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Imahét
A KRISZ ez év elején is megszervezte az imahetet Kárpátalja gyülekezeteiben immáron
negyedszer, amiben több mint 70 gyülekezet vett részt és amihez 2500 imafüzet került nyomtatásra.
Február 12
KRISZ nap
Balazsér
Tervezett program:
• Nyitó áhítat - Szanyi György
• 2011 program bemutatása - Kiss Bertalan
• Előadás – Radvánszki Ferenc
• Csoportbeszélgetés, imaközösség
• Ebéd
• Alapszervezetek beszámolója
Másodszor került megrendezésre a
KRISZ nap azzal a céllal, hogy erősítse a
KRISZ tagságát, építse a szervezet
közösségét. Az alkalmat Szanyi György
nyitotta meg áhítatta, amit a Bibliaolvasó
kalauz szerinti napi igéből tartott. Ezt
követve Kiss Bertalan mutatta be a 2011es év tervezett programjait. A program
folytatásában Radvánszki Ferenc tartott egy
igen építő előadást. Ebéd után pedig az
alapszervezetek számoltak be az elmúlt év
munkájáról. Az alkalom imaközösséggel záródott.

Március 5
Ádám-Éva konferencia
A KRISZ minden éven rendetzett eddi fiúknak és
konferenciát. Idén gondoltunk egy nagyot
és ezt a két külön rendezvényt
összevonva életre hívtuk az Ádám –Éva
konferenciát nem kis sikerrel. Az alkalom
fő témája az „Anyám és én – Apám és én”
témakörben zajlott. Az alkalom délelőtt 9
órakor kezdődött a Beregszászi gyülekezet
gyülekezeti termében énekléssel és nyitó
áhítattal, amit Dancs Edina, a kerület ifjúsági
lelkésze tartott.
Ezt egy nem hétköznapi játék követett, ahol is
szétválasztottuk a fiúkat a lányoktól, mint
Mózes a Vörös tengert és összemértük
tudásukat az ellenkező nem használati
tárgyaikkal kapcsolatban, ami nem kis
nevetést és izgalmat váltott ki a jelenlévőkből.
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Ezt követően a fiúk átvonultak a templomba egy előadásra, amit Páll László, a Beregrákosi
gyülekezet lelkésze tartott Apám és én címmel. A lányok pedig a gyülekezeti teremben maradva
vettek részt egy előadáson Anyám és én címmel.
Az előadások után szeretetvendégség következett, ahol minden szendvics és keksz percek
alatt átalakult energiává.
A szeretetvendégség után egy újabb nem hétköznapi programmal folytatódott és egyben
záródott a konferencia. élő „Love storit” tartott nekünk Estók István és kedves felesége Estók Viktória
arról, hogyan vezette őket Isten az együtt járásban, milyen problémáik voltak stb. A konferencián
több mint 70 fiatal vett részt. Hála érte Istennek.
Március 11-13
Timóteus konferencia
Péntek
1600 – Ismerekedés
1630 –Előadás: Actyviti-Passivyti, Kiss Bertalan
1730 – Megduplázott imádság
1900 – Vacsora
2000 - Csapatépítés Vojtku Bea
Lendület fórum – ötletezés/ zsíros kenyeres party
Szombat
0730 – Imaközösség, áhítat
0800 – Reggeli
0900 – Élménypedagógia – Olasz Tímea
1000 – Előadás: Mitől passzív, mitől aktív? Dancs Róbert
1200 – Ebéd
1330 – Kirándulás/Élménypedagógia
1600 – A kórista esettanulmány Kiss Bertalan
1700 – Előadás: Kincskeresés, Dancs Edina
1830 – Élménypedagógia - Olasz Tímea
1900 – Vacsora
2000 – Élménypedagógia - Olasz Tímea
Kézműves foglalkozás
Vasárnap
0730 – Imaközösség, áhítat
0800 – Reggeli
0900 – Élménypedagógia - Olasz Tímea
1000 – Istentisztelet – Úrvacsora
1100 –Morzsaszedegetés
1200 – Ebéd
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2011. március 11-13. között került sor az oly régen várt Timótheus Konferenciára. Az esemény az
eddig is megszokott helyen, a KRISZ-pontban zajlott. Kárpátalja különböző településeiről érkeztek
ifivezetők, de az is előfordult,
hogy egy közösséget többen is
képviseltek.
A

„továbbképzést”

egy

nyitó-áhítattal kezdtük meg,
amelyen Dancs Edina ifjúsági
lelkész

szolgált.

A

rövid

áhítatban az egyetértésről, a
testvéri szeretetről volt
szó,

mely

sajnos

oly

gyakran hiányzik ifjúsági
csoportjainkból.
egy

játékban

Ezután
vehettünk

részt,

amelynek lényege az egymással való ismerkedés, valamint ificsoportjaink bemutatása volt. Különböző
régi újságokban található képeket kellett felhasználnunk ificsoportunk bemutatására. Mindegy egyes
plakát egyedi és kreatív volt, sok dolgot megtudhattunk a mai ifikről.
A későbbiekben Kiss Bertalan előadására került sor, amely rávezetett bennünket a hétvége fő
témájára („Aktív – passzív?”). Csoportokra voltunk osztva, és így, együtt egy verset kellett előadnunk,
felhasználva határtalan fantáziánkat. Az egész nagyon viccesre sikeredett. 
Ezt követően a „Megduplázott imádság”-ról volt szó, ami az „ének” fogalmát foglalta magába. Sajnos,
sok kárpátaljai ifi hátránya az, hogy nem szeretnek énekelni, vagy esetleg hiányzik a csoportjukból a
gitáros. De Dancs Edina lelkésznő ráébresztett minket arra, hogy az éneklést nem csak hangszerek
segítségével lehet érdekessé tenni, és erre több példát is mutatott. Nagyon élveztük, hogy új
dolgokat tanulhattunk, de legfőképpen azt, hogy ily módon is dicsérhettük URunkat, Istenünket.
A sok program után alaposan megéheztünk, de vendéglátóink finom ételekről gondoskodtak
számunkra. Vacsora után Vojtku Bea csoportépítő programjában vehettünk részt, amelynek során
sokat nevettünk, próbáltunk egyetértésben dolgozni, bármennyire is nehéz volt. Mindannyian pozitív
és kedves emlékeket fogunk megőrizni erről az alkalomról. A végén Bea levonta a számunkra fontos
következtetéseket, amiért ezúton is nagy köszönetet mondunk neki. 
A nap nagyon tartalmas, de egyben fárasztó is volt, így a társaság fele az este további részében az
álom világába merült, míg a többiek beszélgettek, beugróztak.
A következő nap áhítattal és imaközösséggel kezdődött, ami nagyon áldásossá sikerült, hiszen olyan
jó Mennyei Atyánk és testvérek jelenlétében kezdeni a napot! Bőséges reggeli után
élménypedagógiára került sor, melynek mindenkori vezetője Olasz Tímea volt. A főmufti feladata az
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volt, hogy minket, almuftikat (akiknek be volt kötve a szemünk) irányítania kellett. A feladat jól
sikerült, bár a végén három személy majdnem büntetésben részesült csalás miatt (mert Timi levette a
szemükről a kendőt). Ennek a feladatnak a célja az együttműködés, a nehéz helyzetek megoldásának
ellenőrzése volt. Később plakátokat rajzoltunk, előbb külön csoportokban, majd együtt. A közösen
létrehozott „produktum” igazán szépen sikerült, ezzel is bizonyítva azt, hogy együtt is jókat tudunk
alkotni. E feladat közben megtudtuk, milyen is lehet egy ifi, illetve milyen feladatokat kell betöltenie a
gyülekezeti életben.
A nap további részében sor került Dancs Róbert lelkipásztor előadására, melynek fő témája: „Mitől
aktív, mitől passzív egy ifjúsági csoport?” Megtudhattuk, hogy mit tehetünk a passzivitás ellen, illetve
az aktivitás érdekében. Sok érdekes tanáccsal gazdagodhattunk az ifivezetés fortélyaival
kapcsolatban.
A program további részében egy kiránduláson vehettünk részt. Utunk egy vulkanikus eredetű tóhoz
vezetett. Kirándulásunk közben találkoztunk mérges libákkal és kutyákkal, de mindez nem tudott
megakadályozni bennünket célunk elérésében. A túrázás egyben élménypedagógia is volt: egymás
megsegítésére tanított a legjobban.
Fáradtan, de boldogan tértünk vissza a KRISZ-pontba. Egy kis szünet után előadást hallhattunk Dancs
Edina előadásában, mely a lelki ajándékokról és azok felismeréséről, a tálentumokról szólt. Több,
minket foglalkoztató kérdésre kaptunk választ, az előadás végén pedig kitölthettünk egy tesztet,
amelynek segítségével megtudhattuk, milyen lelki ajándékokkal áldott meg Istenünk.
Mindezek után a lányok egyik legkedveltebb része következett, amikor is Olasz Timi táncot tanított
nekünk. Gondolom, említenem sem kell, mennyire élveztük a dolgot.
A nap záróakkordja a közös kézimunka volt. Csempe- és üvegdarabokból alkottunk mozaikképeket,
hogy valamilyen emlék is maradjon rólunk a KRISZ-pontban. A munkák gyönyörűek lettek!
A konferencia utolsó napján egy áldott és elgondolkodtató élménypedagógia következett, amikor
Istenhez szólhattunk, tanácsát, segítségét kérhettük megadott „ügyekben”. Isten szeretetétől
elárasztott szívekkel mentünk úrvacsorát venni, mely még jobban megerősítette szívünkben a
kegyelem csodáját.
Utolsó megbeszélésünkön csak néhány ember vett részt. Megosztottuk egymással a hétvége
legjellegzetesebb pillanatait, átnéztük a hétvégéről készült képeket. Emlékbe mindannyian
hazavihettünk egy képet, melyen az ifivezetők csoportja szerepel.
Hálát adunk az ÚRnak ezért a csodálatos alkalomért, lehetőségért. Reméljük, többször tudunk majd
így együtt lenni. Viseljük szívünkön az ifjúsági csoportokat és a „LENDÜLET” nevű programot, melyért
imádkoztunk a hétvégén is. Mindenekelőtt pedig: SOLI DEO GLORIA! 

Élni tudni kell!
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A KRISZ márciusban elindítótt egy három alkalomból álló prevenciós képzést, ami hat előadásst
foglalt
magába:
alkoholizmus,
Drogfüggőség,
Játékszenvedély,
Szexuális
tisztaság,
Születésszabályozás Pénz.
A képzés sikeresen lezajlott és hamarosan egy prevenós kéziköbnyv is megjelenik a képzés alapján.
KRSZ szövi
A szövetségi alkalmak most is meg voltak tartva nagy érdeklődéssel, áldott beszélgetésekkel,
táncházzal, esti kirándulással, imaközösségekkel és sok jókedvvel.

Kárpát-medencei

ifjúsági
egyeztető fórum
2011. február 16-18.
Balazsér (Kárpátalja)
A kárpátmedencei ifjúsági szervezetek fóruma most nálunk került megrendezésre.
A jegyzőkönyv
Jelen voltak:

Szanyi György

Csizmadia Nóra

Egeresi Lóránd

KRISZ - Kárpátalja

KIE

REFISZ

Kiss Bertalan

Vad Lilla

Siba Balázs

KRISZ - Kárpátalja

Szeretethíd

zsinati ifjúsági tanácsos

Sipos József

projektkoordinátor

Pusztai Tímea

KRISZ - Kárpátalja

Katona Viktor

Csillagpont koordinátor

Dancs Edina

SDG

Stepanay Dóri

KRISZ - Kárpátalja

Bagdán Zsuzsi

ÖKI

Csákai István

Reformátusok

MEKDSZ

újságíró

ifjúsági iroda

Csere Júlia

Kis Reni

Bogyó András

MEKDSZ

zsinati ifjúsági iroda

CE Szövetség
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Szontágh Szabolcs zsinati
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Berke Sándor

Czanik András

Romániai CE Szövetség

Generális

Berke

munkatárs

Krisztina-Ágnes

Beregszászi Főiskolai lelkész
Konvent

Varga Dávid
CE Szövetség

Romániai CE Szövetség

Fazakas

Ferenc

Ferkő Andor

Királyhágómellék

Erdélyi IKE

Maksai Attila

Sándor

1. Kapcsolatteremtő hétvége a Kárpát-medencei ifjúsági körök számára,
2011. május 13-14. Debrecen, Egyetemi Templom
A magyar református ifjúsági referensek és ifjúsági szervezetek felismerve az egységesülő
magyar reformátuság gondolatának fontosságát azt a célt tűzték ki, hogy tovább erősödjenek
a Kárpát-medencei ifjúsági csoportok közti kapcsolatok. A kapcsolatrendszer hálózatos
erősítésének legjobb módja, ha az egyes ificsoportok megismerkednek egymással,
testvérkapcsolatok alakulnak ki, és 2011-2012 év során közös programokat szerveznek.
Terveink szerint a Kárpát-medencéből kerületenként 5 ifjúsági csoport képviselőit (Maximum
2 fő/ifi) várjuk Debrecenbe, az Egyetemi templomba. A hétvége során közös programokon,
előre kitalált közös játékokon, kiscsoportos munkán keresztül szeretnénk elérni, hogy minél
több olyan ifipár alakuljon ki, majd ifipárok a nyár folyamán a Csillagponton személyesen
is találkozzanak. A testvérifi programban az ifik az vállalják, hogy a Csillagpont után a
következő év során meglátogatják egymást.
Felelős: Püski Dániel, Ferkő Andor, Fazakas Ferenc Sándor, Sipos József, magyarországi
kerületi refernsek

2. Testvérifi találkozó a Csillagponton
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2011. július 20-án, szerdán délután 14-15 óra között egy nagy csapatépítő alkalom lesz az
egyik focipályán, melynek során az ifipárok közösen alkotnak valamit (esetleg flash mob?)
Felelős: Siba Balázs
3. Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel, 2011. október 7.
Háttér: A Kárpátaljai Református Egyház Beregszászi járásban Balazséron 2010 őszén 180fiat
részvételével este 9 és hajnali 6 között imaéjjelt tartott.
A program célja, hogy a fiatalok megtapasztalják a közös imádságban rejlő erőt. Valamint,
hogy az imádság fontosságát és gazdagságát tisztábban lássák.
Ez a kezdeményezés a kárpát-medencei ifjúsági szervezetek találkozóján Sólyomkőváron és
balazséri találkozás keretén belül megerősödött és gyakorlati lépéseket is eredményezett.
Cél: A szervezetek fontosnak tartják az összetartozás kifejezését, hogy az összetartozásunk
kiindulópontja alapja az Istenhez tartozásunk, alapja az egyházunk ami Rá épült. Ennek
a kifejezése az imaéjjel. Ezen túlmenően az ima összetartó ereje jelenik meg a résztvevő
fiatalok felé akik habár fizikailag helyben maradnak az imán keresztül még is közösséget
gyakorolnak egymással és az őket elhívó Istennel.
Az este struktúrájának kidolgozását a kárpátaljai KRISZ vállalta magára, azonban az egyes
pilléreken belüli tartalom kidolgozásában a találkozón megjelentek ötletetek.
Igei mottó:
„ Virrasszatok és imádkozzatok,……” Mt 26, 41
„…szüntelenül imádkozzatok…” 1 Tessz. 5, 17
Ezen belül a misszió; család; szolgálat; önkéntesség; merült fel téma részekként amik
kapcsolódnak a Krisztusért követségben célmeghatározáshoz 2011-ben.
Keret:
21:00-Köszöntés, felvezetés
21:10-Dicsőítés
21:30-Hálaadás
22:00-Zene, zenekar szolgálata
22:45-Szünet
23:00-Áhitat
23:30-Bűnvallás
00:00-Istentisztelet, úrvacsora
00:45-Szünet
01:30-Közbenjáró ima
02:00-Bizonyságtételek
02:30-Zene, közös éneklés
03:00-Szünet
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03:30-Imaséta
04:30-Könyörgő imádságok
05:00-Szünet
05:30-Éneklés
05:45- 5ujjas ima
06:00-Éneklés, zárás
Gyakorlati lépések:A balazséri találkozón csoportba szerveződött műhelyek vezetői elküldik
a javaslataikat 2 héten belül. A csoportvezetőkkel és a kárpátaljai munkacsoporttal március
végéig tervet készítünk, hogy milyen módon lehetne az imaéjjelt hirdetni, rövid összeállítás
stb. Május elejére elkészül az anyag, hogy a különböző fesztiválokon már be lehessen
mutatni.
Felelős: Szontágh Szabolcs, Szanyi György, Kiss Bertalan, Sipos József, Dancs Edina
4. Ifjúsági téma 2012-ben
Újratervezés (lásd melléklet)
részletek a következő találkozón
5. Kiemelt ifjúsági rendezvény 2012-ben
2012. július IKE Fesztivál (Szováta vagy Tusványos?)
részletek a következő találkozón
6. Képzések
egy beszélgetés volt erről, de nincs konkrét eredmény
részletek a következő találkozón
háttéranyag: lásd curriculum
7. Érdekképviselet
egy beszélgetés volt erről, de nincs konkrét eredmény
részletek a következő találkozón
háttéranyag: lásd ifjúsági zsinatok
8. Honlap
Az RSS funkció megjelenik a kivinet honlapon, a szervezeteket buzdítjuk ennek bevezetésére,
illetve a kivinet, mint fórum mindenki rendelkezésére áll.
9. Következő találkozó időpontja
2011. november 2-4.,
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Tesó
TeSó
Ebben a negyedévben is megjelent a TeSó ifjúsági
a „Nemzeti identitás” témájában 1000 példányszámban.
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