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Április 16
Konfirmandus focikupa elődöntők

Harmadszor  került  megrendezésre  a  KRISZ  Konfirmandus  Focikupa,  ami  a  kárpátaljai 
református gyülekezetek konfirmandus korosztálya között került megrendezésre. 

Idén a kupára 42 konfirmandus csapat jelentkezett 45 gyülekezetből. Az elődöntők három 
helyszínen:  Péterfalván,  Csonkapapiban  és  Borzsován  lettek 

megszervezve,  ahonnan 
csoportmérkőzésekből 
összesen  10  csapat  jutott 
tovább  a  döntőbe,  ami 
Péterfalván  került 
megrendezésre  május  21-
én.  A  döntőn 
csoportmérkőzések  után  a 
Zápszonyi  Református 
Gyülekezet  konfirmandusai 
kerültek ki győztesen, és így 
ők vihették haza egy évre a 
KRISZ vándor kupát. 

Május 14
Konfirmandus focikupadöntő
Óriási  érdeklődést  keltett  a  KRISZ  szervezésében  Konfirmandus  focikupa  néven  megrendezett 
labdarúgó verseny.



Az előselejtezőkre Papiban került sor, ahol a nagyszámú megjelenésre való tekintettel két csoportra 
osztva történtek a csatározások. A tét a péterfalvai döntőbe jutás volt. Nagy örömömre szolgált látni 
a sok gyereket, akik lelkesedésben, győzni akarásban egymást múlták felül.
A győzelemért – de nem minden áron. Talán a rendezvény jellegére való tekintettel a csatározások 
sportszerű egymásra figyeléssel, a játékvezetés korrekt módon zajlott.
Kitettek  magukért  a  szervezők  is,  akik  ásványvízzel  és  szendviccsel  látták  el  a  jelenlévőket.  Nagy 
izgalmak közepette végül a zápszonyi csapat jutott a péterfalvai döntőbe.
Péterfalván már sokkal színvonalasabb mérkőzések voltak, amiből arra lehet következtetni, hogy az 
elődöntőkből valóban a legjobb csapatok jutottak a döntőbe. Az eredmények szorosabbak voltak, és 
jobban meg kellett izzadni a jó eredményért. Végül a döntőbe Zápszony és Vári csapata jutott.
A  döntő  nagy  küzdelmet  hozott,  s  mivel  a  mérkőzés  1:1-es  eredményt  hozott,  a  kupa  sorsát  a 
büntetőrúgásokkal döntötték el.
Ebben a megmérettetésben Zápszony bizonyult jobbnak, így övék lett a konfirmandusok kupájáért 
kiírt versenysorozat vándor serlege.
Hiányként említeném meg, hogy nem kaptak dicsérő oklevelet (ami ilyen rendezvényeken szokás) a 
kupasorozat legjobb kapusa és mezőnyjátékosa. Ezek Tóth Zoltán, illetve Orosz András,  zápszonyi 
konfirmandusok voltak. A csapat felkészítői  pedig ifj.  Tóth Menyért tanár és Cseresznye Albert,  a 
zápszonyi református gyülekezet lelkipásztora voltak. Véleményem szerint ezek az elismerések újabb 
lelkesedést adnának a fiataloknak a jövőben.
Növeli az értékét a vándorserlegnek az a tény, hogy a zápszonyi gyülekezet csapata az első, akinek a 
Beregszászi járásba sikerült hozniuk ezt az értékes serleget.
Tóth Menyhért, a zápszonyi gyülekezet presbitere

Május 7
Lendület Kerületi Ifjúsági Találkozó

Közel  kétezer  fiatalt  hozott  lendületbe  május  7-én  a  8.  Kárpátaljai  Református  Ifjúsági 
Találkozó. Hideget és távolságot legyőzve szinte minden kárpátaljai gyülekezetből érkeztek fiatalok az 
Ung megyei Csongorra, ahol idén helyet kapott a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) 
kerületi rendezvénye.

A szervezet 2011-es programjához igazodva a nagyszabású találkozó az önazonosság-tudat 
megerősítését tűzte célul.  Az igehirdetések, szabadfoglalkozások és interaktív programok a helyes 
énkép kialakításához, annak megválaszolásához adtak támpontokat, hogy kik is vagyunk valójában. A 
kérdésre a nap folyamán válaszok is születtek: istenképűségünk folytán a legjobb képű emberek közé 

tartozunk – mivel Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett… Az identitásunkat pedig 
annak  kell 
meghatároznia,  hogy 
Isten  szeret  és 
gyönyörködik bennünk.

A  szabadtéri 
rendezvény 
nyitóakkordja  a 
Kárpátaljai  Református 
Egyház  püspökének,  a 

KRISZ  korábbi  elnökének, 
Zán  Fábián  Sándornak 
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áhítata volt. Az egyházfő röviden buzdította a fiatalokat többek között arra, hogy ne csak egymás 
közötti  találkozásokról  szóljon  ez  a  nap,  mikor  magával  az  Úr  Istennel  lehetnek  közösségben. 
Felelősségteljes jelenlétről is beszélt, mert nem elég csak hallgatni az igehirdetést, meghallani kell 
annak üzenetét. Nem elég csak tudni, hogy van keskeny út is, haladni kell rajta…

A találkozó központi előadását Mike Sámuel, a kecskeméti baptista gyülekezet lelkipásztora 
tartotta. Arról beszélt, hogy a ma emberének értékítéletét túlnyomórészt három tényező befolyásolja 
– a külső megjelenés, a társadalmi státusz és a teljesítmény – tévesen. A véget nem érő hajszában a 
Sátán vadászik az emberre. Az énképet megtámadva tör az életekre. Célja az, hogy olyan mértékben 
elszakítson  az  embertársainktól,  a  gyülekezettől,  hogy  végül  megutáljuk  saját  magunkat  is.  Az 
igehirdető Dávid és Bethsabé történetén keresztül mutatta be, hogyan idegeníthet el a bűn végső 
soron saját magunktól. 

Elhangzott az örömhír is:  Isten azt szeretné mondani,  fiam, szeretlek téged. Úgy néz rád, 
mintha soha nem követted volna el a bűnt. 

Az evangelizáció után a futballpályán felállított  sátrak kínáltak lehetőségeket  a  szabadidő 
kitöltésére. Az érdeklődők meglátogathatták az  Élni tudni kell nevet viselő FÉK-kiállítást, a magyar 
találmányokat szemléltető tárlatot, amit a kaszonyi ificsoport állított össze, vagy a dédaiak  Ál-arc? 
standját is kipróbálhatták, ahol mindenki megtudta, melyik személyiségtípusba sorolható leginkább. 
Az  elcsendesedni  vágyók  az  imasátorba  húzódhattak  be,  míg  az  izgalmakat  keresők 
cserkészjátékokban, Toldi-versenyen vettek részt.  Akiknek még ez sem volt elég, azokat a badalói 
ifisek „dobták fel”, mégpedig a magasba.

Voltak,  akik 
kreativitásukat 

lepedőfestésben  élték 
ki, megint  mások Baraté 

Ágnes,  fiatal 
festőművész 
portrérajzaiban 

találták  meg.  E  hideg 
napon  a  leginkább 

szeretetre  vágyókat  a 
beregszászi  ificsoport 
tagjai  ingyen  öleléssel 
melegítették  fel.  Egész 

nap látogatható volt a 
KRISZ-kávézó  és  a 

palacsintázó, ahol a Borzsa-Tisza-menti alapszervezet tagjai álltak helyt, derekasan. A legkisebbek a 
GYEK-sátorban  gyűltek  össze,  ahol  Bányai  Ibolya  irányításával  Mária  és  Márta  történetével 
ismerkedtek meg, játékkal; énekléssel és kézimunkával töltötték a délelőttöt. A Csongori Református 
Gyülekezet jóvoltából  bőségesen volt  meleg étel  az  ebédszünetben,  amit,  értesüléseink  szerint  a 
gyülekezet lelkipásztora, id. Pocsai Sándor maga készített el a fiatalok számára. A délután folyamán 
az Ébredés, a Reménység, a Siloám és az Üvegtenger együttes lépett a Lendület színpadára, a közös 
énekek vezetését az erre a napra megalakult Lendület band vezette. 

A  program  végéhez  közeledve  a  szászországi  CE  szövetség  képviselői  köszöntötték  a 
kárpátaljai fiatalokat, illetve tettek bizonyságot Istenbe vetett hitükről.
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Zárszavában Szanyi György, a KRISZ elnöke két pontban összegezte a találkozó hozadékát: 
Isten hatalmas lendületet  adott  azáltal,  hogy szólt  hozzánk, mondta.  Lendületet  adott  arra,  hogy 
megbánjuk  bűneinket,  hogy  szolgáljunk,  és  hogy  az  egész  életünket  odaadjuk.  Másrészt  a 
szabadfoglalkozások  során  örömöt  és  lendületet  kaptunk  arra,  hogy  jól  érezzük  magunkat,  ami 
szintén fontos része a hívő életnek. Ennek megfelelően azzal a lendülettel térjetek otthonaitokba, 
ami  a  hívő élet  folytatásához,  vagy  épp elkezdéséhez,  és  ami  a  mindenkori  örömhöz  szükséges, 
fogalmazott az elnök. 

Áldásvétel után a nagyszámú gyülekezet felállva énekelte a KRISZ himnuszát:  Minden nap 
veled leszek…

Június 16-19
Házasok hétvégéje

Immáron harmadszor került megrendezésre ez az alkalom, aminek idén a csongori 
missziós  központ  adott  otthont,  és  ami  a  család,  gyermeknevelés  és  házasság  körüli 
kérdésekkel  foglalkozik,  próbál  gyakorlati,  megvalósítható  és  működő  elveket  és 
módszereket megvilágítani.  Az alkalom előadásait,  beszélgetéseit Fodor Attila és Fodorné 
Ablonczy Margit családgondozók vezették.

Június 27-Július 2
Bringatúra

370 km 5 nap alatt két keréken — ötödik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Sion 

Rádió  szervezésében  kerékpártúra  a  Beregszászi  Református  Egyház  és  a  Kárpátaljai  Református 

Ifjúsági Szövetség támogatásával.  Az elmúlt négy évben a kerékpározók bejárták Kárpátalja szinte 

összes „megbiciklizhető” útvonalát  — úticélként szerepelt  már a Vereckei-hágó,  a  Szinevéri  tó,  a 

Hoverla — ebben az évben pedig a Lembergi terület határvidékéig, az Uzsoki hágóig tekertek el a 
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vállalkozó  kedvű  résztvevők.

Az évről-évre megrendezésre kerülő kerékpártúra célja a fizikai erőnlét próbára tétele mellett 

az, hogy ebben az öt napban a résztvevők kicsit közelebb kerüljenek Istenhez, elgondolkodjanak a 

teremtés csodáin a Kárpátok mesébe illő vidékeit látva. Ezt a lelki elmélyülést szolgálták a naponta 

megtartott áhítatok,  melyekről Szanyi György tiszteletes, A KRISz alelnöke gondoskodott. És hogy 

mire jó még az, hogy napsütésben, esőben, hegyen, völgyön, dombokon, lejtőkön át tekerünk napi 

több órán át? Arra, hogy megismerjük vidékünk magyar és ruszin falvacskáit, hogy elbeszélgessünk a 

helyiekkel, vagy akár csak egy-egy jó napottal adjunk hírt arról, hogy vagyunk magyarok Kárpátalján. 

KRISZ 2011 2. Negyedéves beszámoló



Nem könyvekből vagy a televízióból, busz-, vonat- vagy autóablakból, hanem személyes tapasztalatok 

által, a Kárpátok bérceit két  keréken meghódítva ismerjük meg jobban saját szülőföldünket.

A 15 fős csapat június 27-én indult  Beregszászból.  Az első nap végállomása Ungvár volt.  A 

második napon  Perecsenyt, Nagybereznát is érintve egészen Csontosig jutottak el a túrázók.. Igazi 

hegyi levegőn folytatódott a biciklizés a harmadik napon az Uzsoki hágóig. A túra negyedik napjának 

célja Szolyva városa volt, az utolsó napon pedig Szolyváról Munkácson át érkezett vissza a csapat 

Beregszászba.  A  túra  útvonala  érintette  a  nevickei  várromot,  az  Árpád-vonal  egyik  szakaszát,  a 

Szolyvai Emlékparkot és a beregszentmiklósi várat. Ezeken a helyeken nemzetszínű szalaggal átkötött 

koszorút helyeztek el a kerékpározók.

KRISZ szövetségi
A  szövetségi  alkalmak  most  is  rendszeresen  meg  voltak  tartva  a  KRISZ 

pontban  nagy  érdeklődéssel,  áldott 

beszélgetésekkel,  esti  kirándulással, 

imaközösségekkel és sok jókedvvel. 

TeSó

Ebben  a  negyedévben  is 
megjelent a TeSó ifjúsági lap a „Nemi 
identitás” témájában 1000 példányszámban. 
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