen kutatták az igét csoportokra bomolva, 

majd közösen megbeszélték, ki mire jutott.

Azért, hogy a fiatalok ezen az alkalmon ne csak kapjanak, hanem adjanak is, feladatot kaptak. 

Feladatuk az volt, hogy szilveszter estére csapatonként készüljetek egy-egy ismert mese (Hófehérke, 

Piroska és a farkas, stb.) paródiájával. Ki is tettek magukért. A nap további része egészen a vacsoráig 

lázas készülődéssel folyt.
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Miután  elpusztítottuk  a  vacsorát  egy  nagyobb  szünet  következet,  hogy  hagyjunk  időt  az 

emésztésnek, na meg a beszélgetéseknek és a játéknak. Mindenki elfoglalta magát. aztán a szünet 

után egy közös ifi órára került sor, amit Kiss Bertalan, a KRISZ főtitkára tartott. Az ifióra témája a 

szentlélek temploma volt. Elhangzott kérdésként, hogy ha épületek lennénk, akkor mi lennénk. Ki 

masszás terem, ki családi ház, ki könyvtár lett volna. aztán szó volt róla, hogy Isten a mi testünket 

templomnak szánta, az Ő Lelkének a templomának.

Az  ifi  órát  közös  Dicsőítés  követte,  majd  fakultatívan  filmnézés,  beszélgetés,  alvás,  kinek 

mihez volt kedve.

Másnap  mindenki  örömére  az  első  közös  program  a  reggeli  volt.  ezután  rövid  áhítat 

következett, amit a Mai ige áhítatos kiadvány alapján volt megtartva, majd imaközösséget tartottunk. 

jó az Istennel való elcsendesedéssel kezdeni a napot.

Ezután a csapatok ismét nekiláthattak a paródiákra való készülődésre.

Tizenegy órától Maksai Attila beregszászi tiszteletes tartott előadást a Harc témájában, ami a 

KRISZ 2010-es évének a fő vezérfonala. Ő beszélt arról, milyen harcok érik az Istent követő embert, és 
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hogyan viselkedjen ezekben.

Az év utolsó napjai a KRISZ életében már évek óta mozgalmasan zajlanak. Közösségünk van 

egymással  és  Istennel,  s  ebben  a  kapcsolatban  lehet  minőségesen  lezárni  a  mögöttünk  hagyott 

esztendőt,  s  elindítani  egy  újat.  Az  évzáró  alkalom  december  31.  délután  öt  órától  alakult  át 

szilveszteri  alkalommá. A kezdő áhítatot  Kacsó Géza lelkipásztor  tartotta.  Ezt  követően a fiatalok 

önértékelési próbán mentek keresztül. A mögöttük hagyott időt, s most nem csak egy évet, hanem 

egy évtizedet kellett értékelniük és felmérniük (Milyen örömök, nehézségek, izgalmak érték őket az 

elmúlt években? Mikor voltak a legközelebb az Istenhez, mikor távolabb? Milyen álmaik valósultak 

meg? Melyek nem?). Ezekre a kérdésekre adott válaszokat megoszthatták barátaikkal, ismerőseikkel. 
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Az elgondolkoztató bevezető után vacsora következett, majd pedig a vidám programok. Általános 

játékokkal  kezdtünk,  majd  az  évzárón  résztvevő  fiatalok  poénos  jeleneteket  mutattak  be  nem 

mindennapi effektekkel, poénokkal, színészi megvalósítással fűszerezve. 

A vidámság után este 10-kor megnéztük a KRISZ 2009-es évéről készült filmet, ami bemutatta 

a táborokat, a csendesnapokat, a különböző konferenciákat és egyéb eseményeket. Jó volt látni, hogy 

a szilveszterkor összegyűlt fitalok egész évben közösséget alkottak,  s e közösség bázisául  a KRISZ 

jelentett biztos alapot. 

Ezután következtek a komolyabb programok. Az évet úrvacsorás istentisztelettel zártuk. Ezt 

pedig  bűnbánati  alkalom  előzte  meg.  Ez  az  alkalom  abban  volt  különleges,  hogy  a  bűneinket, 

felhalmozott sérelmeinket, bukásainkat, gyengeségeinket egy lapra felírtuk, s a balazséri református 

templom kapujában egy gyorsan összeállított tűzben elégettük. Ez a jelkép azt ábrázolta ki,  hogy 

amint  a  tűz  lángja  felemészti  a  papírt  (rajta  a  bűneinkkel),  így  kívánjuk  Krisztus  áldozatába 

kapaszkodva letenni a bűnöket, mulasztásokat Isten előtt, s így újrakezdeni a kapcsolatunkat vele és 

egymással. 

Az istentiszteletet  Kacsó Géza vezette,  aki  igehirdetésében előrevetítette a KRISZ 2010-es 

évének a mottóját, ami a HARC. Ez a harc elkerülhetetlen az egyéni életünkben, az ifjúsági misszióban 

és  a  KRISZ  munkájában  is.  Az  előző  év  a  megújulás  éve  volt.  Megújulva  erőnkben,  hitünkben, 

elhívásunkban, szeretetünkben kell elindulni a harcban. 

Az  úrvacsorai  közösség  után  szeretetvendégség  következett.  Majd  pedig  hajnalig  tartó 

táncház. A fiatalok vidámsága, öröme, közössége véleményem szerint jól kiábrázolja az úrvacsorába 

megújuló keresztyén ember életét. Ezt a vidámságot éltük át 2010 első óráiban. Bízhatunk abban, 

hogy  ebben  az  éven  a  harcaink,  próbáink  közepette  is,  ha  feltekintünk  Krisztus  megváltására, 

örülhetünk, felszabadultak lehetünk, s élvezhetjük a testvérekkel való közösség örömét. Adja Isten, 

hogy így legyen!

2010.01.23

Legénykonferencia

Programterv:

Cél: Tanítást adni a férni mibenlétéről.

900   – Köszöntés, Kiss Bertalan, éneklés, Nyitó áhítat Nagy Szabolcs

1000-Mi fán nő az igazi férfi? Kiss Bertalan

1200 – szendvicspusztítás

1230 – Várni jó, de hogyan?  Gogola István

Immáron harmadszor került megrendezésre a KRISZ szervezésében legénykonferenciára. Az 

alkalom lényege, hogy fiúkat, ifjú férfiakat hozzon össze fiús témákkal, amikből épülhetnek. Ezt a 
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rendezvényt eddig több-kevesebb érdeklődés követte, de a sikert nem a mennyiségben, hanem a 

minőségben kell mérnünk. Az alkalom mottója és egyben a fő témája az volt, hogy „Mi fán nő az Igazi 

férfi”.

A legénykonferencia énekléssel, jó hangulattal Nagy Szabolcs, búcsúi lelkipásztor áhítatával 

kezdődött. 

Az ő bátorító és bíztatót szavai után belevágtunk a közepébe és több oldalról megvizsgáltuk, 

Mi fán nő az igazi férfi egy előadás keretén belül. az előadási Kiss Bertalan, a KRISZ titkára tartotta. 

Szó esett arról, hogy miért van olyan nagy baj manapság ezzel a kérdéssel, kiderült, hogy már nem 

nagyon vannak „Igazi férfi példaképek, ideálok, etalonok, ahova mérni lehetne a férfit. Ugyanis senki 
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sem születik férfinak. Férfivá válni kell, a férfiasságot tanulni kell.  De manapság csak rossz példák 

vannak, amit főleg a média állít elénk. Ezért van az, hogy az igazi férfi a közgondolkodás szerint Kan, 

aki csak szexre vágyik, erőszakos állat, gusztustalan valami. 

Szó esett arról,  milyen egy igazi Férfi és hogyan lehet igazi férfivá válni. Elhangzottak igazán nem 

férfias tulajdonságok, mint pl. a határozatlanság, az erőszak. És szó volt a legfontosabbról, hogy Jézus 

az, aki a helyére tudja rakni a dolgokat az életünkben, hogy mi etalon, jó példa lehessünk mások 

számára.

Az  előadás  után  szünet  következett,  ahol  mindenki  degeszre  ehette  magát  szendvicsből. 

Majd a szünet után egy újabb előadás következett, ami Gogola István pszichológus tartott a „Várni jó, 

de  hogyan” témából.  Ő előadása  alapjául  Dr.  Pálhegyi  Ferenc Keresztyén házasság  című könyvét 

vette.  E mellett  a téma mellett  sok egyéb értékes példa,  szituáció elhangzott,  ami mindannyiunk 

épülésére szolgált. Szó esett a tartós házasság alapjairól, s szeretet típusokról.

Az alkalmat az ifjak imaközösséggel zárták.

Minden bizonnyal elmondható, hogy egy újabb értékes építő alkalom volt ez, aminek lesz 

folytatása  és  jövője.  Reméljük,  Isten  megáldja,  és  még  több  ifjú  vesz  részt  az  ilyen  útmutató 

alkalmakon.

2010.02.13

Közgyűlés

Napirendi pontok:

• 2009-es év értékelése

• 2010-esév programjának bemutatása

• Költségvetés és zárszámadás elfogadása

• Alelnökválasztás

1. 09:15 perckor megkezdődött a közgyűlés énekléssel. Elénekeltük a KRISZ himnuszt, és az Áldom 

szent neved című éneket.

2. Szanyi György, a KRISZ elnöke köszönti a jelenlévőket, majd megtartja a nyitóáhítatát a Lukács 

12,22-34 alapján. Elmondta, hogy ez az igeszakasz néhány dologban érdekes módon vélekedik az 

emberről. Beszél arról, mennyivel értékesebbek vagyunk a madaraknál, mégis kishitűek vagyunk, de 

tetszett az Istennek, hogy nekünk adja országát. Sokkal fontosabb vagy annál, mint amit el tudunk 

képzelni. Különös becsben tart az Isten. Tetszett az Istennek, hogy téged válasszon.

3. Ezután Zán Fábián Sándor beszélt röviden a jelenlévőknek a KRISZről, szolgálatról.

4. Szanyi György megköszöni a Püspök úr szavait, és ő is hozzászól az elhangzottakhoz.
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5.  Kiss  Bertalan megkezdi  az 2009-es  év  beszámolóját.  Beszél  arról,  hány alkalom volt  rendezve, 

milyen új programok voltak a 2009-ben. Beszél a Timóteusról, majd a fiatal házasok hétvégéjéről, 

amit Szanyi György mutat be részletesebben. Ezután még beszél a 2009-ben elvégzett FÉK munkáról, 

amiről  Pocsai  Sándor  számolt  be  részletesebben,  és  ezúton  köszönetét  is  fejezte  ki  minden 

munkatárs felé. 

Ezt követően beszámolt a tetőtér projektről, a KRISZ honlapról, annak látogatottságáról és 

lehetőségeiről. Valamint a 2009-es évben a tagság alakulásáról.

Ezeket követően nagyvonalakban bemutatta a 2009-es év zárszámadását és a 2010-es év 

költségvetését. Itt  beszélt mindkét tétel nagyobb bevételeiről és kiadásairól. Majd ennek kapcsán 

feltett kérdésekre válaszolt.

6. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a Zárszámadást és a költségvetést.

7. Öt perc szünet következett, ahol kévét és teát lehetett fogyasztani.

8. a szünet után énekléssel kezdődött a közgyűlés második fele.

9. Sor került a Tesó nyereményjáték sorsolására, ahol egy fényképezőgép volt a fődíj.  A sorsolást 

Sipos  József  vezette.  Negyven  ember  közül  került  kisorsolásra  a  nyeremény.  A  fényképezőgépet 

Ötvös Károly nyerte.

10. Sipos József beszél a Tesó újságról és megköszöni minden munkatárs munkáját.
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11.  Megtörténi  az  alelnök jelölés.  Szanyi  György  elmondja,  hogy  nem csak  teológiai  végzettségű 

embert jelölhetnek.

Zán Fábián Sándor Dancs Róbertet jelöli. A jelölést elfogadja.

Kiss Bertalan Nagy Szabolcsot jelöli. A jelölést elfogadja

Szanyi György Sipos Józsefet jelöli. A jelölést elfogadja.

Baranyi András Balázs Zoltánt jelöli. A jelölést visszautasítja elfoglaltságra hivatkozva.

12. Sor kerül a titkos szavazásra. 47 lepecsételt szavazócédula kerül kiosztásra.

Miután a szavazás megtörtént, a szavazatokat Balázs Zoltán és Kiss Bertalan számolja össze.

A szavazás eredménye a következő

Dancs Róbert 10 szavazat

Nagy Szabolcs 15 szavazat

Sipos József 22 szavazat.

13. Az új alelnök beszél a közgyűléshez. Ígéretet tesz arra, hogy tisztségét hűségesen betölti, illetve 

minden szerdán ment lesz a székházban.

14. Szanyi György bemutatja a 2010-es programtervet és röviden beszél róla. Itt szól hozzá Sponták 

Katalin  az  ukrán  hét  kapcsán,  Pataki  Gábor  a  tóháti  alapszervezet  programjai  kapcsán,  és  Kiss 

Bertalan a Beregszász-Asztély Alapszervezet programjai kapcsán.

15. Ezután még szó került a tagsági díjak kérdésére. A közgyűlés úgy döntött, hogy marad 30 UAH.

16. Az alkalmat Sipos József zárja Imádsággal.

2010.02.26-27

Ifivezető találkozó

2010 február 26-27 között sor került a KRISZ által szervezett III. ifivezető találkozóra, aminek 

a lényege az,  hogy  kárpátaljai  ificsoportok vezetőit  hozza  össze egy  találkozóra,  ismerkedésre  és 

szolgálatban, tudásban való növekedésre.. Az alkalom a KRISZ pontba került megrendezésre.

A program 1600 órától kezdődött gyülekezéssel, énekléssel. A jelenlévőket Kiss Bertalan, a 

KRISZ  titkára  köszöntötte  és  ismertette  a  találkozó  programtervét.  Ezután  Kopasz  Gyula  derceni 

ifivezető  tartott  egy  áhítatot  Nóé  története  alapján.  Beszélt  arról,  hogy  ahogy  Noét  bolondnak 

gondolták abban az  időben,  hogy bárkát  épít,  ugyanúgy minket,  akik  Isten megbízását  végezzük, 

minket is bolondnak néznek. Nekünk is a „Bárka” építés a feladatunk. Menedék volt a bárka Isten 

ítélete ellen. Ugyanígy a fiataloknak Jézus Krisztus a menedék, és nekünk őhozzá kell  evezetnünk 

őket.
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Az  áhítat  után  bemutatkozó  és  beszámoló  következett  az  ifivezetők  részéről,  hogy 

mindenkinek a maga helyén hogy áll jelenleg az ifimunka, milyen nehézségek és milyen jó dolgok 

vannak.

Ez után a beszélgetés és egy rövid szünet után egy előadásra került sor, amit Kiss Bertalan 

tartott. Az előadás témája a célirányos ifjúsági munka volt. Itt beszélt arról, hogy miért fontos hogy 

célokat tűzzünk ki és célirányosan gondolkozzunk az ifivel kapcsolatban. Beszélt arról,  hogyan kell 

felmérni az ificsoport helyzetét, mielőtt a célokat kitűzzük,  és arról  is szó eset hogyan készítsünk 

tervet a célok eléréséhez. Az előadás kiscsoportos munkával záródott, amiben az volt a feladat, hogy 

az  elméletben  átvetteket  gyakorlatba  ültessük.  Egy-egy  ificsoportra  nézve  konkrét  tervet  kellet 

kidolgozni az ifivezetőknek.

Az  előadás  után  finom  vacsora  következett,  amit  egy  újabb  beszélgetés  követett.  A 

beszélgetés  témája  a KRISZ  kerületi  ifjúsági  találkozójának a  programja  volt.  Mint  tavaly,  idén is 

tervezi a KRISZ, hogy ificsoportok közreműködésével egy sok lehetőséget kínáló délutánt szervez. Itt 

hangzottak el ötletek és lettek feladatok kiosztva.  Ezután a találkozó pénteki része imaközösséggel 

záródott.

Szombaton  reggel  mindenki  nagy  örömével  a  program  mosakodással,  és  reggelivel 

kezdődött,  majd 0900 órától  egy újabb előadásra került  sor,  amit  ismét Kiss  Bertalan tartott.  Az 
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előadás témája az ifivezetők által elkövetett leggyakoribb hibák volt. Itt sok mindenre fény került és 

sok segítséget nyújtott felismerni a saját hibáinkat, hogy ezután még jobban csinálhassuk.

Az ifivezető találkozó imaközösséggel záródott.

2010. március 6.

Lánykonferencia

2010.  március  6.-án  a  KRISZ  Pontban  Kárpátalja  több  településéről  érkeztek  a  lányok  a 

különleges lánykonferenciára. Mindenki nagyon izgatottan várta a témát ismerve. A téma mi voltunk: 

nők,  „(m-)  ilyen vagyok!?” Mindenkit  érdeklődéssel  és kíváncsisággal  töltött  el,  mert   különleges 

vendégeket vártunk Magyarországról erre az alkalomra: Taracköziné Nemes Mónikát és (kérlek ide 

írjátok be Mónika nővérének a nevét, X Katalin) -t. Mindketten grafológusok. 

Az alkalom szervezői Keresztény Anett és Kincses Margarett volt. A nyitóáhítatot én, Kincses 

Margarett lelkésznő tartottam Ruth könyvének 1. rész 16.-17. versei alapján. Ruth bátor döntését 

emeltem ki az igeversek kapcsán és elmondtam, hogy ha engedelmesen kijövünk Móáb földjéről – a 

világból-, akkor Isten földjén mérhetetlen nagy áldásokat tapasztalunk meg. Ruth hitben hozta meg 

ezt a nehéz döntést, de ez által Jézus Krisztus ősanyja lett. 

Az első előadást  Olasz Tímea, a Beregi  Református Egyház Tanügyi  Bizottság Módszertani 

Központ  koordinátora  tartotta  közöttünk  „A  nők  személyiségtípusai”  –  címmel.  Mi  nők  négy 

személyiségtípusba vagyunk besorakoztathatóak: amazon, anya, madonna és a végzet asszonya. Az 

említett típusok voltak részletesebben kifejtve. Az előadás részben rávilágított, hogy melyik típushoz 
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tartozunk s, hogy mennyire különbözők és sokszínűek vagyunk ebben a világban. A világ így szebb, és 

értékesebb velünk. 

Tímea  előadására  épülve  tartották  meg  a  külföldi  vendégeink  „A  grafológia”  című 

előadásukat. Ezzel az volt a céljuk, hogy az írástudomány által még jobban megismerjük magunkat. 

Leszögezték,  hogy  nem kiértékelni  akarnak  ezzel  bárkit  is,  hanem segíteni  szeretnének  a  helyes 

önismeret szerzésében. Erre lehetőségünk is nyílt, mert a végén Taracköziné Nemes Mónika hat fiatal 

lány kézírását személyesen értékelte. 

Az alkalom szeretetvendégséggel és beszélgetéssel ért véget.  

Mindezért egyedül Istené legyen a dicsőség!

2010. március 12

Választmányi gyűlés

Éneklés: Jézus, neved oly

Kiss Bertalan ismerteti a napirendi pontokat

Áhítat: Dancs Edina a lukács 18,1-8 alapján

Bemutatja  a  bíró  személyét:  erkölcsileg,  és  minden  tekintetben  hamis  ember.  Az 

özvegyasszony nehéz helyzete. Ő a kitartó imádság példája. A kitartó imádság megmozdít valamit, 

eléri, amit akart, pedig a helyzet nagyon reménytelen volt. Ha egy gonosz Bíró unszolásra tud tenni, 

mennyivel inkább Isten.

Ez  után  Varjú  Zoltán  beszélt  a  Magyar  Ifjúsági  Konferencia  képviseletében.  Bemutatta  a 

munkáját,  és  felajánlotta  a  kapcsolódás  lehetőségét.  Kérdések mentek az  irányába  a  z  ilyenfajta 

kapcsolat előnyeiről, és felmerültek a hátrányai. Erről a választmány úgy, döntött, hogy a jövő heti 

vezetőségi megbeszélésen döntenek.

Ez után sor került a Kerületi ifjúsági találkozó programjának megbeszélésére.

Kiss  Bertalan  bemutatta  képekben  Salánkot,  a  területet,  ahol  a  helyszínek  lesznek.  Majd 

bemutatta az eddig összegyűlt lehetőséget tárházának elemeit, amit az ifivezető találkozón hoztak 

össze. ezek a következők:

Lepedőfestés – Dercen

Gondolkozó sétány – Bátyú

Gyöngyözés – Ungtarnóc

Láthatatlan színház – Fősulis ifi

Feldoblak – Badaló

Színház – Tóháti alapszervezet

Kardharc – Balazsér
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Illatsátor – Déda

Émlékterítő – KRISZifi?

Toldi Miklós verseny – Nagyberegi Lic.?

Cserkészjátékok – Beregszászi cserkészek?

Origami – Beregszászi ifi?

Isten szekere – Bölcsföldiék?

Portrérajz – Baraté Ági, Gyula és a tanítványok? Gogola?

Levéltármúzeum – Kész Géza

Bőrműves – Petrusinec Vladimír

Jurta sátor és bemutató – 

Együttesek – Rozgonyi band, Üvegtenger, stb.

Iratmisszió – Samókék

Sion Rádió – Birták

Büfé – bertus

KRISZ sátor – 

Kontrasztkiállítás – Kisvárdai fiatalok

Dancs Edina kérte, hogy ehhez még tegyünk hozzá egy gimis találkozót, amit ő szervez meg az 

elsős gimnazisták között.

Kiss Bertalan az egyes elemekről részletesebben beszél.

Ez  után  felolvasta  a  tavalyi  programot,  és  javasolta,  hogy  az  időbeosztás  idén  is  legyen 

ugyanez.

Kitűztük a célokat: Beszélni és felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy a keresztény élet tele 

van harcokkal, amit meg kell harcolni. Közöny és kényelmi keresztyénség legyőzése.

Többféle igei javaslat után következő programban egyezett meg a választmány:

Gyülekezés:

Éneklés:

Nyitó áhítat: I Péter 5,8-9 Zán Fábián Sándor

Előadás: A harc – II Timóteus 2,12 Bölcsföldi András? Végh Tamás?

Bizonyságtétel: Valamilyen rabságból szabadult ember, vagy sok harcot megélt ember

Ebéd

Lehetőségek tárháza

Záró áhítat: Dancs Edina 2 Tim 4,7-8

A kerületi ifjúsági találkozó a Lendület nevet kapta.

A fő énekének Az Úrért min indulunk című ének lett kiválasztva. Ezután ezt a részét Balázs Zoltán 

Zárta imádsággal, majd vacsora következett.
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Vacsora  után  Sipos  József  bemutatta  a  Lendület  ifitalálkozó  plakátját,  majd  szó  esett  a  táborok 

megszervezéséről.

a táborok témája szintén a Harc lesz.

Egyelőre  konkrét  program  nem  született,  de  sok  ötlet  jött  az  előadás  témáinak  és  az  áhítatok 

témáinak, amik a következők:

Előadás  témák:  Szektás,  Keleti  harcművészet,  Természetgyógyászat,  Agykontrol,  Az  ellenség 

megismerése,  Meditáció,  Depresszió,  Lelki  fegyverzet,  Ellenség  szeretete(megbocsátás),  Harc  az 

értékekért (család, munka-tanulás, párválasztás)

Áhítat  témák:  Dávid-Betsabé,  Jézus  megkísértése,  Bűneset,  Köpönyegforgatás  (Ezsdr.  4,1-10), 

Golgota.

A választmányi gyűlésen név szerint megjelent: Sipos József, Kiss Bertalan, Igyártó Nikoletta, Dancs 

Edina, Dancs Róbert, Pataki Gábor, Balázs Zoltán, Kincses Margit.

KRISZ SZÖVETSÉGIK

Januárban, Februárban és márciusban is megrendezésre került a KRISZszövetségi alkalom. A 

látszám átlagosan 50 fő között mozgott. 

KRISZ ifi

Ebben a negyedévben rendszeresen volt megtartva a KRISZ ifi  alkalom minden szerdán a 

KRISZ pontban. Az alkalmakat KISS Bertalan tartotta. A részvétel átlagosan 10 fő.
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Forráspont Istentisztelet

Heti rendszerességgel minden vasárnap 5 órától került sor rá. Átlagosan 10-e vettek részt 

rajta.

KRISZ-tóháti alapszervezet

Időpont: 2010. május 5.

Hely: Bátyú

Áhítatot tartott: Lackó Éva

Ige: Mát 6, 25-34, (aggodalmaskodás)

Résztvevők: (11 fő)

- Harangláb: Baranyi Edit és Baranyi Öcsi

- Bátyú: Lackó Éva és vőlegénye Béla

- Som: Sándor és Valika

- Kaszony: Pataki Gábor és Fórizs Ági
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- Papi: Szatmári Anita

- Bótrágy: Molnár Marianna

- KRE ifjúsági lelkésze, beosztott somi lelkésznő: Dancs Edina

Megbeszélés témái:

- Német diákmunka résztvevői és a tized kérdése

- Szeretethíd program megbeszélése

- Nyári programok

- Őszi tervek

Német diákmunka:

Felolvasásra  került,  hogy  kik  mentek  tovább  a  német  szűrőn  és  hogy  kb.  15-17  ember  mehet 

valószínűleg 2010 nyarán Németországba dolgozni. 

Felvetésre  került,  ha  a  diákok  tizede  a  tóháton  marad,  akkor  mi  lenne  a  leghatékonyabb 

felhasználása.

Öcsi  javaslata  az  volt,  hogy  amit  már  korábban  is  beszéltünk,  a  tóháti  dicsőítő  együttes 

megalakításához szükséges technikai felszerelés megvásárlására lehessen fordítani. 

Szeretethíd program:

Pataki Gábor ismertette a program jelenlegi alakulását: jelentkezés megtörtént, a gyülekezeteink kb. 

40 fiatalt mozgósít. 

Ez után megbeszéltük, hogy melyik gyülekezethez mi állna közelebb: Kaszony (szemétszedés), a többi 

falu még gondolkodik, hogy mi lenne a legjobb. 

Program:

- 9:00-15:00 – Munkaidő

- 17:00-19:00 – Szalonnasütés Papiban

- 19:00-21:00 – Szabadtéri moziest Papiban

Buszkérdés: megállapodtunk, hogy közös körbúszjárat indításával lehet megoldani a távolabbi falvak 

eljutását Papiba. 

Egyeztetni kell  még: Barta Ferenc lelkésszel (Barkaszó, Rafajna), Szabó Ivett ifivezetővel (Szernye), 

Cseresznye Albert lelkésszel (Hetyen, Zápszony)

Busz  szervezése:  Molnár  Marianna a  bótrágyi  pénztáros  segítségével  EUROCAR-os  buszt  (esetleg 

buszokat) szervez. 

Film:  Dancs  Edina  vállalta,  hogy  keres  az  alkalomhoz  jól  illó  filmet  (szórakoztató,  de  mégis 

tanulságos).
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Nyári programok:

- Papi evangelizációs délután:

o Anita  ötlete,  hogy a tóháti  ifivezetők valamilyen közös  szolgálattal  készüljenek az 

alkalomra

o Július közepén, vasárnap délután kerülne megrendezésre Papiban

o A további feladatok a következő megbeszélésen lesznek tisztázva

- Szó esett még a közös konfirmandus hetekről is

- Dancs Edina jelezte, hogy feladatkörébe tartozik a nyári heteken való részvétel, tehát lehet 

hívni a konfirmandus hetekre, vagy más ifjúsági alkalmakra.

Tóháti mottó, öltözet, címer… stb.

- Abban maradtunk, hogy mindenki gondolkodjon, hogy milyen igei mottót, jelszavat, esetleg 

jellegzetes öltözéket (ruha, sapka, karpánt stb.) tudnánk magunknak választni.

Az alkalom az imatémák megbeszélésével és imaközösséggel zárult.

Tesó újság

Az első negyedévi TeSó újsági is megjelent a harc a hűségben témával 1250 példányban.

Timóteus

A Timóteus ifimunkás lapnak egy száma jelent meg ebben a negyedévben 50 példányban.
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