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Míg Éliás próféta az Égbe repült a tüzes 
szekerével, addig a gesztelyi parasztgazda 
még Miskolcig sem jutott.
1889. április végét írták a legendárium-
ba, amikor egy gesztelyi parasztember 
szénával megrakott szekerével Miskolcra 
tartott. Kocsijára útközben felkéreszke-
dett egy ember, aki miután kényelmesen 
elhelyezkedett a kocsin, pipára gyújtott. 
A gyufaszálat olyan szerencsétlenül dob-
ta el, hogy az égő pálcika a szénásszekér 
hátsó részén landolt, és begyújtotta a ra-
kományt. Mindebből sem a lovak, sem a 
bakon ülők mit sem sejtve haladtak így 
tovább az országúton. 

Nemsokára jött velük szembe egy másik 
lőcsös szekér, négy vászoncseléddel, akik 
úgy megijedtek a lángoló tüzesszekér lát-
tán, hogy letérve az országútról az árokba 
kötöttek ki. Erre a gesztelyi gazdaember 
és utasa leugrottak a szekérről, hogy se-

gítsenek az árokba fordult szekér utasain, 
és ekkor vették észre, hogy bizony az ő 
szekerük rakománya lángokba áll, gyor-
san kifogták a szekér elől a „táltosokat”, 
de már a szekeret és a szénát nem lehetett 
megmenteni.
Egy másik Tüzes szekeres történetet Kiss 
Barnának mesélte el, id. Juhász Sándor 
bácsi, amelyet ő látott a saját szemével, va-
lamikor az első világháború után. Történt 
egyszer, hogy egy boszorkány rontotta meg 
a tehenét, és az idős, sokat látott Brinzár 
bácsi javaslatára el akart bánni a feltétele-
zett boszorkánnyal. Éjfél felé járt az idő, a 
keresztútnál várakozott, amikor az éjszakai 
alkonyatban kocsizörgés ütötte meg a fülét. 
A hang egyre erősödött, tudta, hogy a kocsi 
egyre közeledik felé. Erősebben markolta 
a nála lévő csépet, na, most bármi is lesz, 
leüti vele a boszorkát. Nem kis megrökö-
nyödésére látta, hogy a feltételezett boszor-
kány szekere, tűzkarikákat lövellt ki magá-
ból. Annyira lesokkalta a látvány, hogy egy 
pillanat, és huss, a szekér már távolodni is 
kezdett.  De bizony nem a boszorkány ült a 
bakon, és a kocsis mögött, egy másik alak 
a kocsi végén írta hatalmas mozdulatokkal 
a tűzkarikákat.
Másnap kiderült, hogy a kegyúri ranggal 
rendelkező csicseri Orosz család Elek úrfi-
ja, beleszeretett egy cselédlányba. A szü-
lők ezt nem nézték jó szemmel, próbálták 
lebeszélni a rangon aluli kapcsolatról fiú-

kat. Már a falu is szájárat vette az úrfi és a 
szépséges cselédlány kapcsolatát. Amikor 
Elek bejelentette, hogy feleségül akarja 
venni kedvesét, az apa meglepő lépést tett. 
Úgy döntött megkísérti a fiát, szeretője 
házától tüzes szekérrel kergette meg, hogy 
elálljon házassági szándékától. Ez olyany-
nyira sikerült, hogy a fiatal úrat kifogta 
a rosszbaj, napokig feküdt mozdulatlan, 
közben orvos-orvosnak adta a kilincset, 
mígnem Bözsi néne vette le a róla a nyava-
ját. De mindhiába volt a szülői tiltakozás, 
mégis feleségül vette a cselédlányt.

A GESZTELYI 
TÜZES SZEKÉR
ÍRTA: SZTRAKON TAMÁS

ELFELEDETT TÖRTÉNETEK



HÍREK AZ OVIBÓL

ÜNNEPEINK  
ZÁRT KÖRBEN
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Az elmúlt tanévben nem csak mindennapjainkat,  
de hagyományos ünnepeink, programjaink  
megszervezését is befolyásolta a pandémia.

Az ünnepségek megszervezésére a szabá-
lyokat figyelembe véve kizárólag csopor-
tonként kerülhetett sor. A mókás farsangi 
mulatozásunk, a nőnapi megemlékezés is 
zárt körben történt. A húsvét közös ünnep-
lésére nem volt lehetőségünk a rendkívüli 
szünet miatt.

Végre a gyermeknap megrendezésére az 
udvaron sor kerülhetett, a gyermekek nagy 
- nagy örömére. Igaz a megszokottól elté-
rően a szülők még mindig nem vehettek 
részt rajta. A gyermekek azonban a Csiri-

biri együttes műsorának örülhettek, majd 
egy óriási légváron játszhattak, csúszdáz-
hattak és motorozásra is volt lehetőségük a 
szabad térben. Gyermeknapi programjaink 
megszervezéséhez köszönjük a Gesztelyi 
közösségi ház vezetőjének segítségét, az 
Önkormányzatunk támogatását. 

A helyi körülményeket, megbetegedéseket 
figyelembe véve az évzáró ünnepségek, 
ballagás szülőkkel való közös megrende-
zésére sem kerülhetett sor. Ballagásunkat 
június első péntekén tartottuk. Nálunk ez 

az esemény egy igazán meghitt, bensőséges 
ünnep, amit komoly készülődés előz meg; 
így adunk időt a gyerekeknek, hogy felké-
szüljenek a búcsú pillanatára, ami sosem 
könnyű. Segítjük őket, hogy megértsék, 
miről is van szó, és meg is értik, átérzik tel-
jes szívükkel, lelkükkel. 

Ebben az időszakban sokat emlékezünk, 
felelevenítjük, hogyan is kerültek az óvodá-
ba, s hogy teltek el az ovis évek. A ballagás 
napja nálunk igazán ünnepi: feldíszítjük 
óvodánkat kívül-belül, ünneplőbe öltöztet-
jük a szívünket, egész lényünket. 
A ballagáshoz hozzá tartozik a ballagás előt-
ti meghitt búcsú összejövetel a ballagó ovis 
társakkal, az óvó nénikkel, dajka nénikkel. 
Itt együtt beszélgethetnek, táncolhatnak, 
emlékezhetnek a búcsúzó ovisok. A csopor-
tok évzáró videóit, és a ballagó gyermekek 
műsoráról készült videó felvételt a közösségi 
hálón létrehozott csoportokban tekinthették 
meg az érdeklődő szülők. 
Intézményünk a Nyári Karbantartási mun-
kálatok miatt 2021.08.02 – től 2021.08. 23 
- ig szünetel. A nyárra mindenkinek jó pi-
henést, vidám napokat kívánunk!

A gyermekek óriási 
légváron játszhattak, 
csúszdázhattak és 
motorozásra is volt 
lehetőségük. 



A második félévben is folytatódott a tanítás iskolánkban. Terveztük, szerveztük  
a programjainkat, a rendezvényeket, a versenyeket. A koronavírus azonban alaposan 
átírta elképzeléseinket, rendezvényeinket nem tudtuk a szokott formában megtartani, 
így a farsangi karnevál is elmaradt.
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EGY RENDKÍVÜLI  TANÉV  
II.  FÉLÉVE   –  A  GESZTELYI  

 CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY  
 ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN  

Osztálykeretben farsangolhattak diákjaink. 
Iskolánk évek óta aktívan részt vesz az álla-
mi és nemzeti ünnepeink községi megem-
lékezésein. Idén, március 15-én azonban ez 
is elmaradt, ahogy a Suli-kóstoló és a ha-
gyományosan áprilisban tervezett diák ön-
kormányzati napok és a májusi tanulmányi 
kirándulások, mivel március 8-tól május 
közepéig online formában történt a tanítás. 
Gyermeknapra a Szülői Munkaközösség és 
az Önkormányzat is kis ajándékkal lepte 
meg a tanulókat.
A nyolcadikosok izgalmas időszakon van-
nak túl: felvételiztek a középiskolákba. Sze-
rencsére a járvány ellenére is jól vették az 
akadályt, szép pontszámokat értek el a köz-
ponti írásbeli felvételin magyar nyelvből 
és matematikából. Március első napjaiban 
megtörténtek a szóbeli felvételik is, ezeken 
szintén eredményesen teljesítettek diákja-
ink. A középfokú iskolák április 30-ig érte-
sítették a gyerekeket a felvételről. Büszkék 
lehetünk tanulóinkra: valamennyien felvé-
telt nyertek a kiválasztott intézménybe. 
Most is részt vettünk tanulmányi - elsősor-
ban online megtartott -  versenyeken. Ilyen 
volt a Sziporka matematika verseny, ahol 
szép eredményeket értek el a benevezett di-
ákjaink.  A 2. a,  3.a, 4.a, 5.a és 6.a osztály 
tanulói az Országos Környezetismereti és 
Környezetvédelmi Versenyen mérettették 
meg magukat. A többfordulós verseny vé-
gén a 4.a és az 5. a osztály tanulói jutottak 
be az online megrendezett döntőbe, ahol 
a 9. és 6. helyezést érték el. A községi ön-
kormányzat által meghirdetett „Fogyassz 
okosan” rajzversenyen iskolánk nagyon 
sok tanulója vett részt és szereztek értékes 
helyezéseket. A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár által meghirdetett Apám kakasa 
című rajzversenyen Nyárádi Janka képvi-
selte sikerrel az iskolánkat. A 3. a osztály 
csapata (Hompoth Ákos, Jecs Áron, Nyá-
rádi Janka, Kendecsi Barnabás) a Hahó, 
Könyvtársak! megyei vetélkedő soroza-
ton vett részt, ahol az első helyezést érték 

el. A Premier Alapfokú Művészeti Iskola 
képzőművészeti pályázatán Nagy Luca 1. 
a osztályos tanuló első helyezést ért el az 
alsós kategóriában.
Intézményünk ismét sikeresen pályázott az 
Ökoiskola címre, amelyet, az eddigi mun-
kánk alapján is, újabb 3 évre, 2024-ig nyer-
tünk el.

Szerencsére a tanév végére a járványügyi 
helyzet enyhült annyira, hogy a ballagás 
megtartását szűk körben a hatályos rendelet 
engedélyezte, így végzőseink méltó módon 
vehettek búcsút az intézménytől. A június 21-
én megtartott bizonyítványosztással végleg 
véget ért a szorgalmi év a gyerekek számára 
és elkezdődött a gondtalan vakáció.

SZERENCSÉRE A TANÉV VÉGÉRE  
A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ENYHÜLT  
ANNYIRA, HOGY A BALLAGÁS  
MEGTARTÁSÁT SZŰK KÖRBEN  
A HATÁLYOS RENDELET ENGEDÉLYEZTE



GONDOZÁSI KÖZPONT

A GESZTELYI GONDOZÁSI 
KÖZPONT ESEMÉNYEI
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A rendkívüli helyzet, főként a nappali el-
látások tekintetében volt meghatározó, 
hiszen minden más ellátásunk fennaka-
dások nélkül működött. A nehézségek 
ellenére a dolgozók minden tekintetben 
igyekeztek módot találni arra, hogy a rá-
juk váró feladatokat maradéktalanul elvé-
gezzék! 
Minden biztonsági intézkedést betartot-
tunk a munkánk során, mégis kicsit fel-

lélegeztünk, amikor végre a dolgozók és 
gondozottak nagy százaléka megkaphatta 
a védőoltásokat. Sok idő telt el tehetetlen-
ségben és nagyon hiányoztak mindenki-
nek a közösségi programok, túl sok volt 
már az otthonlétből, az elszigeteltségből. 
Szerencsére a védőoltásoknak és a jár-
ványügyi intézkedések enyhítésének kö-
szönhetően, már több lehetőség kínálko-
zik a programok szervezésére. Ezért meg 

is ragadtuk az alkalmat egy kis bevásár-
lásra, az Ónodi vásárba. Nagyon szép időt 
sikerült kifogni. Júniusban közkívánatra 
végre újra benépesedett az udvarunk, 
megtartottuk nyárindító rendezvényün-
ket ahol szép számmal vettek részt az idős 
és a fogyatékos nappali ellátásaink ellá-
tottjai. A rendezvény nagyon jó hangu-
latban telt, mindenki örömére, hiszen sok 
idő telt el az előző ilyen jellegű összejöve-
tel óta. Itt szeretnék köszönetet mondani 
ügyes kezű alkalmi szakácsainknak, akik 
az ellátottak és a dolgozók közül kerültek 
ki, a finom ebéd elkészítéséért! Továbbra 
is vannak terveink, elképzeléseink a nyár-
ra! Igyekszünk lehetőségeinkhez mérten 
tartalmassá tenni az előttünk álló nyári 
hónapokat. Nagyon nem bizakodhatunk 
el, hiszen a vírus még mindig itt ólálko-
dik köztünk. Továbbra is vigyáznunk kell 
egymásra. Nem tudjuk, mit hoz majd az 
ősz, reméljük, hogy a nehezén már túl va-
gyunk, - de ki tudhatja! Azt gondolom, 
hogy az enyhítések ellenére sem árt nyá-
ron a megfontoltság, az elővigyázatosság. 
A továbbiakban, mindenkinek jó egészsé-
get, kellemes pihenést, tartalmas feltöltő-
dést kívánok!

ÍRTA | KÓNYA ZOLTÁNNÉ

Reményekkel telve vártuk a második negyedévet.  
Nagyon bíztunk benne, hogy végre túljutunk  
a járványhelyzet okozta nehézségeken és sikerül  
megvalósítani elképzeléseinket. 
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A LEGDRÁGÁBB AJÁNDÉK
ÍRTA | KORMOS CSABA /címzetes esperes, plébános

Hála istennek a koronavírus által reánk kényszerített „böjt”-öt, a mintegy 40 napig 
(március 18.-április17.) tartó időszakot püspökeink rendelkezéseikben feloldották 
Április 18-tól (húsvét 3. vasárnapja) a szentmisék, egyéb templomi szertartások ismét 
nyilvánosak, azaz a hívek által is újra látogathatók lettek. – Itt ragadom meg  
a lehetőséget, hogy a liturgia szó sokszor hallott, de talán számunkra mégis idegen 
jelentését Testvéreimnek most megvilágítsam: a liturgia Isten népének (az Egyháznak) 
közös és nyilvános istendicsérete.

Nagy boldogság volt ez a nyitás nekünk, 
papoknak és a híveknek is, hiszen a kény-
szerszünet után elkezdődhettek a szentségi 
ünnepekre való felkészítők is, melyeket a 
szülőkkel való összejövetelek, megbeszélé-
sek vezettek be.
Első szentáldozáshoz 10 gyermek vágyott 
járulni (7 fiú és 3 leány). Közülük nyolcan 
gesztelyi lakosok, egy fiúSóstófalván, egy 
másik pedig Ongán lakik. Az első találko-
zásunkkor a szülőket kértem, hogy a gyer-
mekekkel együtt vegyenek részt a vasárna-
pi szentmiséken, és szombatonként hozzák 
el csemetéiket a 11:00 órakor kezdődő 
szentségi felkészítőre a templomba. Az el-
sőáldozás időpontját, Úrnapja ünnepére, 
július 6.-ra tűztük ki.
Bérmálkozni tizennyolc fiatal kívánt (5 fiú 
és 13 leány)
Tíz gesztelyi, hat ongai és kettő Hernád-
kakban lakó.
Itt is egyértelművé tettem, hogy a vasárna-
pi szentmisén való részvétel, a szülőknek, 
bérmaszülőknek, fiataloknak természetes 
kell, hogy legyen. A szentségi felkészítő 
időpontját, szombatonként 10 órára be-
széltük meg. A bérmálási szentmise idő-
pontját június 20.-án(évközi 12. vasárnap) 
délután 4 órai kezdésre helyeztük.
Az elsőáldozók és a bérmálkozók szülei-
vel is havonta találkozunk a templomban, 
ami nem csak gyakorlati okokból, hanem 
főként lelki szempontból volt fontos. – Egy 
ilyen összejövetel alkalmával közöltem a 
bérmálásban érintettekkel az örvendetes 
hírt: Főtisztelendő Dr. Ternyák Csaba ér-
sek atyánk úgy döntött, hogy személyesen 
jön el hozzánk, és Ő bérmálja meg a fiatal-
jainkat. Mindenki örömmel fogadta e be-
jelentést.
Június 5.-én, elsőszombaton a tíz gyermek 
elvégezte élete elsőszentgyónását. Megé-
rezhették, milyen nagy boldogság az, hogy 
Jézus megszabadít bűneinktől a szentgyó-
nás szentségében. Ezt szüleik, hozzátar-
tozóik is megtapasztalhatták. – Ahogyan 
kettő hét múlva a bérmálkozók és szüleik, 
bérmaszüleik is örvendezhettek a Szabadí-
tóval, a Krisztussal való találkozás okán.

Tisztelt olvasónk! Hitünk ereje és lelki 
egészségünk miatt is nagyon fontos, hogy 
rendszeresen, legalább évente négyszer 
gyónjunk: tanév elején, karácsonyra, hús-
vétra és tanév végén!

Június 6-án elérkezett az elsőáldozás várva 
várt ünnepe. Megható volt látni, amint a tíz 
gyermek a szentmise csúcspontján, a szentál-
dozásban egyesült Jézussal az Oltáriszentséget, 
a Szentostyát szívükbe fogadva. A szentmisét 
követően pedig felemelő élmény volt a szépen, 
ízlésesen felállított úrnapi sátrak látványai, a 
virágszirmokat szóró leányok és fiúk lelkes és 
vidám serege, amint Krisztus, a mi Királyunk 
előtt készített ünnepi és méltó szőnyeget, va-
lamint az egész ünneplő közösség.
Kedves szülők! Kérlek Beneteket, ne hagyjá-
tok, a hit lángját kialudni lelketekben és csa-
ládotokban! Jézus álljon az életetek közép-
pontjában. Őt szeretve szolgáljátok egymást! 
Otthonaitokba rendszeresen imátkozzatok 

és olvassátok a Szentírást! A leglényegesebb 
azonban az, hogy rendszeresen vegyetek rész a 
vasárnapi szentmisén. Ne feledjétek: a legdrá-
gább ajándék gyermekeitek számára, a PÉL-
DA, a ti jó példátok. Természetesen ugyanez 

vonatkozik a megbérmáltak szüleire és bér-
maszüleire is! – És reátok is, kedves megbé-
rmáltak! Hiszen ti már a keresztény nagyko-
rúság, a bérmálás szentségében részesültetek. 
Bizalommal és azzal a várakozással tekintünk 
reátok, hogy egyházközségeitek lelkes és tevé-
keny tagjai lesztek. Főpásztorunk, Csaba érsek 
atya kedvesen és világos szavakkal tanított 
Benneteket- és mindnyájunkat is-, hogy ma-
radjatok meg mindig Jézus Krisztus mellett, 
tegyetek róla tanúságot az Egyházban (az Ő 
Bárkájában) és a világban is! Segítsen ebben 
Titeket a minden nap a Szentlélek, akinek két 
ajándékával (Bölcsesség, Istenfélelem) a bér-
málás szentségének vételekor megszentelődte-
tek és megerősödtetek.

A KISBÍRÓ MINDEN OLVASÓJÁNAK, GESZTELY 
ÉS ÚJHARANGOD ÖSSZES LAKOSAINAK,  
AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK BŐSÉGES 
ÁLDÁSÁT KÍVÁNVA VÁRUNK MINDENKIT 
TEMPLOMAINKBA.

• ÚJHARANGOD - 08:30 
• GESZTELY - 10:00 



ÁLDÁS BÉKESSÉG!

„EMLÉKEZZ VISSZA AZ EGÉSZ ÚTRA,  
AMELYEN VEZETETT ISTENED, AZ ÚR...”  

 /5MÓZ.8:2/

Békesség az olvasónak!
„Jöjjön el a te országod…”  (Mt 6:10/a).

REFORMÁTUS EGYHÁZ6

ÍRTA | MOLNÁR FERENC /református lelkipásztor

Jézus Krisztus az Úri imádságban egy olyan országról szól, egy olyan ország eljövete-
lére nézve tanít imádkozni, ahová a szíve mélyén minden ember vágyakozik. Mert egy 
ilyen csodálatos helyről tesz bizonyságot a Jelenések Könyve 21. része, ahol Isten  
„letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiál-
tás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”  Ki ne vágyna egy ilyen  
Isten által megépített országba!?  De amíg ez el nem jön, szüntelenül imádkoznunk kell!
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Kedves Testvérek!
Isten emlékezteti Mózest, hogy gondolja végig  
az ő életét, s hogyan vezette végig a vándorlás  
viszontagságos esztendei alatt. 

„Emlékezz vissza!” 

Isten a mi Atyánk, aki bennünket szeret 
és rólunk, gyermekeiről gondoskodik, a 
világegyetemnek is hatalmas Királya. Biro-
dalmának érdeke a mi érdekünk is. Mun-
kálkodjunk vele együtt országa építésében! 
Krisztus tanítványai a dicsőség országának 
közeli eljövetelét várták. Ám amikor Jézus 
őket erre az imára tanította, egyben arra is 
utalt, hogy most még nem jön el; eljövete-
léért – mint egy még ezután bekövetkező 
eseményért – imádkozzanak. De ez az ima 
mégis ígéretet jelentett részükre, mert bár 
napjaikban még nem érhetik meg országa 
eljövetelét, Jézus parancsának ténye, hogy 
annak eljöveteléért imádkozzanak, bizo-
nyítéka volt, hogy az Isten által meghatáro-
zott időben bizonnyal eljön.
Isten országa most épül föl, mert hiszen 
napról napra adják át magukat a bűnnel és 

lázadással telt szívek a szeretet uralmának. 
De az Ő dicsősége országának teljes felállí-
tása csak Krisztus újra jövetelekor valósul 
meg itt a földön.  „A Felséges szentjeinek 
a népéé lesz az ég alatt minden ország ki-
rályi uralma, hatalma és nagysága. Ez a ki-
rályi uralom örök uralom lesz, neki szolgál 
majd, és neki engedelmeskedik minden ha-
talom.” /Dán.7:27/ Az Úr gyermekei örök-
lik azt az országot, mely számukra a világ 
kezdetétől fogva készíttetett /Mt25:34/; 
Krisztus ekkor állítja fel királyságát és át-
veszi uralmát.
A mennynek kapui újból feltárulnak és Üd-
vözítőnk sok ezer szent kíséretében, mint a 
királyoknak Királya és uraknak Ura jön el. 
Akkor az „Úr is egy lesz és az ő neve is egy”.  
„Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és 
ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és 

maga az Isten lesz velük” /Jel.21:3/.
De eljövetele előtt – mondotta Jézus – „Az 
Isten országának ez az evangéliuma hirdet-
tetik az egész világon, bizonyságul minden 
népnek” /Mt24:14/. Országa nem jön el 
előbb, amíg kegyelmének örömhíre fel nem 
hangzott a föld minden részén; országának 
eljövetelét siettetjük tehát, ha Istennek át-
adjuk magunkat, és lelkeket nyerünk meg 
az igazságnak. Akik magukat teljesen fel-
ajánlják szolgálatára s így szólnak: „Íme, itt 
vagyok, küldj engemet”, s akik készek tevé-
kenykedni embertársaikért, megnyitni sze-
meiket, hogy sötétségből világosságba és 
a Sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, 
hogy bűneiknek bocsánatát és a megszen-
teltek között osztályrészt nyerjenek, csakis 
azok imádkozhatják őszintén: „Jöjjön el a 
te országod…” 

Milyen sokszor kellene nekünk is emlékez-
nünk, de valahogy nem megy. Emlékez-
nünk kellene az elmúlt koronavírus-járvány 
egész lefolyására. Arra a hosszú útra, amely 
kinek-kinek az életében máshogy ért véget, 
másként zárult. Akik végig járták ezt az utat, 

akik meggyógyultan hagyhatták el a kórház 
dermesztő épületét, vagy odahaza épültek 
föl teljesen, azoknak igen, emlékezniük kell! 
Emlékezniük, mert életben maradtak, hálát 
adniuk azért a megtartó kegyelemért, hogy 
Isten őket is megőrizte, akárcsak Mózest. 

Természetesen voltak olyan testvéreink, 
akikkel Istennek más volt a terve és haza-
hívta őket. Hogy miért így döntött, erre 
nem tudunk felelni, ez az Ő titka. De, ha 
téged megőrzött, azt gondolom, hogy még 
terve van veled itt ebben az éltben!
Kedves Testvérem! Nem tudom milyen 
volt a te utad. Lehet, hogy neked talán 
könnyebb volt, mint másnak, vagy éppen 
nehezebb, mert sokat szenvedtél, de Isten 
kézen fogott és vezetett téged is. Kijöttél 
a mélységből. Gondolkodtál már azon, 
hogy ideje lenne hálát adni az Úrnak? 



7

Gondoltál már arra, hogy eljöjj a temp-
lomba? Vagy úgy érzed, hogy hiábavaló a 
köszönet, mert minden csak úgy magától 
történik! Nem Testvérem! Soha sem csak 
úgy maguktól történnek a dolgok! Csak 
az élők tudnak hálát adni! Csak az életben 
maradottak képesek az életet és a gyógyu-
lást megköszönni! /Milyen sok ember nem 
képes értelmesen fölfogni az életet, s nem 
tudják, hogy az élet Isten ajándéka!!!/ 
Azt kérdezem tőled, Kedves Olvasó, hogy 
hálát adtál már a Gondviselő Istennek, 
hogy a betegség, a nyomorúság, a szenve-
dés és a gyász hosszú útján megsegített, 
megőrzött téged? Hálát adtál azért a hoz-
zátartozódért, aki eddig elkísért utadon, 
de a vírusidőszakban az Úr elszólította? 
Ha még nem tetted meg, tedd meg hamar, 
mert látod az élet milyen törékeny!  Hogy 
ezt mindannyian meg tudjuk tenni, s hogy 
együtt tudjunk emlékezni, ezért hívlak 
szeretettel istentiszteleti alkalmainkra! 
Akik a templomba érkeznek, minden bi-
zonnyal feltűnt számukra a járda, amely 

Gesztely Község Önkormányzatának kö-
szönhetően pályázatból újult meg. Így a 
néhány éve megépített szép kerítés mellé, 
egy tetszetős járda készült, amely egyen-
letesebb utat biztosít az ékes templomhoz. 
Köszönet a járdáért és azok döntéséért, 
akik szívükön viselték a templom környe-
zetének megszépítését!
A Covid- 19 fertőzéssel teli időszak nem 
volt azért teljesen dologtalan egyházi vo-
natkozásban sem. Feleségemmel dolgoz-
tunk azért, hogy a templom tetőzetének 
megújulása érdekében egy nagy pályázat 
elkészüljön. Itt köszönetet mondhatunk 
Dr. Koncz Zsófia képviselő asszonynak 
és Soltész Miklós államtitkár úrnak, akik 
segítettek a közel 15 millió forintos pályá-
zatunk kedvező elbírálásában.  Reméljük, 
nemsokára megkezdődhetnek a munkák! 
Ami a lelkipásztori szolgálatot illeti, az Is-
tent kereső emberek megtalálhatták azt a 
csatornát, amin keresztül hallhatták, olvas-
hatták az igehirdetéseket.  Gyülekezetünk-
ben a közösségi oldalon vagy személyes 

videofelvétel formájában, vagy írott formá-
ban, néha papíralapon is terjesztettük az 
evangéliumot. Remélem hozzád is eljutott, 
kedves Olvasó!
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy sok 
szülő és gyermek érdeklődik a nyári hit-
tantábor iránt. Sajnos még idén sem szer-
vezzük meg a tábort, de helyette más gyü-
lekezeti programokat tervezünk. 
2021. július 10-re családi napot szervezünk, 
főleg a kisgyermekes családokat szeretnénk 
ezzel a rendezvénnyel elérni, de minden 
gyülekezeti tagot szeretettel várunk.
A nyár folyamán a hagyományos gyüle-
kezeti kirándulásunkra is sort kerítünk. 
Ezek részleteiről majd később adunk tájé-
koztatást a vasárnapi Istentiszteleti alkal-
makon, illetve a gyülekezetünk közösségi, 
facebook oldalán: Gesztely Református 
Gyülekezet!
Most, hogy már kinyitottuk a templomok 
ajtaját, nyissál Te is gyülekezeted felé és 
légy aktív tagja, jöjj el templomba! Számon 
tart az Úr és gyülekezeted Téged is!

MOST, HOGY MÁR KINYITOTTUK 
A TEMPLOMOK AJTAJÁT,  
NYISSÁL TE IS GYÜLEKEZETED 
FELÉ ÉS LÉGY AKTÍV TAGJA, 
JÖJJ EL TEMPLOMBA! SZÁMON 
TART AZ ÚR ÉS GYÜLEKEZETED 
TÉGED IS!

Július 3-án
családi napot 
tartottunk 
a református 
templom 
kertjében 




