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Július 11-16
Angolhét - Balazsér
Most is a balazséri Béthel konferenciaközpont adott otthont az angol hétnek, ahová a
programot Írországból érkező testvéreink hozták és bonyolították le. Aki részt vett ebben a
táborban, annak lehetősége nyílt egyszerűen és interaktívan tanulni az angol nyelvet az
Evangélium közelében. A táborban közel 60 fiatal vett részt.
Augusztus 1-6
KRISZTini hét – Aklihegy
A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, miután több éve figyelmet fordít a KRISZheteket kinőtt családosokra, idén kaput nyitott a tini korosztály, azon belül is a 14–16 évesek
felé. Számukra augusztus első hetén egy rendhagyó alkalmat készítettek az aklihegyi
keresztyén ifjúsági táborban. Az első tini héten 115-en vettek részt, s a jelek szerint azoknak
sem
kell
elkeseredni,
akik
első
alkalommal
nem tudtak ott
lenni.
Az immár tíz
éve népszerű KRISZ
ifjúsági táborokba
korábban
is
beszivárogtak olyan
résztvevők,
akik
még nem töltötték
be a jelentkezéshez
szükséges
16.
életévet. Ez a tény
nem volt titok a
szervezők körében, de mivel a fiatalokkal nem volt különösebb gond, maradhattak.
Megrendszabályozás helyett a táborvezetők most új ötlettel álltak elő. Egy tinikre szabott
hét, ahol nincsenek magasröptű előadások, mint a fiatal felnőtteknek szánt KRISZ-heteken,
de van szeretet, törődés, mint ahogy megkövetelt fegyelem is, a csoportbeszélgetések pedig
kifejezetten tini problémákkal foglalkoznak. A tini hét képezi az átvezető ívet a konfirmandus
és a most KRISZ korosztálynak nevezett fiatalok csoportja között. (Így ezentúl egy szélesebb
kört kell értsünk alatta.) Szanyi György, a szervezet elnöke a hét utóéletéről elmondta, az
egyik közösségi oldalon már létrejött egy KRISZ tini csoport, ahol lehetőség van a
kapcsolattartásra, ezenkívül ha döntés még nem is, lépések már történtek az ún. KRISZ tini
tagság létrehozására is. Ahhoz, hogy egy hitében szilárd keresztyén nemzedék növekedjen
fel, már az egészen fiatal korosztálynál el kell kezdeni a magvetést, magyarázta. Így válhat a
keresztyén értékrend, a KRISZ-tudat (Krisztus tudat) a fiatalok identitásának részévé. És hogy
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mit jelent KRISZ-esnek lenni, arra is választ kaptunk: Tudni azt, hogy Krisztusé vagyok,
többletem van, ami nem csak kiváltságokat, de nagyobb felelősséget is jelent: több a
feladatom, többet kell szolgálnom, nem hagyhatom félben, nem adhatom fel…
A KRISZ elnöke arról is biztosított minket, a szervezet céljai között megmarad az
utógondozás is. A jövőre tízéves KRISZ a teljes családokra is szeretne figyelmet fordítani.
A 2011-es tini hét a szeretetről szólt. A hazaszeretet kérdése után a család, a felebarát, az én
szeretete került az
előadások
középpontjába,
majd
az
Isten
irántunk
való
szeretete, illetve a
mi
Isten
iránti
szeretetünk zárta a
sort.
Az
Úr
megáldotta
az
együtt töltött időt. S
az
evangelizációt
követő
visszahíváskor sokan
döntöttek úgy, hogy
szeretnék követni
Őt.
Az első tini hetet Szanyi György vezetésével a Borzsa-Tisza Alapszervezet munkatársai
készítették elő és vezették le. A következő alkalom megszervezése a Tóháti Alapszervezet
Augusztus 8-13
KRISZ hetek
Aklihegy
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Isten kegyelméből idén is megrendezésre kerülhetett Aklihegyen a KRISZ egyik tábora

(párhuzamosan a balazséri és a ráti táborral) augusztus 7 és 13. között. Száztizenhét fiatal
volt együtt azért, hogy Isten dolgairól hallhasson, hitben erősödjön és feltöltekezzen. A tábor
vezetője Dancs Róbert lelkipásztor volt, akinek munkáját még 23 nagyszerű fiatal munkatárs
segítette (köztük Magyarországról Meleg Attila lelkipásztor, és felesége: Margitka, valamint
Dancsó Zoltán, a sárospataki teológia szeniora, és felesége:Noémi), akiknek ezúton is
köszönetet mondunk. A hét témájához: az identitáshoz kapcsolódva előadások hangzottak el
arról, hogy kik is vagyunk mi emberek egymás szemében, Isten szemében, milyen
személyiségtípussal rendelkezünk, mit jelent férfinak, vagy nőnek lenni,mik a hasonlóságok
és különbségek a nemek között, hogyan is állunk a nemzeti identitás kérdésében, valamint
arról, hogy mit jelent keresztyénnek és reformátusnak lenni. Előadóink voltak: Horkay
Sámuel idegenvezető, Gogola István pszichológus, Szanyi György lelkipásztor, Melegné
Feldmár Margitka tanár, Dancsó Zoltán teológus, Oroszi Dávid orvostanhallgató, Dancs
Róbert és Dancs Edina lelkipásztorok. Az előadásokat kiscsoportos megbeszélés követte,
valamint minden csoport feldolgozta egy-egy meghatározott formában (rajz, vers, színdarab)
a nap valamelyik előadásának témáját, amit este bemutattunk egymásnak. Ezeken az
estéken sok vidám, és sok megható percet éltünk át. Reggelente zenés dicsőítéssel és
áhitattal kezdtük a napot, ahol az eddigi évekhez képest újdonságként most az új énekek
között a templomainkban használt énekeskönyvből is tanultunk dicséreteket-kicsit új
köntösbe
öltöztetve
őket.
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A
z esti evangélizáció sem maradt el, Meleg Attila bódvaszilasi lelkipásztor hirdette minden
este Isten igéjét, Jákób története alapján. A táborhét programjairól, eseményeiről még
rengeteget lehetne írni, de sokkal lényegesebb az, ami leírhatatlan: Isten munkája egy-egy
fiatal életében. Szentlelkének jelenléte egy-egy beszélgetésben, a szívekben végbemenő
apró, vagy éppen mindent felforgató változások. Igaz barátságok születése és elmélyülése.
Ezért fontosak a KRISZ táborok. Ezért volt jó ott lenni, szolgálni, és szemlélni ahogyan az Úr
munkálkodik. Reméljük, hogy a tábor áldásai még sokáig elkísérik a résztvevő fiatalokat, és
rajtuk keresztül érezhetőek lesznek a gyülekezeteikben is. Minden elvégzett munkáért Istent
illeti dicsőség!
Balazsér
Rát
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Szeptember 5
Tolerancia tábor a KRISZ képviseletében
Ahány ember annyiféle gondolkodás, vélemény, ízlés, stílus, szokás és még sok
minden van, amit fel lehetne sorolni, hogy mi mindenben különbözünk. Ám mégis vannak
dolgok, amit nem tudunk és nem is szabad letagadnunk, amiben közösek vagyunk. Ez lehet
akár a vallás, akár a nemzetünk, a nyelv, amit beszélünk, a saját történelmünk, vagy az
ország, amiben élünk. Minden épen gondolkodó ember, aki megpróbál szíve szerint igazán
élni, rájön arra, ahhoz, hogy valóban valamilyen értéket képviseljen, minőségi életet éljen,
akár a családban vagy munkahelyen, nem szabad, hogy a nemzeti öntudatát elveszítse, nem
szabad, hogy a történelmét ne ismerje. Hisz hogyan élhetjük meg életünket igazán, ha annak
nincs zamata, illata, színe, mi lenne velünk, ha nem lenne bennünk keserű és édes egyaránt?
Ahhoz, hogy igazán az legyek, akinek Isten teremtett, meg kell tanulnom mindazt a szépet,
ami építhet és értékessé tehet, mert a múltunkból tanulhatunk, a jelenben nevelhetünk,
értékesek lehetünk és mindezt a jövőre nézve, hogy majd gyermekeink, unokáink büszkék
legyenek arra, hogy kik ők.
2011. szeptember 5-én három református fiatal képviselte a kárpátaljai magyarokat
és a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetet (KRISZ) (Héder Karolina, Pataki Gábor és
Dénes Elemér), a Krím autonóm köztársaság „Berehovka” nevezetű kis falucskájában. E
három napos tábort az Ukrán „молодий рух- Fiatalok mozgalma” nevezetű szervezet
kezdeményezte. Ebben a táborban tíz nemzetnek a fiatal delegáltjai nemzetüket és
identitásukat képviselték. Érdekesség kép talán érdemes megnevezni ezeket a nemzeti
kissebségeket: magyar, moldáv, román, zsidó, görög, krimi-tatár, örmény, orosz ukrán,
lengyel, és ami mindezt különlegessé teszi, hogy mindannyian egy országban élnek.

KRISZ 2011 3. Negyedéves beszámoló

7

Általában az ember fél a hosszú úttól, az új helytől, az idegen emberektől, mi is így
indultunk útnak. Sok kérdés, gondolat és érzés keringett bennünk, talán még egy kis előítélet
is. Ám ami azt illeti, pozitívan kellett csalódnunk. Nagyon jó úti leírást kaptunk, igazán szép
helyen szállásoltak el bennünket és figyelemre méltó ellátásban volt részünk. A tábor ideje
alatt előadásokra jártunk, amit profi előadók vezettek, itt önismereti játékokat játszottunk és
a különböző nemzeti történelmekről hallhattunk, ami sok esetben nem is áll olyan távol
egymástól. A „Fiatalok mozgalma” szervezetnek az volt a célja, hogy mutassuk be egymásnak
kultúránkat és fogadjuk el a másikat attól függetlenül, hogy nem azt az identitást képviseli,
amelyik országban él. Ennek megvalósításában az önismereti játékok, az előadások és a
csoport munkák segítettek. Második nap este pedig sor került, arra, hogy minden résztvevő
bemutassa a maga kultúráját, azt a nemzeti zamatát, ami őt különlegessé és értékessé teszi.
Így sor került arra is, hogy bemutassuk a magyar néptáncot, nótáinkat, népi viseletünket,
beszélhettünk a túrul madárról a nemzeti zászlóról és címerről, valamint a magyar
konyháról. Minden egyes prezentációt taps illetve elismerő vállveregetések kísértek, de volt
olyan is, amit az emberi érzelmek könnyei tettek széppé.
Az egészre visszatekintve hálával tartozunk Istennek, hogy adott egy ilyen lehetőséget,
amikor is azok lehettünk, akik büszkék arra a helyre, arra a történelemre és mindarra, ami
minket, magyarokat összeköt. Egy kis ajándék, amit hazahozhattunk szívünkben ezt a
mondatot fogalmazta meg bennem „Ne akarjuk egyből a világot, az országot megváltani és
jobbá tenni, hanem tekintsünk önmagunkba, s ami bennünk torz, rossz azon változtassunk,
tanuljuk meg a másikban az értéket meglátni, s ez, ha kicsiben működik, vetítsük ki arra a
helyre ahová az Isteni gondviselés helyezett bennünket! Legyünk büszkék arra, akik vagyunk,
de tudjunk tanulni is másoktól.”
2011.09.17
Választmányi gyűlés
Nyitó áhítat: Szanyi György tartotta a Jeremiás 16,1-13 alapján. Ezután imaközösség
következett.
Szanyi György rövid beszámolót és összegzést tart az elmúlt név témájáról és
programjairól kiemelve a nyári ifjúsági heteket. Megemlíti és beszámol az alapszervezetek
munkájáról.
Rátérés a 2012-es év témájára.
A Kárpát-medencei Ifjúsági Fórum közös fő témája az „újratervezés”, amivel
kapcsolatban szóvá került, hogy a KRISZ a jövő évben 10 éves lesz, amihez illene ez a téma. a
gyűlésen megbeszélésre került, hogy a vezértéma beleillene-e a KRISZ terveibe és
koncepciójába.
a választmányi gyűlés egyöntetűen elfogadta az év vezérmottójának az „újratervezés”-t.
Javaslatok történtek a témával kapcsolatos vezérigére.
A választmány egyöntetűen elfogadta a következő igét:
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„ Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi
ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!” Jer.
6,16
Szanyi György javasolta, hogy nézzük át, mi az, amire hangsúlyt kell tennünk a
következő évben.
Fontos a munkatársképzés!
Havi rendszerességgel másfél éves képzés, alaposan kidolgozott programmal, lelkészi
ajánlással és záróvizsgával a végén. Ezt minél hamarabb kidolgozni, hogy a zsinat elé
lehessen terjeszteni.
Szanyi György Dancs Edinára bízza rá a program kidolgozásának koordinálását és
javasolta, hogy legyen benne környezetvédelmi, mentálhigiéniai, Bibliai (Bibliaismeret,
dogmatika, etika, egyháztörténelem) kommunikációs tanítás.
Pocsai Sándor hozzátette, hogy ezt a programot iskolákban fel lehetne vállalni, mert
államilag kötelező lett hasonló témákban való tanítás, amire a tanárok nincsenek felkészülve
és anyaguk sincs. A programot el lehetne kezdeni 20 emberrel. A választmány az ötletet
egyöntetűen elfogadta.
Képzésekkel kapcsolatban fontos lennek egy külön táborfelkészítő munkatársképző.
Ezt követően a Lendület ifjúsági találkozóra kerül sor.
A Bereg campben kerül megrendezésre. az étkezés megoldására több kisseb
gyülekezet kérünk fel a környékről, hogy ne terheljük őket. A Lendület időpontja április 14-re
került.
Szó esett arról, melyek azok a programok, amelyek nem valósultak meg, és nem
tervezzük a jövőben a megszervezését. Így kizárásra került a KRISZtusa, a Bringatúra, az
Ukrántábor.
Ezután sor került a többi program dátumának fixálására.
Január 2-8.
Imahét
Február 18.
KRISZ nap - közgyűlés
Március 10.
Ádám-Éva konferencia, Beregszász
Március 31.
Focikupa elődöntők – Halábor,
Április 14.
Lendület – Bereg-Camp
Április 28.
Konfirmandus Focikupadöntő – Kaszony?
Június 7-10.
Házasok hétvégéje, Csongor
Július 16-21.
KRISZTINI hét
Július 23-28.
Angol hét, Balazsér
Július 29
Augusztus 4. KRISZ hetek,
Szeptember 21.
Kárpátmedencei ifjúsági Imaéjszaka
Október 13.
Megyei csendes napok – Halábor, Eszeny, Fertősalmás???
December 30-31.
Évzáró, Balazsér
A gyűlés végén szó esett még arról, hogy legyen a KRISZnek egy negyedévente
megjelenő imakalendáriuma, hogy a KRISZ tagjai jobban átlássák, mik történnek KRISZben,
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és ilyen módon is tudjanak közösséget és szolgálatot vállalni. Ennek a lebonyolítása KISS
Bertalan feladata lett.
Az alkalmat Dancs Edina zárta imádsággal.
A választmányi gyűlésen részt vett:
Bolyog Beáta
Dancs Edina
Dancs Róbert
ifj. Pocsai Sándor
Pataki Gábor
Szanyi György
Kiss Bertalan

KRISZ szövetségi
A szövetségi alkalmak most is rendszeresen meg voltak tartva a KRISZ pntban éa a
Béthel

konferenciaközpontban

nagy

érdeklődéssel,

áldott

beszélgetésekkel,

esti

kirándulással, imaközösségekkel és sok jókedvvel.
TeSó
Ebben a negyedévben is megjelent a TeSó ifjúsági lap a
„Református identitás” témájában 1000 példányszámban.

