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Kárpátaljai Reformárus Ifjúsági Szervezet

Beszámoló a Programokról

A Kárpátaljai Református ifjúsági Szervezet 2009-es missziói munkaterve 2008 novemberében 
megrendezett választmányi gyűlésen lett összeállítva. Az összeállításnál próbáltuk úgy meghatározni 
a programokat és annak témáit, hogy valamilyen módon kapcsolódjon a Kálvin évhez, így a megújulás 
jegyében  állítottuk  össze  a  programokat.  További  irányelvünk  volt  az,  hogy  csökkentsünk  a 
programok számán, és a mennyiségről áttegyük a hangsúlyt a minőségre. Ezért vagy összevontunk 
programokat  (pl.  KRISZ  hetek egy  héten mind  a  három,  megyei  csendesnapok  egy  napon),  vagy 
kihagytuk az idei programokból (pl. munkatársképzők).

2009-es missziói munkaterv:
Január
5-10 Imahét  
24 Legénykonferencia, KRISZpont

Február
14 Közgyűlés, KRISZpont
27-28 Ifi vezető találkozó, KRISZpont

Március
1  Konfirmandus Focikupa 
7 Leánykonferencia, KRISZpont
13-14 Fiatal házasok Hétvégéje 

Április
25 Kerületi csendesnap, Dercen

Május
9  Konfirmandus Focikupadöntő

Július
5-11  KRISZ hét, Rát, Aklihegy, Balazsér
13-18 Angol hét
27-1 Leányhét,  Tivadar

Augusztus
3-8 Nagy Konfirmandus hét 
10-15 Biciklitúra

Szeptember
4-5 választmányi gyűlés
19 Megyei Csendes nap, Tiszaásvány, Mezőkaszony, Tiszaújhely

Október
3  Konfirmandus találkozó
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10 Közgyűlés, KRISZpont

November
27-28 Ifi vezető találkozó, KRISZpont

December
30-31 Évzáró

Beszámolók:
Imahét

Idén  másodszor  indítottuk  el  az  „Imahét”  elnevezésű  programunkat,  Istennek  hála  nagy 
sikerrel. Sok gyülekezetben imádkozták végig a hetet, bizonyára nem hiába. Ez is egy jó alkalom volt 
arra, hogy a gyülekezeti tagok egymást jobban megismerjék és közösséggé formálódjanak és nem 
utolsó  sorban együtt  épüljenek az  imahét  füzetecskéjében (DVD mellékletben csatolva)  található 
áhítattokból. Áldott dolog volt ebben az is, hogy az évet úgy kezdhettük sok gyülekezetben, hogy 
imádkoztunk  mindazért,  ami  egész  éven  előttünk  lesz,  egyházunkért,  a  KRISZért.  Így  egy  erős 
imaháttérrel láthattunk neki a 2009-es évnek.

Legénykonferencia
2009. Január 24-én a KRISZ fiúknak, fiatal férfiaknak szóló konferenciát szervezett abból a 

célból, hogy kifejezetten fiúknak szóló témákkal tanítást adjon, hogyan kell férfiként eligazodni a nők 
megértésében, a férfi szerep betöltésében.

Az alkalmat Kiss Bertalan nyitotta meg a jelenlévők köszöntésével, és a nap programjának 
ismertetésével. Ezután egy kis éneklést követően Máté Richárd teológus tartott nyitóáhítatot a János 
7,40-53 alapján, majd egy rövid szünet után Gogola István pszichológus tartott érdekes előadást.  Az 
előadás témája a Nők voltak, egész pontosan az, hogy miért mások és hogy miben mások mint a 
férfiak. Itt sok érdekesség kiderült. Többek között az, hogy például nem is annyira gyengébb nem, 
mint ahogy az a köztudatban él. Szó esett arról, hogy miben erősek a hölgyek, amiben a férfiak hátra 
maradnak, és szó esett a női szerepkör megvédéséről és egyéb más fontos dologról is.  Az előadás 
után –mivel  már mindenkinek korgott  a  gyomra – ebéd következett,  ahol  négy tálca szendvicset 
rekordidő  alatt  pusztított  el  a  jelen  lévő  fiúcsapat.  Az  ebédet  követően  különleges  programmal 
folytattuk a konferenciát. A KRISZPontban lakó lányok segítségével (akik előző este összeszedték a 
dolgokat), megnéztük mi lapul egy női táskában illetve egy nő fürdőszobájában. Hogy érdekesebb 
legyen a fiúk közül önként jelentkezők elemezték a táska és a fürdőszoba (amit egy dobozba szedtünk 
össze) tartalmát több-kevesebb sikerrel. A táskában kb. negyvenöt különböző dolog volt. A dobozban 
kb. hetven. A sok vidámkodás után arra a kérdésre próbáltunk választ adni, hogy minek kell ennyi sok 
minden egy nőnek. A közös válasz, minden nagyképűség nélkül az volt, hogy miértünk teszik, hogy 
tetszenek a fiúknak. Ezután ismét egy előadásra került sor, amit Jurinka Sándor teológus tartott. Az ő 
témája az volt, hogy mit bízott Isten a Férfira. Sok minden mellett szó esett arról, hogy a férfinak 
Jézust  kell  követnie  mindenben,  csak  úgy  tud  igazi  férfi  lenni.  Az  előadás  után  imaközösséget 
tartottunk,  ahol  csoportokra  bomolva  vittük  Isten  elé  azt,  amit  a  szívünkre  helyezett.  Ezután  a 
legénykonferencia  befejezésére  került  sor,  ahol  Kiss  Bertalan  a  Zsoltárok  könyve  első  részének 
verseivel zárta be az alkalmat és bocsátotta útjukra a legényeket: „Boldog ember az, aki nem jár a  
bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr  
törvényében gyönyörködik és az ő törvényéről  elmélkedik éjjel-nappal.  Olyan lesz, mint a folyóvíz  
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mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül,  
amit tesz.”
Az alkalmon összesen huszonegy fiatal férfi vett részt. Áldott alkalom volt. Jó volt együtt lenni és 
épülni.

Közgyűlés februárban (képek a DVD mellékletben csatolva)

Az alkalmat Szanyi György kezdte a jelenlévők köszöntésével, majd áhítatot tartott a 
János  13,  21  –  30  alapján.  Az  elnök  kihirdette,  hogy  ezen  az  éven  szeretnénk 
alapszervezeteket létrehozni, és, hogy ösztönözze a KRISZ tagokat ebben, az első megalakuló 
alapszervezetet  egy  kirándulással  jutalmazzuk.  Ezután  a  főtitkár  ismertette  a  napirendi 
pontokat. 

Az első napirendi pont a 2008–as év beszámolója volt, amit Kiss Bertalan tartott meg. 
Elmondta,  hogy  a  2008  –  as  évet  fejetlenség  jellemezte,  mivel  a  KRISZnek  hiányzott  a 
vezetősége.  Viszont  ebből  származtak  pozitívumok,  mert  a  laikus  KRISZ  tagok  újra 
aktivizálódtak  az  ifjúsági  munkában.  Sok  imádság  ment  az  Isten  felé  ebben  az  évben, 
amelyek meghozták gyümölcsüket, és így új elnökség, választmány alakulhatott meg. Beszélt 
még az éven megszervezett programokról, a KRISZövetség megalakulásáról, és az elmaradt 
programokról is. 

Az alkalmat Kacsó Géza alelnök folytatta, a 2009 – es programterv ismertetésével. 
Részletesen beszámolt az előttünk álló programokról. Elmondta a célokat és a helyszíneket. 
Beszélt még a be nem tervezett feladatokról, amik a 2009 – es évben várnak a szervezetre. 

A közgyűlés a költségvetés ismertetésével folytatódott, amit a főtitkár mutatott be. 
Részletesebben  beszélt  a  főbb  pontokról,  úgymint  a  tervezett  bevételi  forrásokról,  a 
beruházásokról, a szervezetben dolgozók fizetéséről. Beszélt még arról is, hogy a KRISZ tagok 
lehetőségeikhez mérten a tizedükkel vagy egyéb anyagiakkal támogassák a KRISZt, hiszen a 
tagsággal vállalniuk kell a közös terheket is. Szó esett még a tetőtér lakhatóvá alakításáról és 
egyéb dolgokról.

A tagsági díj meghatározására, az új KRISZ tagok fogadalomtételére és a választmány 
bemutatására,  valamint  annak  fogadalomtételére  nem  került  sor,  mivel  a  közgyűlésen 
kevesen voltak jelen az érintettek, így nem volt döntőképes.  

A közgyűlés imaközösséggel záródott.

Ifivezető találkozó (képek a DVD mellékletben csatolva)
A KRISZ először rendezett ifivezető találkozót, ami más jellegű és más céllal történt, mint egy 

munkatársképző. A célja az volt az alkalomnak, hogy összehozza az ifivezetőket, hogy ők is jobban 
megismerjék  egymást,  illetve  a  KRISZ  őket,  hogy  így  kapcsolatot  teremtsen  velük  és  általuk  az 
ifijükkel.  Továbbá ennek az alkalomnak célja  volt  az is  ,  hogy  a készülődő Derceni  csendesnapot 
közösen előkészítsük, pontosabban egy részét, amit a KRISZ tervei szerint ificsoportok vezetnék le. 

Tanítások, beszélgetések zajlottak. Ötletbörze és problémamegosztás kölcsönösen hangzott, 
ami nagyon építő volt. Jó volt meglátni azt, hogy másutt mi működik, mi nem, hol mi a probléma. 
Imaközösséget is tartottunk. Mindezeket látva elmondható, hogy jó és áldott volt az alkalom, és ha 
Isten éltet minket, akkor lesz folytatása.
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Leánykonferencia (képek a DVD mellékletben csatolva)

Fiatal házasok hétvégéje (képek a DVD mellékletben csatolva)
16.00 Nyitás, áhítat Szanyi György
16.30 Ismerkedés
17.00 A társam, mint ajándék ifj. Pocsai Sándor
18.00 Fórum
19.00 Vacsora
20.00 Evangelizáció
21.00 Közösségi alkalom
Szombat
8.00 Reggeli
9.00 Áhítat 
10. 00 Szexualitás ajándéka Szanyi György
11.00 Csoportbeszélgetés vagy fórum
12.30 Ebéd
13.00 Szabadidő
14.00 A megbocsátás ajándéka Kacsó Géza
15.00 Csoportbeszélgetés vagy fórum
16.00 Imaközösség
18.00 Kényes kérdéseink
19.00 Vacsora és zárás, de megegyezés szerint maradunk s alakítjuk az időpontokat.

Kerületi csendesnap, Dercen (képek a DVD mellékletben csatolva)
A KRISZ 2009-ben is megrendezte kerületi csendesnapját, aminek idén Dercen kösség adott 

otthont.  A  csendesnap  alaptémája  a  látás-hit  volt  a  Tamás  története  és  személye  alapján.  Ez  a 
csendesnap az eddigiektől sok mindenben más volt,  máshogy került megrendezésre. Kezdődött a 
másság  azzal,  hogy  a  KRISZ  ifjúsági  csoportokat  vont  be  a  szervezésbe  és  a  programok 
lebonyolításába,  ugyanis  a  csendesnap  délutáni  programja  nem  a  megszokott  előadásokkal  volt 
kitöltve,  hanem  kreatív  programokkal  (lepedőfestés,  láthatatlan  színház,  Kálvin  múzeum, 
kézművesek, stb.) volt kitöltve workshop szerűen. ezeket az elemeket vállalták magukra az ifik, egy 
ificsoport egyet. Ezek előkészítésére még péntek délután kiutazott a csapat, minden ifiből legalább 
egy képviselő. A munka után a Derceni Thabita központba fogadtak minket egy finom vacsorával, 
majd  akinek  még  dolga  volt,  az  megcsinálta,  és  utána  mindenki  elment  a  szálláshelyére,  amit 
családok biztosítottak. Másnap reggel a csapat (ami kb. 50 fő volt) korán a helyszínre ment. A helyszín 
a Református templomból, ahol a délelőtti és a záró program zajlott, és a Derceni középiskolából ált, 
ahol a workshoppok zajlottak. A regisztrálás idén egyszerűen volt megoldva: Minden érkező kapott 
egy programfüzetet, így nagyjából lehetet tudni hány fiatal vett részt a csendesnapon. A program 10 
órakkor  kezdődött  énekléssel  és  énektanulással,  statisztikai  felméréssel,  ami  abból  ált,  hogy 
megkérdeztük  hányan  vannak  Bereg,  Ung  és  Máramaros-Ugocsa  egyházmegyékből,  és  ezt  külön 
külön egy hangos „Dicsőség az Úrnak” kiáltással kellett jelezniük. Az éneklést egy külön erre össze ált 
csapat  vezette,  az  ének  tanítást  meg  a  vári  gyermekkórus  vállalta  magára.  Az  ének,  amit 
megtanítottak, az a Tamás nevű Eukarist ének volt.
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A kezdő áhítatot Zán Fábián Sándor, a kerület püspöke, a KRISZ tiszteletbeli elnöke tartotta 
meg.  Majd  ezután  Szanyi  György,  a  KRISZ  elnöke  tartott  előadást  Tamás  története  alapján. 
Bizonyságot tett Varga Péter, aki halmozottan látáskárosult, hogy hogyan éli meg vakságát és hitét a 
vakságában.  Ezután  a  finom ebéd  következett,  ami  paprikás  krumpli  volt,  közben  párhuzamosan 
elindultak a workshoppok is, hogy aki befejezte ennivalóját, az ne unatkozzon és persze minél több 
lehetőséget kipróbálhassanak a fiatalok. Ez az alkalom fél egytől három óráig tartott, majd ezután 
mindenkit visszahívunk egy záró áhítatra. Az áhítatot Kacsó Géza, a KRISZ alelnöke tartotta meg. Az ő 
szolgálatát a hirdetések, a köszönetnyilvánítások és a könnyes búcsú követte. Az egész alkalmat KIiss 
Bertalan és felesége Erika moderálta.  A csendesnapon kb. 1400 fiatal  vett részt.  Merész és kicsit 
bizonytalan vállalkozás  volt  egy ilyen új  felépítésű rendezvénybe belefogni,  hisz  lényegesen több 
szervezést és rizikót kívánt. De mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült. Mindenért 
Istené a dicsőség!

Program:
900   – Érkezés

930   – Éneklés

1000 – Nyitóáhítat: Róma 12-22 - Zán Fábián Sándor

1030 – Előadás: Hiszem, ha látom! János 20, 24 – Szanyi György

1130 – A Mezővári Gyermekkórus szolgálata

1200 – Bizonyságtétel

1230 – Ebéd

1300 – Szabadfoglalkozás

Workshop 

Büfé

1530 – Záró áhítat: János 20,30-31 - Kacsó Géza

Konfirmandus focikupa (képek a DVD mellékletben csatolva)
A  KRISZ  létezése  során  idén  először  rendezett  nagyszabású  sportrendezvényt,  aminek  a 

célterülete a konfirmandus korosztály volt. Nem titkoltan a szervezet elsődleges célja nem az volt, 
hogy csak sportoltassa a fiatalokat, hanem az, hogy összehozza őket, adjon nekik egy olyan élményt, 
amit  gyülekezeti  közösségen  belül  élnek  meg,  így  segítve  őket  abban,  hogy  megmaradjanak  a 
gyülekezetben.  És persze  a célok között  az is  ott  volt,  hogy a KRISZ ott  legyen jobban a fiatalok 
tudatában, mint olyan szervezet. ami értök és az ő üdvösségükért van.

Nem kis népszerűség és lelkesedés övezte körül a focikupa hírét mindannyiunk örömére. A 
kupára 50 csapat jelentkezett, egyenként 6-10 fősek. Először a csoportmérkőzésekre került sor, ami 
május  2-án  zaljott  3  településen:  Nagyberegen,  Péterfalván  és  Nagydobonyban.  Innen  10 csapat 
jutott tovább a döntőbe.

A döntő május 9-én került megrendezésre Nagyberegen. A focikupát a Nagypaládi gyülekezet 
konfirmandusai nyerték. Ők vihették haza a KRISZ konfirmandus vándorkupát, amit jövőre, ha isten 
éltet bennünket valaki más vihet majd haza.
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A  Beregi  egyházmegyében  Cseresznye  Albert,  az  ungi  egyházmegyében  Pápai  Gábor,  a 
Máramaros-Ugocsa egyházmegyében pedig Sipos József szervezte a kupát.

KRISZ hetek 

Csak a pénz számít?
KRISZ hét program
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Reggeli      

Reggeli áhitat
Regisztrá
ció

Ákán bűne

Özvegyasszo
ny kétfillérje 
(Mk.  12,41-
44)

A Bolond 
gazdag.

Mt. 6. 25

Előadás

Bevezeté
s  - 
Korrupci
ó  vagy 
becsülete
s munka

Hitel  - 
gazdasági 
válság  oka, 
power point

Szerencseját
ék, 
okkultizmus

Adópénz, 
tized. 
Malakiás 
3, 6-12

Hogyan 
keress  pénz 
gyorsan  - 
bűnös 
foglalkozások

Mozgolodó
Timóteus 
próba

Reklám  és 
plakátkészítés

Ének a pénzről 
(megadott 
stílusban

Oda  a 
pénzről 
és  a 
munkáró
l 
(viccesen
)

Elődaása  a 
héten 
készülteknek.

Ebéd      

Előadás Ne lopj

Önmegtartózta
tás  és 
takarékosság  - 
Reklámmanipul
áció

Munkamorá
l  külföldön 
és  itt, 
rangkülömb
ség

Munka 
és 
pihenés - 
Negyedik 
parancso
lat

Érdekkapcsola
tok:  Barátság. 
Szerelem, 
Jézus

Csoportbeszélg
etés

    

Vacsora      

Evangelizáció
Bibliai  gazdagokról,  a  lényeg,  hogy  rávilágítsunk  arra,  hogy  van 
több is a pénznél az életben.
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Mozgolodó Tábortűz
Filmklub,  John 
Q

Bibliai  áll  az 
alku

Koncert Imaséta

Rát (képek a DVD mellékletben csatolva)

Július 6-11 között a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet ifjúsági tábort rendezett 
a ráti Sion missziós központban. A hét mottója az volt, hogy „Csak a pénz számít?”, és ebben 
a témakörben voltak megtartva az előadások és más foglalkozások. A cél az volt ezzel, hogy 
egy helyes értékrendet adjunk át a fiataloknak a pénzzel és élettel kapcsolatban, ugyanis ez a 
világ és a világban az emberek szinte mindenhol a pénz körül forognak. 
           Hangoztak  előadások  a  hitelről,  munkáról  és  pihenésről,  lopásról,  korrupcióról, 
becsületes  munkáról,  bűnös  foglalkozásokról,  szerencsejátékról,  munkamorálról, 
érdekkapcsolatokról,  reklámmanipulációról,  mértékletességről  és még sok más értékes és 
fontos dologról. 
            A  reggeleket  közös  áhítattal  kezdtük,  az  estéket  pedig  evangelizációval  zártuk,  s 
közben  megfűszereztük  az  egészet  vidám  programokkal  és  sok  énekléssel.  Vadásztunk 
kincsre  érdekes  feladatok  közepette,  mikor  Mátyás  király  kincsét  kerestük.  Volt  vizes 
vetélkedő, ahol senki sem maradt szárazon, táncoltunk zsidó, görög skót és magyar táncokat, 
és énekeltünk a tábortűznél (na, nem a tábor égett)

A héten negyvenegy fiatal  vett  részt.  A tábor  vezetője  ifj.  Pocsai  Sándor csongori 
lelkipásztor volt. Egy sok tekintetben áldott hetet tölthettünk el, amiért Istené a hála és a 
dicsőség.

Aklihegy (képek a DVD mellékletben csatolva)

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezete, a KRISZ idén július 5.-étől 11.-ig tartotta meg 
nyári  táborait.  Egyházunk  három  konferencia  központja  fogadta  a  résztvevőket  ezen  a  héten: 
Aklihegyen, Balazséron és Ráton.

Egységes volt  a téma, amit  ez  a  kérdés fogalmaz meg: „Csak a pénz számít?” Mivel  mi Krisztust 
követő keresztyének tudjuk,  és  az  Istentől  távoli  emberek többségei  is  sejti,  hogy  erre  nem egy 
hatalmas  „igen”  a  válasz,  ezért  úgy  láttuk  jónak,  hogy  szükséges  Isten  akaratát  kutatni  a 
pénzkérdésben.

A hét tematikáját úgy építettük fel az Aklihegyi táborban, hogy a napok délelőtti előadásai a pénz 
megszerzéséről szóltak, a délutáni előadások pedig a pénz elköltéséről. Fontosnak tartottuk, hogy 
minden  napnak  legyen  egy  vezérigéje.  Isten  nagyon  sok  dologban  akar  tanítani  bennünket  az 
anyagiak terén. Hétfőn délelőtt a tábor megnyitóját követően belevágtunk a sűrűjébe. Egy „ébresztő” 
hatású  dokumentumfilmet  néztünk  meg,  ami  azt  tárta  elénk,  hogy  mennyire  pazarló  életmódot 
folytatunk Isten nélkül.  Valamint rögtön az elején lefixáltuk,  hogy nagyon fontos dolog a pénz az 
életünkben, mert: a szívünk úgyis ott lesz, ahol a pénzünk lesz! Az Úr Jézus így mondta: „Mert ahol a 
kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt. 6,19-21)

A délelőtti előadásokat Dancs Róbert lelkipásztor tartotta. Kedden délelőtt a korrupcióról hallottunk 
előadást.  Szerdán a becsületes  munkáról,  csütörtökön a  hitelről,  pénteken pedig  a  hitelességről. 
Nagyon  érdekes  etikai  kérdéseket  beszéltünk  meg,  amelyekre  nehéz  egyszerűen  választ  találni: 
Lehet-e a korrupciónak jó oldala? És milyen esetben jó, hogy van korrupció? Mikor nem bűn a lopás? 
Létezik-e megengedett hazugság?
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A délutáni  előadásokat  -  egy kivételével  -  Szeghljánik Péter  lelkész  tartotta,  aki  a  pénz elköltése 
témában hétfőn tanított a tizedről és adakozásról, kedden a takarékoskodásról és a bennünket érő 
reklámmanipulációkról. A szerdai napon dr. Mándy Mária tartott előadást, aki KRISZ-es fiatal, jelenleg 
pedig  orvosnő  Németországban.  Előadásában  az  „adók”-ról  beszélt,  azaz  a  kényszeradókról,  az 
alkoholról  és  a  cigarettáról,  pontosabban  ezeknek  a  szervezetünkre  illetve  pénztárcánkra  tett 
hatásairól. Csütörtökön a kölcsönadásról és könyörületességről hallottunk előadást, pénteken pedig 
az önfenntartásról, terveinkről és álmainkról beszélgettünk.

Koraeste a templomban evangelizáción vettünk részt: hétfőn és kedden nagytiszteletű Seres János 
esperes  úr  hirdette  az  Igét,  szerdán,  csütörtökön és  pénteken pedig  nagytiszteletű  Ötvös  Károly 
lelkipásztor.

A  hét  folyamán,  hétfőtől  csütörtökig  természettudományos  filmklub  volt  esténként,  amin 
teremtésről és özönvízről, az Éden kertjéről és a fiatal Földről, valamint a tudományba belekevert 
méregről (evolucionista gondolkodás) hallhattunk előadást.  A dokumentumfilmen dr. Kent Hovind 
kreacionista  természettudós  szólt  mindezekről.  Nagy  érdeklődést  mutattak  a  fiatalok  a 
dokumentumfilm  iránt.  Akik  szeretnék  megtekinteni  a  dokumentumfilmeket,  azok  letölthetik  a 
www.teremtes.com honlapról legálisan. 

Péntek este, evangelizáció után, azokat a fiatalokat, akik döntöttek az Úr Jézus követése mellett, vagy 
hitükben szerettek volna megújulni, visszahívtuk, hogy a lelkipásztorokkal imádkozzanak, és tegyék le 
bűneiket bűnvallásban az Úr Jézus kezébe. Ezt csendséta követte, majd tábortűz volt, ahol énekekkel 
dicsérhettük az Urat.

Nagyon nagy segítséget jelentettek a héten a Munkácsi Református Gyülekezet ifisei, akik fáradtságot 
nem kímélve rengeteget dolgoztak. Mellettük még több hitében erős fiatal érkezett Kárpátalja több 
részéről, akik segítettek a zenében, kiscsoportos megbeszélésekben. Istennek adhatunk hálát azért, 
hogy 98-an gyűlhettünk össze és szombat reggel a hét lezárásaképpen egymás kezét megfogva együtt 
énekelhettük el Pintér Béla énekét:  „Nekem nincs más Rajtad kívül Jézus / Életem forrása vagy /  
Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal / Dícsérlek Uram. // Ez a Hús-Vér templom Érted épült, / Neked ég a tűz,  
bent oltárainál. / Ez a Hús-Vér templom Téged dicsér, / Szívem minden húrja rólad muzsikál...”

Balazsér (képek a DVD mellékletben csatolva)

Minden  reggelt  áhítattal  kezdtünk,  ami  után  egy  előadás  következett  különböző 
pénzzel kapcsolatos témáról. Hallhattunk a lopás nem annyira figyelembe vett fajtáiról (idő- 
ill.  jó  hír  rablás,  Isten  meglopása,  pl.  egy  elhallgatott  bizonyságtétellel,  stb.),  a 
játékszenvedélyekről, a megelégedettség fontosságáról.
Jó  volt  többet  megtudni  a  vasárnap szentségéről  (4.  parancsolat)  Gajdos  János  teológus 
előadásában. Isten 6 napon át munkálkodott a világ teremtésekor, de a 7. nap megpihent - 
nekünk is ezt kell tennünk, hiszen nem az ember van a vasárnapért, hanem a vasárnap az 
emberért,  hogy  legalább  egy  napra  abbahagyjon  mindenfajta  munkát,  és  az  Úr  lábainál 
megpihenve felkészüljön a következő hétre.
A délelőtti előadást csoportmunka követte. A nyolc csoportra az a feladat várt, hogy a hét 
témáját  feldolgozzák  valamilyen  műfajban.  Készült  dal,  mese,  eszperente  vers,  reklám, 
kisfilm, stb.
Ebéd után szabadidő volt. Ilyenkor lehetett ismerkedni, beszélgetni, pihenni. Az aktívabbak 
válogathattak legalább 10 különböző játék közül, amelyekből versenyt is rendeztek.
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A délutáni  előadások  egyikében Szanyi  György  lelkipásztor  elmondta,  hogy  a  tized  Isten 
felsőbbségének  elismerése.  Hálánk  kifejezésének  kell  lennie  azért  a  sok  áldásért,  amit 
naponta kapunk. Szó esett még arról, hogy :

•   Milyen munkát Ne vállaljunk keresztényként
•   Hogyan dolgozzunk példamutatóan
•   Szeressünk tisztán, feltétel nélkül, ahogy Isten szeret minket és ne érdekből!
•   Úgy a barátságainkban, mint a szerelmi életünkben legyen ott Isten, mert mindkettő 

az Ő ajándéka.
Az evangelizációt Kacsó Géza lelkipásztor tartotta. Témája Lévi, a vámszedő elhívása volt (Lk 
5,27-32).  Csodálatos,  hogy  Jézusnak  csak  annyit  kellett  mondani:  "Kövess  engem",  és  ő 
Mmndent  otthagyva követte!  Jézus  Krisztus  közösséget  vállalt  vele,  a  tanítványává tette, 
mert meglátta a szürke kődarabban azt a pici aranyat, amivé válhat... Célt adott az életének !
Lévi  elvitte  a  Megváltót  a  barátaihoz  és  bizonyságot  tett.  Erre  nekünk,  táborozóknak  is 
lehetőségünk volt egész héten. Hála az Úrnak, hogy sokan éltek is vele.
Minden  estére  jutott  valamilyen  érdekes  program:  kastély  kutatás,  tábortűz,  táncház, 
dicsőítés a Siloám együttessel, Bibliai Áll az alku, a csoportmunkák bemutatása ill. csendséta.
Az  utolsó  éjszaka  dicsőítéssel  telt,  ami  közben  bizonyságtételek  hangzottak  el.  A 
legkitartóbbakkal együtt köszöntöttük a reggelt. Az ezt követő reggeli áhítattal ért véget a 
tábor.
Véleményem szerint mindenki  jól  érezte magát ebben a táborban és sokaknak épülésére 
szolgált, amiért köszönet Sipos József lelkipásztornak, azaz a tábor vezetőjének és minden 
szolgálattevőnek, de legfőképpen ISTENnek.

Biciklitúra (képek a DVD mellékletben csatolva)
2009.  augusztus  10-14  között  immár  harmadszor  került  megrendezésre  a  KRISZ  és  a 

Beregszászi Református Egyház közös biciklitúrája. Az idei cél a Hoverla csúcs megmászása volt. A 
túra vezetői Kacsó Géza tiszteletes és Birta Zoltán volt. Összesen harminchárman láttunk neki a nagy 
útnak, ebből ketten autóval, mert ugye kísérő autó is kell.

Az utat hétfő reggel korán kezdtük, hogy sokat ne tekerjünk a nagy melegben. Birta Zoltán 
tájékoztatása és szabály ismertetése után el is indult a bringasereg. Az első napi célállomás az a Viski 
parókia  volt,  ugyanis  a  Viski  gyülekezet  jóvoltából  ott  szállhattunk  meg  éjszakára.  A  kezdeti 
nehézségek, balesetek, bicikliszerelések valamint nyolcvanhat megtett kilométer után Istennek hála 
épségben meg is érkeztünk Viskre, ahol a gyülekezet finom vacsorával várt minket.

Másnap  a  hajnali  ébredés  és  reggeli  torna  után  ismét  útnak  indultunk,  hogy  eljussunk 
Aknaszlatinára,  ahol  egész  nap  lubickolhattunk.  Délelőtt  tízre  már  ott  is  voltunk,  és  a  sós  víz 
csodálatos tulajdonságai a benne levő testekre gyakorolva mindenkit elkápráztatott. Egész délutánig 
fürödtünk, aztán a terv szerint 17 órától jött (volna) egy busz értünk, ami felvitt minket egészen a 
Hoverla lábáig, mert nehéz lett volna oda feltekerni. De a busz röpke két órát késett és három órát 
zötykölődött (tömve velünk meg biciklikkel). Kezdetben még énekelt is a társaság, aztán már csak sírt 
(  ). Tíz órára vaksötétben meg is érkeztünk, ahol korábban előre ment Birta Zoltán vezetőnk már 
félig  felállított  sátrakkal  tűkön  ülve  várt  ránk.  Gyors  fagyűjtés,  tűzrakás  és  vacsorakészítés  után 
elmentünk aludni (már aki nem őrködött). 

Aztán éjszaka és egész délelőtt meglepett minket az égi áldás, úgyhogy az aznapra tervezett 
hegymászás  le  lett  fújva.  Miután  már  majdnem  minden  sátor  beázott,  úgy  döntöttünk,  hogy 
evakuáljuk magunkat. Istennek hála, hogy van Rahón Magyar református gyülekezet, akik befogadtak 
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minket és a templomban megszállhattunk. Volt, akit autón evakuáltak (főleg lányokat) és volt, akik 
kemények voltak és egész Rahóig biciklivel mentek vissza. 

Egy kicsit csalódottak voltunk, mert eláztunk és nem jött össze a „nagy hegymászás”, de azért 
nem csüggedtünk, mert ez is az Úr akarata volt. De volt Rahón hegymászás és városnézés, meg aztán 
az Úr házában aludni (akárcsak Sámuel) mindennél jobb élmény volt.

Csütörtökön  aztán  újra  bringára  pattantunk,  és  Európa  közepét  megnézve,  legurultunk 
egészen Técsőig, ahol aztán a líceum aulájában töltöttük az éjszakát. Megnéztük a helyi református 
templomot, és sokat gyönyörködtünk benne. A helyi  lelkész előadása a gyülekezet és a templom 
történetéről, valamint a jelenlegi helyzetről nagyon jó és felemelő volt. 
Az  utolsó  napon,  pénteken  Técsőről  egészen  Beregszászig  tekertünk.  Reggel  korán  indultunk,  és 
délután háromra már oda is értünk. Így egész héten több mint 350 kilométert tekertünk.

Voltak a túrán nehézségek, de voltak nagyon áldott és vidám dolgok. Mérlegelve az egész 
hetet minden résztvevő nevében elmondhatom, hogy egy jó és áldott hét volt. Jól összeszokott a 
csapat, és szívesen tekertünk volna még egy hetet.

Választmányi gyűlés (képek a DVD mellékletben csatolva)

2009. szeptember 4.
Választmányi gyűlés jegyzőkönyve

A  gyűlést  Szanyi  György,  a  KRISZ  elnöke  nyitotta  meg  egy  áhítattal,  amit  egy  áhítatos 
könyvből olvasott fel. Ezután imaközösség következett.

Az imaközösség után Kiss Bertalan ismertette a napirendi pontokat. A napirendi pontok a 
következők:

• A 2009-es év eddigi programjainak és eseményeinek beszámolója.

• Alapszervezetek elnökeinek beszámolója.

• A 2010-e programterv kidolgozása.

• Ifjúsági vezetőképzés programjának kidolgozása.

• A KRISZ főállású munkatársának, Kiss Bertalan munkakörének meghatározása.

• Kerületi csendesnapok.

• Egyéb dolgok.
Kiss  Bertalan mérhető  adatokban  számolt  be  a  2009-es  évről.  Beszélt  a  megrendezett  és  az 

elmaradt alkalmakról,  és az  azokon való  részvételi  arányról.  Bemutatta a KRISZ  honlapját,  annak 
sokoldalúságát  és  az  oldal  látogatottsági  statisztikát.  Megmutatta  a  jelenlegi  alapszervezeti 
lefedettséget és a tervezett alapszervezetek körzetét. Bemutatta a KRISZ anyagi dolgainak alakulását 
a  2009-es  évben,  illetve  beszélt  a  KRISZ  tagságába  való  jelentkezés  alakulásáról  és  a  2009-es 
helyzetről.  Mindezt  egy  Power  pointos  vetítéssel  mutatta  be.  Sipos  József  kiegészítette 
mondanivalóját a Tesó ügyeivel kapcsolatban, és Szanyi György is hozzáfűzött dolgokat.

Kiss Bertalan beszélt arról, hogy a KRISZnek több éves stratégiát kell meghatározni, és hogy 
mi ennek a módja. A választmány úgy döntött, hogy a következő választmányi gyűlésnek ez lesz a fő 
napirendi pontja.

Ezek után az alapszervezetek elnökei és képviselői kaptak szót.
Először  Dér  György,  a  Borzsa-Tisza  menti  alapszervezet  képviselője  mondta  el,  mit  gobdol  az 
alapszervezet a 2009-es év munkájáról. Majd elmondta az ötleteiket és az alapszervezet terveit.
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Dér György után Olasz Tímea, a Beregszász-Asztély alapszervezet képviselője szólalt meg, és 
elmondta  az  ő  által  képviselt  alapszervezet  dicséreteit,  kritikáit  és  ötleteit,  illetve  beszélt  az 
alapszervezet terveiről. 

Ezután a kicsit késve érkező Tóháti alapszervezet képviselője, Pataki Gábor szólalt meg. Ő 
elmondta, hogy még nem beszélték át az alapszervezettel a KRISZ 2009-es évét, úgyhogy nincs szólni 
valója.

Kiss Bertalan még elmondta, hogy személyes meglátása szerint melyek azok a programok, 
amik még kerüljenek be a 2010-es programtervbe. Így beszélt az ukrán nyelvtábor szükségességéről, 
és több sporteseményről.

Az alapszervezetek képviselőinek beszédei után egy kis beszélgetést követően neki láttak a 
jelenlévők a 2010-es program kidolgozásának.

A 2010-es év jelszavának a „Harc” szót, és jeligéjének az 1 Timóteus 6, 12 –őt határozták meg. 
Szó esett arról, hogy kik azok a fiatalok, akiket idén el szeretne a KRISZ érni. A választmány e téren 
abban  egyezett  meg,  hogy  marad  a  tavalyi  év  célkorosztálya,  a  konfirmandusok  illetve  a  fiatal 
házaspárok,  valamint  a  2010-es  évben  még  a  régi  KRISZ  tagokkal  is  tervbe  került  megújítani  és 
megerősíteni a kapcsolatot. Szó esett arról is, hogy melyek azok a programok, amik legyenek a 2010-
es  évben,  és  melyek  azok,  amik  elmaradjanak.  Miután  le  lett  tisztázva,  hogy  melyek  azok  a 
programok, amelyek legyenek meghatározták az időpontjaikat, illetve azt, hogy ki felel a programok 
megszervezéséért.
A Kárpátaljai Református Ifjúsági szervezet (KRISZ) 2010-es programterve

Január 4-9 Imahét  
Január 23 Legénykonferencia, KRISZpont
Február13 Közgyűlés, KRISZpont
Február 26-27 Ifi vezető találkozó, KRISZpont
Március 6 Leánykonferencia, KRISZpont
Március 12-13 Választmányi gyűlés, KRISZpont
Április 1 Konfirmandus Focikupa nevezési határidő
Április 17 Kerületi ifjúsági találkozó, Salánk
Május 15 Konfirmandus Focikupadöntő
Május 29 KRISZ-tusa, Futó és Bringaverseny
Június 11-12 Fiatal házasok hétvégéje, Balazsér
Június 18 KRISZ nap, Balazsér
Június 28-július4 Bringatúra
Július 12-17 Angol hét, Balazsér
Július 19-24 Ukrán hét, Szolyva
Augusztus 2-6 KRISZ hét, Rát, Aklihegy, Balazsér
Augusztus 7-10 Munkatársak kirándulása, Borzsova
Augusztus 22 Házaspárok kerületi csendesnapja
Szeptember 3-4 Választmányi gyűlés, KRISZpont
Szeptember 18  I KRISZ zenei fesztivál, Beregszász
Október 9 Megyei Csendes nap, Csap, Bene, Péterfalva
Október 23 Közgyűlés, KRISZpont
November 19-20 Ifi vezető találkozó, KRISZpont
December 30-31 Évzáró, Balazsér
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Az alkalom imádsággal zárult, amit Keresztyén Anett mondott el. A vacsora a KRISZ pontban 
volt.  Az alkalmon részt vettek név szerint: Szanyi György, Kacsó Géza, Sipos József,  Ötvös Károly, 
Kincses Margit, Petrusinec Vladimir, Kész Julianna, Sponták Katalin, Bolyog Beáta, Igyártó Nikoletta, 
Keresztyén Anett, Balázs Zoltán, Pataki Gábor, Dér György és Kiss Bertalan.

Megyei csendesnapok (képek a DVD mellékletben csatolva)

2009
Megyei csendesnapok tervezett programterve
Ragyogás
0900 – gyülekezés
0930 – éneklés, énektanulás, nyitóáhítat (Ézs. 60, 1-3), játék?, bizonyságtétel
1030 – előadás (II Móz. 34,29-35)
1130 – Szeretetvendégség
1200 – KRISZpromóció
1230 – koncert
1330 – záró áhítat (Máté 5,14 -16)

Könnyes búcsú

KRISZ megyei csendesnap Tiszaásványvan
A  Kárpátaljai  Református  Ifjúsági  Szervezet  megyei  csendesnapot  rendezett  a  fiatalok 

számára  az  Ung  megyei  Tiszaásványban.  A  csendesnnap  célja  az  volt,  hogy  a  hívő  és  nem  hívő 
fiatalokat egyaránt kirázza egy kicsit a közönyből, ami sajnos egyre jobban jellemzi a mai fiatalságot. 
Az  emberek  már  kezdenek  immunisak,  lenni  az  Evangélium  üzenetére,  az  Isten  megmentő 
szeretetére, ami nem jó, hisz a jövőjük és boldogságuk ezen áll vagy bukik. A KRISZ ezért most erre 
hangsúlyt szeretett volna tenni. A csendesnap mottója és egyben a fő üzenete a „Ragyogás2 volt. Fel 
akartuk hívni  a  fiatalok  figyelmét,  hogy  van egy  nagy,  Istentől  kapott  feladatuk:  Ragyogniuk kell 
ebben a sötét világban, nem elbújva élni magunknak.

Az  alkalmat  a  helyi  református  lelkész,  Pápai  Gábor  tiszteletes  kezdte  meg  a  jelenlévők 
köszöntésével. Ezután Szanyi György, a KRISZ elnöke, borzsovai lelkipásztor köszöntötte a jelenlévők 
fiatalokat, és beszélt a csendesnap programjáról. Miután a nagytiszteletű lelkészurak köszöntötték a 
fiatalságot,  vidám éneklésbe kezdtünk, és közkívánatra válogattuk az énekeket.  Az éneklést Máté 
Richárd debreceni teológus vezette gitárral. 

A  nyitó  áhítatot  Jakab  Attila  lelkipásztor  tartotta  az  Ézsaiás  60,1-3  alapján,  majd  a 
nyitóáhítatot ujjbab éneklés és egy nem mindennapi vidám játék követte, amiben mindenki részt vett 
szervesen. A játékot Kiss Bertalan, a KRISZ főállású munkatársa vezette, ami nem is inkább játék, 
hanem  egy  mese  elmesélése  volt.  De  az  érdekesség  az  volt  benne,  hogy  a  mese  szereplői  a 
Tiszaásványi  templomban  összegyűlt  fiatalok  serege  volt.  Ebben  a  mesében  bizony  mindenkinek 
jutott szerep. A mese kezdetén a játék vezetője elmondta, hogy ennek a csendesnapnak a célja az, 
hogy  megmozgassunk  mindenkit.  Na,  ennek  a  jegyébe  mozgott  is  a  fiatalság  a  játék  alatt  a 
templomban. 

A vidám játék után Szanyi György tartott előadást a II Mózes 34,29-35 alapján. előadásában 
elmondta, hogy Mózes arca azért ragyogott úgy, hogy az emberek meg sem ismerték, mert szoros 
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közelségben volt  Istennek,  és ez kihatott  életére,  telje  lényére.  Elmondta,  hogy Isten ma is  ilyen 
hatással van az emberek életére. Mellette megváltozik az ember és sugárzó, ragyogó lesz. 

Az előadás után Kun Tibor nagyberegi fiatal, az Ébredés nevű ifjúsági zenekar basszusgitárosa 
tett bizonyságot arról. hogy hogyan hívta el őt az Úr, és hogyan próbálja az óta követni Őt.

A bizonyságtétel után Pápai Gábor tiszteletes egy jó hírt mondott a már reggel óta „éhező” 
sokaságnak: „kész az ebéd”. Ezt mindenki nagy örömmel fogadta, és meg is látszott a nagy öröm a 
gyorsan fogyó szendvicsek és sütemények láttán, amik ínycsiklandóan finomak voltak (köszönet érte 
a Tiszaásványi gyülekezetnek). 

Az  ebéd  után  újra  összegyűltünk  a  templomban,  ahol  elsőként  Kiss  Bertalan  tartott  egy 
bemutatót a KRISZről, annak munkájáról, a tagságáról, és hívogatta a már megtért fiatalokat, hogy 
gazdagítsák belépésükkel a szervezetet. 

Ezt követően a már említett Ébredés ifjúsági zenekar tartott koncertet, mindannyiunk nagy 
örömére. Az énekben tartott szép bizonyságtétel után a csendesnap utolsó programja következett: a 
záró áhítat. ezt Máté Richárd teológus testvérünk tartotta a Máté 4-5,14-16 alapján. Ő elmondta, 
hogy aki már Istené, az meg kell, hogy látszódjon az életén, hiszen ragyog, világit. Beszélt arról is, 
hogy Jézus a világ világossága, és rajtunk keresztül az Ő fénye jön be a világba, persze ha hagyjuk.

A csendesnapon mintegy hetven fiatal vett részt, akikért hálát adunk az Istennek. Jó volna, ha 
minél több fiatal és idősebb kilépne a közönyből, és elkezdene világítani, azért, hogy az emberek, akik 
sötétben élnek megláthassák az utat és a kegyelmet, amit az Isten nekik kínál. Adja az Isten, hogy így 
legyen és hála neki ezért a csendesnapért is. Ámen.

Közgyűlés
2009. október 10

Az alkalom délelőtt 9 órai időponttal kezdődött énekléssel és nyitó áhítattal.
A nyitó áhítatot Szanyi György, a KRISZ elnöke tartotta az I Timóteus 5,12 alapján, és egyben 

elmondta,  hogy  ha  az  Isten  éltet  bennünket,  a  KRISZ  ezt  az  igeverset  szánja  a  2010-es  év 
vezérigéjének.

A  nyitó  áhítat  után  Kiss  Bertalan,  a  KRISZ  főtitkára  tartott  beszámolót  a  2009-es  év 
történéseiről, mérhető adatairól, a tagságról illetve a KRISZ honlapjáról.

Őt követte Kovács Sándor a KRISZ zenekar beszámolójával.  Ő beszélt a zenekar múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről.

Ezek után a  KRISZ  alelnöke,  Kacsó Géza következett,  aki  a  2010-es  missziói  munkatervez 
mutatta be. Itt beszélt az új programok mibenlétéről. 

Sok  szó  esett  az  I  KRISZ  zenei  fesztiválról.  Jöttek  javaslatok  a  program  hatékonyabb 
megvalósításának érdekében.

Mindezek után a 2010-es év költségvetése került bemutatásra Kiss Bertalan által. Itt csak a 
főbb tételekről és kiadásokról beszélt. Kovács Sándor jelezte, hogy a KRISZ Zenekar felszerelésének 
megújítására szánt 20000 grivenyes tételnek a bevételi oldalát is fel kell tüntetni. Sipos József pedig 
azt kérte, hogy a végeredményt a kiadás és a bevételi oldalon egyelőre kell kihozni, ezért az előre 
nem látható kiadások tételét olyan mértékben kell változtatni.

Ezek után szavazásra került sor a 2010-es programtervet és a 2010-es költségvetést illetően. 
A közgyűlés mindkét tételt egyhangúan elfogadta.

Az alkalmat Sipos József fejezte be imádsággal.
Résztvevők száma a közgyűlésen 27 fő volt.
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Ifivezető találkozó (képek a DVD mellékletben csatolva)
2009. November 27-28
Ifivezető találkozó

A Kárpátaljai  Református  Ifjúsági  Szervezet  2009.  november 27-28 között  immár második 
alkalommal rendezet ifivezető találkozót. Az alkalom lányege az, hogy a kárpátaljai ifikben szolgáló 
vezetők  megismerhessék  egymást,  illetve,  hogy  tanítást  kapjanak  a  szolgálatukkal  kapcsolatos 
dolgokról. az alkalomnak a KRISZpont adott otthont.

Az ifivezető találkozó pénteken, délután négy órától kezdődött énekléssel és ismerkedéssel. 
Itt  az ifivezetők bemutatkoztak, és beszéltek az ificsoportúkról: hányan járnak,  mik az erősségeik, 
milyen problémáik vannak, mit terveznek a jövőben. 

A jó hangulatú és építő beszélgetés után Szanyi György, a KRISZ elnöke tartott előadást. Ő a 
kapcsolatépítő ifjúsági munkáról beszélt Jim Burns Ifjúságépítők című könyve, és saját tapasztalatai 
alapján.  Elmondta,  hogy  az  igazán eredményes,  gyümölcstermő ifjúsági  munka  a  kapcsolatokban 
rejlik. Mint ahogyan Jézus is szoros kapcsolatban volt tanítványaival,  és példát adott nekik, és így 
lettek  ők  apostolokká,  ugyanúgy  fiataljaink  lelki  növekedéséhez  is  ilyen  példaadó,  baráti 
szeretetkapcsolatra van szükségük. 

Miután  már  mindannyian  alaposan  megéheztünk,  nekiláttunk  a  finom  vacsorának,  amit 
alaposan el is pusztítottunk.

A vacsora és egy rövid szünet után újabb előadásra került sor, amit Gogola István tartott a 
lelki gondozásról. Ő beszélt arról, hogy miért van szükségük a fiataloknak lelki gondozásra, és beszélt 
annak a módjáról és lehetőségeiről, veszélyeiről. Az előadás után megnéztünk egy érdekes filmet a 
témával kapcsolatban, majd a sok bölcsesség után eltettük magunkat aludni.

Másnap a közös program reggelivel kezdődött, majd az ifivezető találkozót beszélgetéssel és 
imaközösséggel  zártuk.  Az  imaközösségben  imatémákat  hoztunk  és  úgy  imádkozunk  egymásér, 
ificsoportainkért. Az alkalmon tizenhárom ifivezető vett részt. Istennek hála egy újabb áldott alkalmat 
tölthettünk együtt. Dicsőség istennek érte. Ámen

Programterv:
1600 – ismerkedés, ifimunka beszámolás az ifivezetők részéről
1800 – Előadás - Kapcsolatépítő ifjúsági munka –Szanyi György
1900 – Vacsora
2000 – Előadás –- Lelki gondozás – Gogola István
2100 – Film

Szombat
0800 – Reggeli
0900 –Fórum /imaközösség

Évzáró 
2009. december 30-31
(képek a DVD mellékletben csatolva)

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 
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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.

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 
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. 
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 fiatalok egész évben közösséget alkottak, s e közösség bázisául a KRISZ 
jelentett biztos alapot. 
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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!

Az idei leányhét sajnos elmaradt

Állandó programok
A  missziói  tervben  feltüntetett  programokon  kívül  a  KRISZ  székházában  állandó 

rendszerességgel kerültek megrendezésre KRISZ programok.

Forráspont istentisztelet (képek a DVD mellékletben csatolva)
A 2009-es éven már a második éve, hogy ez az alkalom van és működik. Minden vasárnap 

(kivéve ünnepeket) délután 17 órai rendszerességgel kerül megrendezésre. A liturgiája rugalmasabb 
és  eltérő  egy  hagyományos  istentiszteletétől.  Több  az  ének.  az  éneklést  rendszeresen  az  Antal 
házaspár vezeti.  Az igehirdetést  imaközösség követi  és az igét  nem csak lelkészek,  hanem olykor 
laikus emberek,  ifi  vezetők hirdetik.  Az  emberek,  akik ide eljárnak rendszerint  hívő emberek,  de 
megfordulnak  itt  külföldiek  és  hajléktalanok,  cigány  származású  emberek  is.  2009  augusztusáig 
Kincses Margit lelkipásztornő felelt a forráspont vezetéséért, augusztustól pedig Kiss Bertalan az aki a 
forráspontot szervezi.

KRISZ ifi (képek a DVD mellékletben csatolva)
A KRISZ pontban minden szerdán 17 órától ifjúsági óra kerül megrendezésre. Az alkalmat 

2009. június 1-ig Kincses Margit vezette, 2009. szeptember 1-től Kiss Bertalan. A nyári hónapokban az 
alkalom szünetel, ugyanis itt résztvevőket javarészt főiskolások és a KRISZ pontban lakók képezik, de 
Beregszászi fiatalok is szívesen eljönnek. Az alkalom a nyári hónapokon kívül csak bűnbánati heteken 
maradnak el.

KRISZövetség (képek a DVD mellékletben csatolva)
Egyszer valaki azt mondta, hogy ez Kárpátalja "Nagy ifije", ugyanis a "világ"  minden sarkából 

jönnek ide emberek. De inkább úgy mondanám, hogy ez egy közösség, egy testvéri közösség, ahol 
lelkiekben  lehet  épülni.  Az  alkalmak  havonta  kerülnek  megrendezésre  a  hónap  valamelyik 
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hétvégéjén. A 2009-es évben havonta átlagosan 35-en voltunk. Az egész alkalomnak mindeddig a 
KRISZpont  adott  otthont.  Olykor  matracon,  földön,  asztalon  is  aludtunk,  csakhogy  mindenki 
elférhessen. Az alkalom az önköltségekből működik, vagyis abból eszünk az alkalmon, ami az előzőn 
befolyt a részvételi  díjakból. Az állandó programokba egy kezdőalkalom tartozik, amit mindig más 
tart  közülünk,  ezen  kívül  imaközösség,  fórum,  szombatonként  egy  nehezebb  igeszakasz 
tanulmányozása  lelkész  segítségével,  illetve  júliustól  negyedévente  Úrvacsorai  közösség.  Ezen  túl 
nem állandó jelleggel a 2009-es évben rendeztünk három állomásmissziót, ahol a csapat egyik fele a 
beregszászi vonatállomáson gitárral énekelt, a másik fele pedig traktatusokat osztogatott a vonatra 
várakozóknak.  Voltunk  hegyi  imaközin.  Rendeztünk  a  KRISZpontban  nagytakarítást  és  voltunk  a 
Borzsa parton kirándulni. Az itt megforduló emberek mind hívő fiatalok és az alkalom célja az, hogy 
erősödjenek a hitben és közösségre találjanak a Krisztusban.
  Kiadványok

Tesó (  DVD   mellékletben csatolva)  

Isten kegyelméből a 2009-es évben is megjelent a Tesó, sőt növelni kellett a példányszámot 
1000-ről  1250-re.  Háromhavonta  jelent  meg egy  szám.  A  Tesó  témáival  követtük a  Kálvin  év  fő 
üzenetét, a „Megújulást”. Az első témája a „Megújulás a hitben”.

KRISZ + 

Mivel a KRISZ énekeskönyve egyre népszerűbb lett és egyre szélesebb körben használják, a 
megnövekedett  igény  miatt  szükségesnek  láttuk  a  harmadik  generáció  megjelenését.  Ez  2009 
tavaszán jelent meg KRISZ+ néven, bővített kiadással,  immáron több mint 300 énekkel ragasztott 
kötésben, 2500 példányban. Akkordok és dallamok ebbe a kiadásba nem kerültek, hogy spóroljunk a 
hellyel  és  a  lapokkal,  csak  az  újonnan  bekerült  énekek  lettek  felakkordozva.  Még  2009-ben  egy 
jelentős része értékesítésre került. Az énekeskönyv ára 15 UAH.

Timóteus (  DVD   mellékletben csatolva)  

2009  áprilisától  jelenik  meg  a  Timóteus  a  februárban  megrendezett  ifivezető  találkozó 
nyomán. Ez egy kis 12 oldalas, A5-ös méretben megjelenő kiadvány, amely havonta jelenik meg kis 
példányszámban  (max.  50).  A  kiadvány  direkt  ifimunkásoknak  szól,  munkájukat  segítő  céllal.  A 
rovatokban  aktuális  hírek,  ötletek,  áhítat,  ifivezetők  bemutatása  és  egyéb  ifimunkásoknak  szóló 
tanítások  vannak.  A  lap  ingyenes.  A  főszerkesztője  Kiss  Bertalan.  A  Timóteusról  a  visszajelzések 
egyértelműen pozitívak.

Imahét
A 2009-es évben is  kiadásra  került  az imahét  füzet,  amelyet egy  héten keresztül  számos 

gyülekezetben használtak.

Egyéb
A KRISZ honlapja.
A KRISZnek Istennek hála 2009-től üzemel a honlapja is. Igyekeztünk a honlapot olyanná tenni, hogy 
arra érdemes legyen ellátogatni. Az ide látogatók bőséges információt találhatnak a KRISZ ügyeiről, 
programjairól.  Olvasható  egy  széles  mindent  átfogó  bemutatkozás,  de  külön  bemutatjuk  rajta  a 
KRISZövetséget, a KRISZpontot, a Forráspontot, a KRISZ zenekart, a Tagságot, a FÉK munkát illetve a 
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KRISZ munkatársait. Beszámolókat lehet olvasni a KRISZ alkalmakról és az ott készült képeket meg 
lehet  tekinteni.  Naprakész  hírek,  hirdetések  olvashatók.  Ezen  felül  hasznos  oldala,  hogy 
ifióravázlatokat, közösségi játékokat, jó zenéket és ificsoportok bemutatkozását lehet találni. 

A honlap web adminisztrátora Varga Sándor és a címe:  www.krisz.try.hu. Az oldal létezése 
óta elég szép számban látogatták meg. Itt látható a látogatottsági statisztika.
Látogatók száma a regisztráció óta: 2650 
Átlagos havi látogatottság: 335 
Látogatók maximuma egy hónapban: 487 
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Alapszervezetek
Isten kegyelméből  a  2009-es  év  folyamán három KRISZ  alapszervezet  alakulhatott  meg a 

KRISZ vezetőségének kezdeményezésére. A három alapszervezet: Tóháti, A Borzsa-Tisza menti és a 
Beregszász-Asztély alapszervezet. Több település alkot egy alapszervezetet.
Az alapszervezetek gyakorlati hasznai és egyben feladatai:
1.Az alapszervezet tagjainak egyszerűbb és hatékonyabb elérése és értesítése.
2.Hatékonyabb információgyűjtés a tagok elérhetőségeiről és hogylétéről.
3.Területi munkacsoportok kialakulása, az alapszervezek körzetén belül.
4.A  KRISZ  és  az  általa  képviselt  ifjúsági  munka  aktívabb  jelenléte  a  gyülekezetekben  és  az 
ificsoportokban.
5.Tagsági díjjak és adományok könnyebb begyűjtése.
6.Információk gyűjtése az alapszervezet területén fellépő szükségletekről és problémákról.
7.Ötletek és kritikák szerzése az alapszervezettől a KRISZ felé.
8.Egység, tömörülés és szervezetiség erősítése.
9.Új tagok behozása a szervezetbe.
10. Imaháttér biztosítása imaközösségek által.

 A Tóháti alapszervezet  (képek a DVD mellékletben csatolva)
Csonkapapi 2009-04-04 

Az alkalmat Szanyi György KRISZ elnök nyitotta meg a jelenlévők köszöntésével, és az öröm 
kifejezésével, amit a KRISZ munkájában való előrelépés okoz az első alapszervezet létrehozásának 
köszönhetően.

Ezután egy áhítat keretében hirdette az Isten igéjét az 1 Kor. alapján. Beszélt arról, hogy az 
Isten nem hagyja és nem is fogja az ő emberét nagyobb kísértésbe engedni, mint amit ki ne tudna 
állni és még sok értékes dologról.

A következő pont egy ismertető volt az alapszervezetekről. Mi egy alapszervezet feladata, 
struktúrája. Szó esett arról, miért fontos, hogy legyenek a KRISZen belül alapszervezetek, és hogy 
hogyan segíthetné ezek léte  a  KRISZ  munkáját,  az  ifjúsági  munkát  előre.  Az  ismertetést  közösen 
Szanyi György és Kiss Bertalan tartotta.

az ismertető során sok fontos kérdés feltevődött az alapszervezettel, a közös munkával kapcsolatban, 
a KRISZ profiljával kapcsolatban, hogy milyen kell legyen az ember, aki KRISZ tag. Beszélgetés folyt a 
KRISZ  jövőjéről,  valamint  határozat  született  azzal  kapcsolatban,  hogy  a  soron  következő 
választmányi gyűlésen a választmányi tagokkal körvonalazzuk azt, hogy ki és mi a KRISZ tag. ennek 
azért látható a fontossága, hogy egy erős nagy és istennek tetsző munkaközösség legyen a KRISZ.

Mindez után a megalakuló tóháti alapszervezet választásaira került sor.
Elsőre az került választásra, hogy a közgyűlésen megjelent Tóháti KRISZ tagok szeretnének e 

ezek után a KRISZ Tóháti alapszervezeteként működni.  Nyilvános, kézfelnyújtással történő szavazásra 
került sor, ahol minden jelen lévő alapító tag egyhangúan szavazott. Az alapszervezet alapító tagjai:

·        Baranyi Edit
·        Sass Brigitta
·        Szatmári Anita
·        Pataki Gábor
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·        Szeghljánik Péter
·        Baranyi András

Az alapszervezet a következő falvak között jött létre: Mezőkaszony, Csonkapapi, Beregsom, 
Bótrágy, Szernye, Harangláb, Zápszony, Bátyú.

Ezután  az  alapszervezetben  levő  tisztségek  meghatározására,  azokra  való  jelölésre  és  a 
jelöltekre való szavazásra került sor. A közgyűlés meghatározta, hogy az alapszervezetnek elnökre, 
titkárra és pénztárosra van szükség. Az elnöki tisztségre Szeghljánik Péter lett jelölve. Ő a jelölést 
elfogadta, és a jelenlévők egyhangúan megszavazták. A Titkári posztra Pataki Gábor lett jelölve, aki 
szintén  elfogadta,  és  őt  is  egyhangúan  megszavazták.  A  pénztárosi  tisztre  Molnár  Marianna  és 
Baranyi  András  lett  jelölve.  Kettőjük  közül  Molnár  Marianna vállalta  a  jelölést,  és  ő  is  egyhangú 
szavazással lett megválasztva.

Borzsa-Tisza menti alapszervezet (képek a DVD mellékletben csatolva)

2009.május  30.-án  sor  került  a  KRISZ  második  alapszervezetének  megalakulására.  Az 
alakuló közgyűlésnek Mezővári adott otthont. A gyűlés Szanyi György, a KRISZ elnökének a 
köszöntésével és kezdő áhítatával kezdődött. Ezután beszélt az alapszervezek fontosságáról, 
majd  az  ő  mondanivalóját  Kiss  Bertalan,  a  KRISZ  főtitkára  folytatta  az  alapszervezetek 
gyakorlati hasznainak felsorolásával és megtárgyalásával 10 pontban. Miután ez megtörtént, 
számba lett véve, hogy hány KRISZ tag van jelen, akik az alapszervezet területén élnek. Név 
szerint ezek a tagok voltak jelen:

• Szanyi György – Borzsova-Halábor
• Erdei Erika - Mezővári
• Homoki Gyula –Déda
• Vojtku Beatrix-Bégány
• Margitics János-Mezővári
• Sápi Zsolt- Mezővári
• Híres Katica -Déda
• Márku Anita-Mezővári
• Tóth Evelin – Gecse
• Babarszki Gabriella –Mezővári
• Szatmári Dianna –Mezővári
• Filep András –Mezővári
• Dér György – Mezővári
• Farkas Julcsi –Mezővári
• Zán-Fábián Sándor - Mezővűri
• Kovács Sándor –Mezővári
• Kovács Erika - Mezővári
• Estók Viktória - Nagymuzsaly
• Estók István – Nagymuzsaly 
Az alapszervezet elnökének Dér Györgyöt, Titkárának Híres Katalint, Pénztárosának pedig 

Erdei Erikát választották meg a jelenlévők. 
Beregszász-Asztély alapszervezet (képek a DVD mellékletben csatolva)
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Az alapító közgyűlés Beregszászban, a KRISZ pontban volt megrendezve. Hat KRISZ tag 
vett részt, név szerint: 

• Kincses Margit - Beregszász 
• Golinszkaja Angéla - Beregszász 
• Kiss Erika - Asztély 
• Bírta Zoltán - Beregszász
• Zsigó Béla - Beregszász
• Kiss Bertalan - Asztély

                Az alkalmat Kiss Bertalan nyitotta meg imádsággal és áhítattal. Ezután ismertetés 
következett  az  alapszervezetről,  annak  gyakorlati  hasznairól  és  jogi  dolgairól.  Miután  ez 
megtörtént,  a  jelenlévők  kérdéseket  tettek  fel,  amire  válaszokat  is  kaptak.  Miután 
megtörtént az ismertető, a szavazásokra került sor. Először azt szavazták meg a jelenlévők, 
hogy kívánnak-e alapszervezetet alapítani, amire egyöntetűen mindenki igennel szavazott. 
Ezután a tisztségekre való jelölés következett. az elnöki tisztségre jelülték Kiss Bertalant, aki a 
jelölést  visszautasította,  Zsigó Bélát,  aki  a jelölést elfogadta és Bírta Zoltán,  aki  a jelölést 
visszautasította  Zsigó  Béla  javára.  a  titkári  tisztségre  jelölték  Kiss  Erikát,  a  pénztárosi 
tisztségre pedig Kincses Margitot és Bírta Zoltánt, akik visszautasították a jelölést. ez követte 
a szavazás a jelöltekre. Elnöknek Zsigó Bélát egyöntetűen megszavazták és Kiss Erikát szintén 
a titkári tisztségre egyöntetűen megszavazták. a Pénztárnoki tisztséget nem vállalta senki, 
ezért a jelenlévők úgy egyeztek meg, hogy a következő gyűlésig ezt a feladatot a titkár látja 
el. Az alkalom beszélgetéssel és imaközösséggel zárult.
KRISZ póló

Szervezetünk 2009 áprilisában saját pólót készítetett 300 példányban, amin a KRISZ 
logója és jeligéje látható. A póló ára 25 UAH
A KRISZ tagsága

A  2009-es  évben  megváltoztattuk  a  KRISZ  jelentkezési  lapját  a  praktikusság  és  a  tagság 
megerősítése  miatt.  Így  kikerültek  belőle  felesleges  adatok,  illetve  a  passzív  tagság  lehetősége 
(megtekinthető a cd mellékletben).  Ezen túl lépések történtek annak érdekében, hogy új tagokat 
hozzunk  be  a  szervezetbe.  Készültek  promóciós  kisfilmek  (megtekinthetők  a  cd  mellékletben), 
prospektus a KRISZ bemutatása érdekében megtekinthető a cd mellékletben).,  illetve táborokban, 
csendesnapokon és  egyéb alkalmakon voltak  KRISZ  bemutatók.  ennek eredményeként  a  2009-es 
évben a KRISZ tagsága 41 fővel bővült.
A KRISZ tagságába való jelentkezés alakulása az elmúlt években és 2009-ben:

A KRISZ tagsági díj a 2009-es évben is 30 UAH maradt.

Palacsintázó
Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a KRISZpontban levő kávéházi részt kihasználjuk. 

Így Kiss Bertalan és Kiss Erika arra vállalkozott, hogy heti egyszer, csütörtökön 12 órától 21 óráig 
palacsintát süt és értékesít a KRISZpontban. Voltak érdeklődők, de nem voltak elegen ahhoz, hogy 
érdemes legyen csinálni, úgyhogy egy próbahónap után úgy döntöttek, hogy tovább nem csinálják.

Főállású munkatárs (munkabeszámoló a DVD mellékletben csatolva)
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A  KRISZnek 2009 májusától Kiss Bertalan a főállású munkatársa, kinek a bérét a Kárpátaljai 
Reformárus Egyház biztosítja.  Feladatai  közé  tartoznak:  Ifjúsági  munka szervezés,  kapcsolattartás, 
KRISZ pontért felelés, papírmunka, stb. (DVD mellékletben beszámoló a munkájáról).

Tetőtér projekt (képek a DVD mellékletben csatolva)
A KRISZpontban szükség miatt elkezdtünk egy beruházást,  ugyanis  kinőttük a székházat a 

KRISZ szövetségi alkalmak miatt. Sokkal többen jöttek ezekre az alkalmakra, mint amennyi férőhely 
volt a székházban. Ezért azt a megoldást láttuk kézenfekvőnek, hogy a padlásterünket átalakítjuk egy 
egyterű meleg szálláshellyé. Ennek a beruházásnak nagyok voltak a költségei, ezért perselyt tettünk ki 
céladományokra, amit Isten meg is áldott, és csak adományokból és fiatalok önkéntes munkájából 
sikerült is ősszel befejezni.
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