
Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-Leeuwarden-Groningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle 
környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.

A „Zwollei Harangszót” a Presbitérium 
megbízásából szerkeszti:

dr.Hermán M. János és Szomor Attila.

Közreműködtek:
 Albertje Alkema- ten Hoeve, Antal Árpád, 

Ágoston András, Berta Dániel,
Domonkos László, Gerrit van Dijk,

drs. Kelemen Attila Csongor, Lobozár-Franges 
Gizella, Misztrik Jolán,

Molnár-Veress Pál, Snijders Tünde, 
Tápai Katalin, Téglásy Sándor

Szolgálati rend az egyházközségünkben:
2020. január 12., Igét hirdet: Hermán M. János
2020. február 9., Igét hirdet: Kelemen A. Csongor
2020. márc. 8., A liturgiai szolgálatot Hermán M. Já-
nos nyug. lp. végzi. Az igemagyarázatot Németh Pi-
roska református vallástanár tartja
2020. június 1., Pünkösd. Szabadtéri istentisztelet Urk-
ön. Igét hirdet: Kelemen Csongor. Visszanézhető itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=GjWv4qLfoHg 
2020. június 14., Testvértalálkozó, Zeistben. Szabadté-
ri istentisztelet a cserkészeti központ udvarán. Igema-
gyarázattal szolgál Németh Piroska vallástanár. Litur-
gia: Hermán M. János nyug.lp.
2020. július 12., Helyszín: Zwolle, Plantagekerk. 
Igehirdetés: Kelemen Csongor. Konfirmandusok 
bizonyságtétele:Németh Piroska. Konfirmandusok fo-
gadalomtétele és üdvözlése az egyházközség nevében: 
Hermán M. János és Urbán Ákos gondnok.
2020. augusztus 9., Istentisztelet a szokásos helyen, a 
zwollei lutheránus templomban. Igehirdető: Kelemen 
Csongor.
2020. augusztus 23., Igehirdetés, keresztelés, ünnepi 
megemlékezés Szent István királyunk államalapításá-
ról. Szolgál Hermán M. János.
2020. szept. 13., Igehirdető: drs. Kelemen Csongor.
2020. október 11., Igehirdető: drs. Kelemen Csongor. 
Tárnok Eszter presbiteri beiktatását is nt. Kelemen A. 
Csongor végezte
2020. október 25 Ünnepi megemlékező isstentisztelet. 
Szolgál Nagy Tibor Sándor
2020. november 8. Az igehirdetés szolgálatát Hadnagy 
Edina Melánia hatod éves teologus végzi: PthU.
2020. november 29., Advent ünnepe. Igehirdetés, úr-
vacsoraosztás.
2020. december 13. Igét hirdet nt. Van Bolhuis-Szabó 
Emőke lelkipásztor. Keresztelés: nt.Kelemen A. Cson-
gor. Kovács Kata vezényletével fellépnek a Hágai Ma-
gyar Kvintett énekesei.
2020. dec. 26., Karácsony Másodnapja. Urk! Dr. Her-

mán M. János szolgált igehírdetéssel a „De Poort” 
nevű egyházi központ templomában. Az ünnepi mű-
sort Tárnok Eszter Lídia presbiter testvérünk szervez-
te a szülőkkel és gyermekekkel.
Az istentiszteletekkel egy időben folyik a vasárnap is-
kolai foglalkozás a gyermekekkel, azután pedig szere-
tetvendégség keretében ismerkedünk és beszélgetünk 
egymással. Sátoros ünnepeink másodnapján úrvacso-
raosztásra kerül sor, d.e. 11 órakor.
Családlátogatást a híveink kérésére végzünk a szol-
gatársaink bevonásával, Hollandia egész területén. 
Lelkipásztorok: dr. Hermán M. János és drs. Kelemen 
Csongor Attila. Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, 
Rostás Kriszta, Truczkai József és Tárnok Eszter Lídia. 
Diakónusok: Bodor József, Czimbalmos Klára. Orgo-
nista: dr. Robert Helder. Gyermekfoglalkozások veze-
tője: Rohaan Éva.
A Zwollei Magyar Református Egyházközség isten-
tiszteleteinek a helye: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, 
Zwolle, kivéve amikor a meghívóban másként van 
említve.
Info: jhermanm@gmail.com, Tel: 038-4233247 –

refistentiszteletzwolleban 
Web oldalunk, vagyis a honlap jelzete: https://
zwolleireformatus.nl/ Webmester: Téglásy Sándor
A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.
nl/zwollei-harangszo/

2020 június 1-től az országos szabályok szerint har-
minc lélek gyűlhet össze a hollandiai templomokban.
Figyelem, változás: 2020 januárjától délután fél há-
romkor tartjuk az istentiszteleteinket

Figyelem !!!   Reménység szerint 2021 ja-
nuár 24-én, 14.30 órai kezdettel tartunk 
istentiszteletet  Zwolleban,  a Koestraat 
2-4 sz. alatti lutheránus templomban !!!

2020/14Zwollei
HarangSZó



Híveinknek és Olvasóinknak Boldog Új 
Esztendőt Kívánunk!

  
  Iniciale a Paradiese kolostor(Soest, Svájc) XVI. századi 
antifonáléjából
        
Híveinknek és Olvasóinknak Boldog Új Esz-

tendőt Kívánunk!
A 2020 dec. 6-iki Kárpátmedencei Református Ima-
nap tematikáját a Kárpátaljai Nőszövetség készítette 
elő. Könyörögjünk a Kárpátalján meghurcoltakért és 
a pusztító utálatosság elenyészéséért, tudván hogy az 
erőszakot, a böszmeséget, a nyavalyát és a sötétséget 
a mennyei fény  az emberileg alkalmatlannak tűnő 
időben is elűzi!

A GYÁSZOLÓ CSALÁDOKNAK BŐSÉGES 
VIGASZTALÁST  KÍVÁNUNK!  KÉRJÜK, HOGY A 
HÍVEINK, BÁRHOL IS ÉLJENEK, BÁTORÍTSÁK 
EGYMÁST!   ISTEN I SZERET BENNÜNKET! 
EGYSZÜLŐTT FIÁT ADTA, HOGY VALAKI HISZ 
ŐBENNE, EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE 
LEGYEN!  ÁMEN

„Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen 
őrizzen meg és védjen meg minket. Magam pedig 
fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, 
gyógyszert beadni és azt magam is beszedem. 
Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor 
nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem 
megfertőzzön, majd másokat is megfertőzzön a 
hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. Ha 
Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg. Addig is 
azt teszem, amit elvár tőlem, és nem leszek felelős 
a saját halálomért vagy mások haláláért. De ha a 
felebarátomnak szüksége van rám, nem kerülöm, 
hanem bátran megyek hozzá. Az istenfélő hit tehát 
nem tapintatlan, nem vakmerő, és nem is teszi 
próbára Istent.”

Luther Márton   - 1517. Wittenberg -

Reméljük, hogy  ezt a világjárványos esztendőt kö-
zös imádkozással fejezhetjük be december 31-én. 

Aznap a nemzeti összetartozás erősödéséért  is kö-
nyörögjünk!

«Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég
      s az újszülött rügyező ágakkal

      lángot rak a fázó homlokok mögé.”
                                                                                                         

      József Attila

Hoeks-Györky Zsuzsa: Adventi és karácso-
nyi verscsokor (Nem nyilvános)
https://youtu.be/X2yneUb5CI0 
Ries Nieuwkoop lelkipásztor ünnepi 
igehírdetése Heusden városában
h t t p s : / / y o u t u . b e / m H J t n h d S r 6 c 
A 2020-as karácsonyi szentmise a hágai 
Marlottemplomban.
https://youtu.be/2aEteop-NRk
Aprószentek: korbács és kalács 
Százhúszezerre teszik azoknak a két év alatti gyerme-
keknek a számát, akiket Heródes legyilkoltatott Jézus 
születése után Betlehemben. Mártírok tiszteletére va-
lószínűleg ez az egyház által elrendelt legrégebbi ün-
nep. A december 28-ai aprószentek liturgikus hagyo-
mányai elhalványultak, de a néphagyomány megőrizte 
emléknapjukat. Aprószentek: korbács és kalács. Máté 
evangéliumának 2. fejezete örökítette meg a tömeges 
gyermekmészárlást. 

Az aprószentek lemészárolása. Pieter Brueghel (1525–1569) 
festő által, középkori, téli tájba átértelmezett 
ábrázolásában. Készült 1566-1567 folyamán. Kunsthistorisches 
Museum, Wenen. Forrás: Wikipédia
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A csillag nyomába szegődött napkeleti bölcsek Júdea-
szerte tudakozódtak a „zsidók újszülött királyának” 
születési helye felől. Heródes király összehívatta az 
írástudókat, hogy megtudja, a jóslatok szerint hol kell 
megszületnie a Messiásnak. A bölcseket Betlehembe 
irányította meghagyván nekik: térjenek vissza udva-
rába, hogy majd ő is hódolhasson előtte. A napkeleti 
bölcsek figyelmeztetést kaptak álmukban, ezért elke-
rülték a trónját és dinasztiáját féltő uralkodót. József, 
Jézus nevelőapja, az angyaltól kapott figyelmeztetést 
után, a gyermekkel és anyjával Egyiptomba menekült. 
Heródes poroszlói pedig telesítették a király parancsát: 
minden számba jöhető gyermeket lemészároltak.  Az 
ártatlan vértanúkat a magyar nép aprószenteknek ne-
vezi (a hollandiai Onnozele Kinderen of Onschuldige 
Kinderen a megfelelője). 
A napjuknak egészség- és növekedésvarázsló, sze-
rencsekívánó szokása a helyenként mustármagozás-
nak nevezett korbácsolás, vesszőzés. Eszköze Szé-
kelyföldön a fűzfavesszőből nyolc ágra font korbács, 
amelyet a rigmusok kíséretében megpaskolt lányok 
felpántlikáznak és kaláccsal kínálják köszöntőiket. 
Zetelakán masnis borsika ággal aprószentekelnek. 
Noha Homoródszentpéter unitárius falu, a legények 
és kisfiúk körében megmaradt eme hagyomány.Szer-
ző: Molnár Melinda • 2020. december 28.  https://szekelyhon.
ro/aktualis/aproszentek-korbacs-es-kalacs

A pozsonyi csata a Kr.u. 907. essztendőben
https://youtu.be/oiNmszXx_js

https://youtu.be/oiNmszXx_js

HÁGAI MAGYAR ÉNEKKAR
 ünnepi videója

Minthogy idén a Hágai Magyar Énekkar nem ad-
hatott karácsonyi koncertet, Kovács Katalin ze-
nei vezetésével készült egy ünnepi videó a kórus 
énekes-, és hangszeres szólistáinak előadásában. 
Közreműködtek: Kirkósa Orsolya, Bálint Gábor, 
Janszó Orsolya, a „Quintet M” énekegyüttes, vala-
mint Barkaszi Morjemke, Fancsali Liza, Major Jú-
lia, Lachegyi Anna, Lachegyi Máté és Kovács Mar-
cell. 
              https://www.youtube.com/watch?v=kbOdr0Bn1EM&f
eature=youtu.be 

Wass Albert: Karácsonyi versek I.
Bajorerdő. Zimánkós fenyvesekből  
előoson a téli szürkület.  
Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva  
koldus szatyorban gondot gyűjtenek. 

Egy vonat sípol messze valahol.  
Fulladtan vész el fák között a hang.  
Sóhajt az erdő. Csönd. Valahol messze  
kísértethangon fölsír egy harang. 

Olyan este ez is csak, mint a többi:  
olyan a színe, nyirkos ködszaga.  
Pedig valahol szent titokpalástban  
csodát takargat ez az éjszaka…! 

Angyalok húznak a világ fölött.  
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!  
Megszületett az Igazság, a Jóság,  
akit úgy vártunk: megszületett végre! 

Keresik régen bölcsek és királyok,  
papok, költők és koldusok.  
Világmegváltó konferenciák  
várják jöttét és fényes trónusok! 

Megérkezett. Bámulják bamba szemmel  
barmok, cselédek, pásztorok.  
Talán van olyan is, aki letérdel  
s valami együgyű imát motyog. 

A jászol fölött fölragyog egy csillag,  
néhány angyal és gyermek énekel…  
Szelíden száll az ének és a pára  
szurtos ólból a fényes égre fel… 

Aztán a barmokat itatni hajtják.  
A hajnal megnyergeli rőt lovát  
és robotos nyomán a szürke élet  
megy úgy, mind eddig, megy tovább. 

Mintha nem történt volna semmi sem.  
Meresztgetik szemeiket a kandik:  
királyok, bölcsek, költők, hadvezérek…  
amíg lassan a csillag is kialszik. 

A zord-sötét zimankós fenyvesekből  
előoson a téli virradat.  
Ködrongyokban gunnyasztanak a házak  
s vacognak vedlő gondjaik alatt… 

Plarnhof, 1945. Karácsony
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Wass Albert: Karácsonyi vers II. 1946

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!

Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,

az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk,
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?

Akkor bizony rútak vagytok,
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.
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Karácsony régen és ma Györgyfalván
Hogy mi a karácsony lényege? A rohanás. Ez termé-
szetes. Az, hogy összekapjon a család apróságokon, 
veszekedjen a nagyobbik tesvér az öccsével, hogy “de 
neked több ajándékod van”. A szenteste eljövetele, a 
kis Jézusra várakozás már semmit nem jelent. Min-
denki arra koncentrál már szenteste előtt jó pár héttel, 
hogy beszerezze a nagyobbnál nagyobb, drágábbnál 
drágább ajándékot mindenkinek, hogy bizonyítsa 
nagylelkűségét, figyelmességét a másik iránt. Pedig 
elhiheti mindenki, amit most mondok: egy kedves 
szó, egy meleg ölelés és az, hogy együtt van a család 
felér bármilyen ajándékkal. Ez lenne a jövő? Vajon 
gyerekeink, unokáink fogják tudni majd, hogy amúgy 
ez minek is az ünnepe? Jaj igen. A személytelen, mo-
noton, minden évben megrendezett ajándékozásnak. 
Milyen is volt régen a karácsony Györgyfalván? Igen-
is nagy készülődések voltak, de nem a mostani felfo-
gással megélt ünneplésre, hanem készültek a kis Jézus 
megszületésére. 

Arra, hogy békességben együtt legyen és ünnepeljen 
az egész rokonság. Mert itt nem csak apu, anyu és a 
gyerekek. Nem. Az egész rokonság várva várta a cso-
dát, és ünnepelte, hogy így együtt tudnak lenni öröm-
ben. Akkoriban a gyerekek nem kaptak nagy ajándé-
kot, egy kendővel, ruhával, almával, dióval lepték meg 
a szülők gyermekeiket. A házaknál kis karácsonyfa 
volt. Karácsony szombatján az asszonyok voltak azok, 
akik kivették a részüket a munkából, korán keltek, 
hogy diós-mákos rudasokat készítsenek, kenyeret, ka-
lácsot sütöttek és töltött káposztát  főztek. A kisebb 
gyerekek szenteste istentisztelet előtt voltak kántálni, 
a nagyobbak és a férfiak istentisztelet után. Ilyenkor 
házról házra jártak, énekeltek és süteménnyel kínálták 
őket. A templomban mindenki népviseletbe öltözött, 
eljátszották a betlehe-    meset, ami mai napig hagyo-
mánnyá  vált. Karácsony másod- és harmadnapján 
is népviseletet viselt mindenki. Első napján a lányok 

kendőt kötöttek, mert nem volt szabad úrvacsorát 
venni kendő nélkül. Másodnapján fehér fersingbe öl-
töztek a lányok és pártát viseltek. A délutáni templo-
mozás után úgy a fiatalok, mint az idősebbek táncba 
mentek, ami a kultúrotthonban zajlott. 

Vegyük rá magunkat, és ha máskor nem is, legalább 
szenteste menjünk el a templomba, üljünk le ember-
társaink közé, és kérjük az Istent, hogy újra engedje 
közénk pár percre a kis Jézuskát. Kérjük arra, hogy 
engedjen önző mivoltunknak, világosítson fel minket, 
miről is szól az igazi Karácsony. Elég régen volt már 
az, hogy a karácsony ténylegesen a kis Jézus születésé-
ről szólt. /Lőrincz Ágota Szidónia – Györgyfalvi Újság, szerk. 
Antal Árpád, 2020/dec. 23, p. 2.

Epilógus: Kedves Barátaink! Képzeljétek el, ezt is megértük, 
hogy a karácsony délelötti ünnepi istentiszteleket kétszer tartjuk, 
hogy mindenki beférjen a templomba. Sajnos nem azért, mert 
olyan sokan lennénk, hanem, mert kötelező a 2 méteres távol-
ságtartás a templomban is. De hála Istennek, hogy igy is megtart-
hatjuk.  ---- Készült Györgyfalváról egy rövid film, amikor van 
időtök nézzétek meg. https://youtu.be/abHKZG4alTk

Amsterdami Magyar Szalon

Közös karácsonyi éneklés

Lachegyi Máté vezetésével
Dalok listája, 2020. december 13.  Vasárnap, bejelentkezés 
14:30-tól, a program 14:45-kor kezdődik.
a Zoom videókonferencia-alkalmazás segítségével, online, az 
alábbi linken keresztül:
https://us02web.zoom.us/j/82157463839?pwd=MTV0N1k2U
VNKTDlZQnU2YTJibGNZZz09
(Meeting ID: 821 5746 3839, Passcode: 142185). A részvétel 
ingyenes!
Adományokat szeretettel várunk.
 
1. Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő
2. A szeleknek fényes szárnyán (kánon)
3. A kis Jézus megszületett
4. Dicsőség
5. Kiskarácsony, nagykarácsony
6. Krisztus Urunknak áldott születésén
7. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
8. Istengyermek
9. Ó, gyönyörűszép
10. Csordapásztorok
11. Pásztorok, pásztorok
12. Bárcsak régen felébredtem volna
13. Fel nagy örömre
14. Rossz a Jézus kiscsizmája
15. Aranyszárnyú angyal (Bárdos Lajos)
16. Karácsonyi bölcsődalé (Bárdos Lajos)
17. Paradicsom mezejébe’
18. Mennyből az angyal
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Karácsony Győrben:  Berta Flóra

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

Luther Márton „végleges” kiátkozása a ko-
rabeli egyházból: 1521 január 3

Német katolikus és lutheránus teológusok kérték Ferenc pá-
pát, hogy az idén tárgyalják újra
a pápai bulla elégetésének és a X.Leó pápa féle 
excommunicationak az egyházjogi vonatkozásait.
Ugyanakkor felkérték a Lutheránus világszövetséget is, hogy 
jelentse ki: a pápát nem tekintik antikrisztusnak. A reformá-
ció korának megbélyegző kifejezése, hogy a pápaság antikrisz-
tusi intézmény, immár nem vonatkoztatható a mai pápai in-
tézményre.

Emlékezés, hálaadás, köszönet, elismerés. 
Svédország: Strängnäs

Dr. Sebestyén Gábor, a Svédországi Magyar Pro-
testáns Egyházi Közösség országos főfelügyelője, a 
Szent György lovagrend skandináviai nagypriorja a 
Lovagrend nevében immár 12. éve helyez el koszo-
rút a strängnäsi Mártírok Kápolnájában Sass Kál-
mán egykori érmihályfalvi református lelkipásztor 
emlékére. 
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Az Új Kéve 2008 decemberi számában így emlékezik 
vissza az emlékhely felfedezéséről: Erre véletlenül 
bukkantam rá egyik „felfedező utam” során, 2006-
ban, amikor családommal együtt meglátogattuk 
a strängnäsi katedrálist. A gótikus dómtemplom 
bal oldalhajójából nyíló kápolna, a „Martyrernas 
kapell” már a neve miatt is felkeltette érdeklődé-
sünket. A kápolnában az oltár jobb és bal oldalán 
egy-egy nagy, bronzból készült négyszögű tábla áll, 
több téglalap alakú kisebb táblából összerakva.
A kisebb táblák egy részén nevek és évszámok van-
nak feltüntetve, de több tábla üresen áll. Az egyik 
táblán meglepetéssel fedeztük fel Sass Kálmán ne-
vét, alatta az ország megnevezését, ahol mártírha-
lált halt: Rumänien, valamint az elhalálozás dátu-
mát: 1958. december 2.                                                                                               
Az idei emlékistentisztelet további két program-
ponttal bővült: a Svédországi Magyar Protestáns 
Egyházi Közösség 31 évi szolgálat után búcsút vett 
nyugdíjba vonuló lelkészétől, Molnár-Veress Páltól, 
ugyanakkor utódát, dr. Pőcze István megválasz-
tott lelkészt Szemerei János, a Nyugati (Dunán-
túli) Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta 
be hivatalába. Az emlékistentisztelet alatt három 
díszes oklevél került átadásra: Az első egy köszön-
tő/gratuláció a strängnäsi püspökség alapításának 
900. évfordulójára amelyet Sebestyén Gábor adott 
át rövid köszönttő beszéd és az oklevél felolvasása 
után az emlékistentiszteletet megnyitó Christofer 
Lundgren strängnäsi prepostnak.
A második Dr Pőcze Istvánnak szól lelkészi állásába 
való beiktatása alkalmából, amelyet ugyancsak Se-
bestyén Gábor adott nyújtott át, a harmadik Mol-
nár-Veress Pál 31 éves szolgálatának állít emléket. 
Az oklevelek Visegrádon készűltek, merített pa-
píron, díszes irattartóban elhelyezve, lovag Cseke 
László, a Szent-György lovagrend kancellárja segít-
ségével.

Topolánszky Ákos belgiumi református lel-
kipásztor üdvözlete 2020 decemberében

Ebben a nagyon furcsa évben is, amikor általában a 
veszteségekről volt szó, mi bővülhettünk életekben 
és élményekben! Most megosztjuk, ugyan csak ilyen 
rész szerint való módon, a teljesség legmesszebb-
menő igénye nélkül, de hálásan. Kívánunk viszont 
minden szépet, jót, egészséget és örömöt -amit a te-
ológia összefoglalóan egyszerűen csak az áldás szó-
val fejez ki - az előttünk álló Krisztus-ünnepre és az 
újesztendőre!

Ágoston András : A Közmédia Év Em-
bere Díjával ismerték el Karikó Katalin 

biókémikusnak  a Covid-19 elleni harcát
Karikó Katalin biokémikus, a BioNTech cég alelnöke 
kapta először a Közmédia Év Embere Díjat. A hagyo-
mányteremtő céllal alapított díjat a Duna Médiaszol-
gáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA: a Közmédia Év 
Embere Díjat minden év végén olyan embernek ítélik 
oda, aki szakmai pályafutásával és életútjával mara-
dandó értéket hozott létre, nagy hatást gyakorolt az 
adott év eseményeire
 Ezt az évet meghatározta a koronavírus-járvány, így 
az elismeréssel Karikó Katalin biokémikust díjazták, 
akinek szabadalma alapján fejlesztették ki a Covid-19 
elleni oltások egyikét.
Karikó Katalin szolnoki születésű kutatóbiológus, bio-
kémikus a Szegedi Tudományegyetem biológia szakos 
hallgatója volt, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban 
folytatta PhD-képzését, 1983-ban avatták doktorrá. 
Az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai 
Kutatóközpontba.
Ezt követően az Egyesült Államokban folytatta pályá-
ját biokémikus kutatóként.
Jelenleg a BioNTech cég alelnöke, amely részt vett a 
koronavírus elleni oltás kifejlesztésében.
„2020-ban nemcsak a mi életünket határozta meg a 
járványhelyzet, hanem az egész világét. Korlátok közé 
kellett szorítani mindennapjainkat, hogy a vírus to-
vábbi terjedését megakadályozzuk, mindeközben 
folyamatosan emberfeletti teljesítményt nyújtottak 
a kórházakban dolgozó nővérek és orvosok. Nyáron 
röppentek fel az első hírek arról, hogy látszik a fény 
az alagút végén, ugyanis hamarosan lesz vakcina. Eb-
ben nagy szerepe volt egy magyar kutatónak, Karikó 
Katalinnak. A magyar biokémikus munkássága na-
gyon nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
emberiség túljusson a koronavírus-járványon. Nem is 
lehetne méltóbb helyen a Közmédia Év Embere Díja 
2020-ban, mint Karikó Katalinnál, aki felfedezésével, 
munkájával mindannyiunk számára visszaadta a re-
ményt” – méltatta a kitüntetettet Dobos Menyhért, a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgató-
ja.
Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója azt hangsú-
lyozta, hogy a „közmédia feladata elsősorban olyan 
értékálló, értékteremtő produktumok létrehozása, 
amelyek a nemzeti, közösségi indentitást ápolják, gaz-
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dagítják, emellett felhívják a figyelmet a határon belü-
li, a Kárpát-medence, sőt a világ magyarságának kin-
cseire. A Közmédia Év Embere Díj ilyen értékteremtő 
vállalkozás. Karikó Katalin biokémikus személyében 
pedig a világ magyarságának egy nagyon fontos kin-
csét díjazzuk 2020-ban”.
A Karikó Katalinnal készült portrébeszélgetés január 
első hetében lesz látható az M5 csatornán. (hirado.hu)

Karikó Katalin biokémikus az M5 Ez itt a 
kérdés című műsorában adott interjút

Megható részleteket osztott meg a sikerhez vezető út-
ról.
„Mi Kisújszálláson egy egyszerű nádfedeles vályog-
házban laktunk. Gondtalan gyermekkor, sok játék, 
boldogság – ez jellemezte az életem. Életem első tíz 
évében éltünk itt. Nem volt televízió, nem volt víz sem 
bevezetve, a kútra mentünk vízért” – mesélte az Egye-
sült Államokban élő Karikó Katalin az M5 Ez itt a kér-
dés műsorában. A sokak szerint Nobel-díjat érdem-
lő biokémikust életútról, hivatásról és természetesen 
a szabadalma alapján kifejlesztett koronavírus elleni 
vakcináról is kérdezték.
Karikó Katalin szolnoki születésű kutatóbiológus a 
Szegedi Tudományegyetem biológia szakos hallgatója 
volt. 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Sze-
gedi Biológiai Kutatóközpontba. 1985-ben azonban 
létszámcsökkentés miatt elküldték, ekkor döntöttek 
úgy, hogy a férjével és 2,5 éves kislányával az Egyesült 
Államokban folytatja pályáját.
„Nagyon rosszul éreztem magam, hogy el kell men-
nem Amerikáig” – mondta az Ez itt a kérdésben és 
arról is beszélt, hogy eladták a Ladájukat, hogy legyen 
pénzük külföldön. Feketén átváltották a pénzt aztán 
belevarrtak a kislánya játékmacijába.
Jelenleg a BioNTech cég alelnöke, amely részt vett a 
koronavírus elleni oltás kifejlesztésében. Amikor el-
döntötte, hogy ehhez a céghez igazol, akkor volt olyan 
kollégája, aki egyáltalán nem hitt benne. Sőt, már-már 
kinevette őt emiatt. Karikó Katalin azonban nem ad 
ezekre a véleményekre, mert úgy érzi, hogy akkor 
nem jutott volna el oda, ahol most tart.
A kutatót december 18-án oltották be a koronavírus 
elleni vakcinával, ez meghatározó élmény marad szá-
mára.
„A folyosón álltak az orvosok és a nővérek, hogy meg-
kapják a vakcinát és amikor megtudták, hogy mi va-
gyunk ott, elkezdtek tapsolni. Ez volt a legmeghatóbb 
számomra”
– mondta Karikó, aki elárulta, hogy még a szúrás helye 
sem fájt neki és semmilyen mellékhatást nem tapasz-
talt. Az első injekció után legalább 10 napot kell várni 
és ekkor 88 százalék az esély arra, hogy nem kapjuk 
el a koronavírust. A másodiknál egy hetet kell várni, 
akkor 95 százalék az esélye annak, hogy nem leszünk 
betegek.
Szóba került lánya, Francia Zsuzsanna is, aki kétszeres 
olimpiai bajnok (amerikai evezős).

„A lányom mindig azt mondta, hogy a szüleitől lát-
ta, hogy kitartóan és becsülettel dolgoznak és ő is úgy 
tett” – tette hozzá mosolyogva a biokémikus, aki örül 
a Közmédia Év Embere Díjának is. Mint arról koráb-
ban írtunk, hagyományteremtő céllal alapított díjat a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA: 
a Közmédia Év Embere Díjat minden év végén olyan 
személynek ítélik oda, aki szakmai pályafutásával és 
életútjával maradandó értéket hozott létre, nagy ha-
tást gyakorolt az adott év eseményeire. Az idei évet 
meghatározta a koronavírus-járvány, így az elismerés-
sel Karikó Katalin biokémikust díjazták, akinek sza-
badalma alapján fejlesztették ki az egyik COVID-19 
elleni oltást.

Böjte Csaba: mindenki vegye komolyan a 
fertőzést!

A dévai gyermekotthon alapítója arra biztatja az 
embereket, hogy vegyék komolyan a koronavírust, 
mert “nehéz tőle megszabadulni”.
Böjte Csabát csütörtökön Budapesten fogadta hivata-
lában Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere. Ezt követően közös sajtótájékoztatót tartottak 
abból az okból, hogy a ferences szerzetes felépült a 
koronavírus-fertőzésből.
A dévai gyermekotthon alapítója elmondta, hogy nov-
emberben nagyon köhögött. Kásler Miklós felhívta, és 
észlelte, hogy beteg, ezért intézkedett a magyarországi 
kezeléséről. December elején jöhetett ki a Szent Lász-
ló-kórházból.
Azért látogatott most el a miniszterhez, hogy szemé-
lyesen is megköszönje neki a segítségét. Szép, hogy 
valaki úgy is számíthat a magyar egészségügyre, hogy 
nem él életvitelszerűen az országban - mondta Böjte 
Csaba.

Kásler Miklós felidézte, értesült arról, hogy a szerzetes 
beteg. Hallotta a telefonban, hogy a dévai gyermek-
otthon alapítója komoly légzési nehézségekkel küzd. 
A miniszter beszámolt arról is, Böjte Csaba látogatása 
alkalmat adott arra, hogy megbeszéljék a koronaví-
rus-járvány összefüggését az emberek életmódjával, a 

Þ

Þ



 Zwollei Harangszó – 2020/14 9

szolidaritással, a segítőkészséggel. Forrás:MTI
Egy nemzedék múlva eltűnik a kárpátaljai 
magyarság? – Interjú Radvánszky Ferenc 

református lelkésszel
Rendszeres zaklatásnak van kitéve egy európai nem-
zet kisebbségbe szorult része – a kárpátaljai magyar-
ság. Kijev, a helyi ukrán hatalom, vagy a nyíltan neo-
náci ukrán szervezetek képviselőinek egyértelműen az 
a célja, hogy a magyar honfoglalás óta itt élő tősgyö-
keres nemzettársaink ne érezzék jól, ne érezzék otthon 
magukat, hanem menjenek el az „ősi ukrán földről”. 
Hogy mennyire ősi ukrán területről beszélünk, arról 
tanúskodjanak az évszámok: 895–1920 között Kárpát-
alja a Magyar Királyság földje, 1920–1938/39 között 
Csehszlovákiához kerül, 1938/39–1944 között ismét a 
Magyar Királyságba integrálódott, 1944–1945 közöt-
ti időszakra újból Csehszlovákia birtokolja, a szovjet 
megszállást követően pedig erőszakosan a Szovjet-
unióhoz csatolták (USZSZK), a szovjet birodalom 
szétesését követően pedig, vagyis 1991-től tartozik 
Ukrajnához. Elöljáróban azt is megjegyezzük, hogy 
hazánk 1991. december 3-án elsőként létesített Uk-
rajnával diplomáciai kapcsolatot, és nyitott nagykö-
vetséget az ukrán fővárosban. Radvánszky Ferenccel, 
Mezőkaszony és Bótrágy református lelkészével be-
szélgettünk.
Erdélyi E. Péter írása
Négy évvel ezelőtt, amikor megismerkedtünk Önnel, 
akkor azt mondta, hogy az anyaország odaadó segítsé-
ge már kevés ahhoz, hogy megállítsa a helyi magyarok 
kivándorlását. Ma is tart ez a folyamat?
Egy reprezentatív felmérés szerint a kárpátaljai ma-
gyar háztartásoknak mindössze 12 százalékában ne-
velnek 16 évesnél fiatalabb gyermeket. Ez azt jelenti, 
hogy 100 magyar családból 88-nak gyakorlatilag nin-
csen folytatás. A bennük lakók pedig nagyjából 15 év 
múlva kihalnak és a házaik eladók lesznek. Ezek az 
adatok azt is mutatják, hogy a kárpátaljai magyarság-
nak emberi számítás szerint egy nemzedéknyi ideje 
maradt hátra.
A teljesség igénye nélkül, a gazdasági nehézségeken túl 
még mi áll ennek a hátterében?
A kárpátalajai magyarok hadköteles fiait tömegesen 
hívták be az ukrán-orosz háborús konfliktus tűzvona-
lába, Kijev folyamatosan adminisztrációs eszközök-
kel nehezíti a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola működését, a felsőbb ukrán politikai veze-
tőség felfokozottan reagált a magyar állampolgárság 
tömeges felvételére. Szeptembertől csak a negyedik 
osztályig engedélyezik az anyanyelven való oktatást, 
továbbá visszaszorították a magyar nyelv hivatali 
használatát. November végén az ukrán titkosszolgálat 
fegyveres kommandósai indokolatlan házkutatást haj-
tottak végre több magyar intézménynél és Brenzovics 
Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
elnökének a lakásán. Most pedig bírósági tárgyalás 
kezdődött Szürte település helyi képviselői elleni, akik 

a beiktatásuk előtt elénekelték a magyar himnuszt. A 
vád igen súlyos: hazaárulás!
Miért kell ezeket a vesszőcsapásokat elviselniük?
Egy közösség döntéseit alapvetően meghatározza a 
hangulata. A felsorolt tettek pontosan ezt kívánják 
teljesen megváltoztatni – a pozitívat negatívvá tenni. 
Azt akarják elérni, hogy idegennek érezzük magunkat 
ősi szállásterületünkön, ahol legalább 1125 éve élünk. 
Tehát a bizonytalanság, a kisebbrendűség, a felesleges-
ség érzését kódolják belénk, vagy egyenesen félelmet 
ébresztenek az emberekben. Végül gyenge, fogyatkozó 
közösség válik belőlünk. Ezért választják sokan a ki-
vándorlást.
A kivándorlásnak milyen fázisai vannak?
A tendencia azt mutatja, hogy először a férfi megy ki 
dolgozni, az asszony marad otthon a gyermekekkel, 
majd amikor azok felcseperednek, ő is követi a férjét, 
a nagyobbacska gyerekeket a nagyszülőkre hagyva. 
Végül a szülők után mennek a gyermekek is. Így megy 
ki az egész család. A nagyszülők pedig öregségükre itt 
maradnak, itt halnak meg.
Milyen sors vár a kiüresedő házakra, kerülnek-e beléjük 
új lakók, és ha igen, kik veszik meg őket?
Történelmileg nincs olyan fogalom, hogy légüres tér. 
Más szóval, az olyan területre, amely képes megvaló-
sítani az önfenntartást, valamilyen népesség költözik. 
Itt a kiüresedő ingatlanokba sok ukrán, vagy esetleg 
orosz lakó költözik, de minálunk a községben a roma 
népesség is felvásárolja a házakat.
Miért költöznek kárpátontúli ukránok, oroszok önök-
höz?
Bennünket ugródeszkaként használnak Európa felé. 
Arról a felső középrétegről beszélek, akik anyagilag 
megengedhetik maguknak az átköltözést az ország 
keleti feléből a nyugatiba és nyitni akarnak az EU felé. 
Ránk, magyarokra úgy tekintenek, mint nyugat-euró-
pai népre és úgy gondolják, hogy ide költözve köny-
nyebben jutnak majd el a határon túlra. Érdekes, hogy 
ezek az emberek egyáltalán nem ellenségesek velünk 
szemben, sőt, gyermekeik megtanulnak magyarul, 
többen eljárnak közülük hozzánk hittanra, szóval 
minden eszközzel igyekeznek kapcsolatot kialakítani 
Magyarország felé. Ilyen kontraasszimiláció is megfi-

Þ
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gyelhető az ukránok és az oroszok részéről.

Radvánszky Ferenc, Mezőkaszony és Bótrágy református
 lelkésze, kezében a templom harangkötelével. Szerző felvétele
Ha az a rengeteg pénzügyi támogatás, adomány, politi-
kai erőfeszítés és lelki támasz, amit az anyaország nyújt 
Önöknek, nem tartja otthon a kárpátaljai magyarsá-
got, lát-e olyan megoldást, amely némileg lassítaná, 
vagy megállítaná a kivándorlási folyamatot?
Igen, vannak ilyenek! A legerősebb visszatartó erő a 
munkahelyteremtés, mégpedig a határ magyar olda-
lán! Hatásos lenne a határátkelők környékén, nagy-
jából tíz kilométeres körzetben munkahelyeket lét-
rehozni. Ennek két hozadéka is lenne: nem csupán a 
kárpátaljaiak járnának át naponta dolgozni, de a kelet-
magyarországi végek, amelyek folyamatosan elérték-
telenednek és elnéptelenednek, újból felértékelődné-
nek, ismét életre kelnének.
Mire gondol, amikor munkahelyekről beszél?
Például a magyarországi határátkelő közelében olyan 
üzem költözhetne, amely valamelyik magyar autógyár 
beszállítójaként például üléshuzatokat gyártana. Egy 
ilyen üzem képes lenne akár 3-400 embert foglalkoz-
tatni, akik a közelben élnek, függetlenül attól, hogy a 
határ melyik oldalán élnek.
Egy gyár valóban helyben tudná tartani az itt élőket?
Közvélemény-kutatást végeztem olyan 30-50 év kö-
zötti férfiak között, akik külföldön dolgoznak. Azt kér-
deztem tőlük, hogy mennyi pénzért lennének hajlan-
dóak ilyen közeli munkahelyre bebiciklizni, ahelyett, 
hogy sok száz, vagy ezer kilométerekre, a családjuktól 
hónapokon keresztül távol dolgoznának, elviselve az 
ezzel járó sok szenvedést. Ez a fizetés most nagyjából 
180 000 forint lenne. Ezért a pénzért hajlandóak vol-
nának itthon maradni, még akkor is, ha nyugaton en-
nek a többszörösét kapnák meg! Ráadásul mindenki 
jól járna: a befektető azért, mert európai gondolkodá-
sú, magyarul beszélő, olcsó munkaerőt dolgoztathat-

na, az állam azért, mert övé lenne az adóbevétel, és a 
térségben élők is, hiszen úgy jutnának jövedelemhez, 
hogy közben nem kell elszakadniuk a családjuktól.
Az egyház sok olyan feladatot kénytelen ellátni, ame-
lyek nem tartoznak szűken a feladatkörébe. Ebben a 
tervében hogyan tudna segíteni?
A kárpátaljai magyarság körében a református egyház 
a legfőbb összetartó és szervező erő. Egy ilyen terv ki-
vitelezésében a helyi református közösség, illetve más 
helyi magyar társadalmi szervezetek valamilyen mó-
don részt tudnának venni a munkaerő-szervezésben 
és -ajánlásban.
Az ukrán hatóságoknak milyen a viszonya a reformá-
tus egyházzal?
Érezzük, hogy nyomás alatt tartanak minket, de olyan 
direkt támadás nem ért bennünket, mint a KMKSZ-t, 
vagy a beregszászi főiskolát. Azt azonban érzékeljük, 
hogy bizalmatlanok a „magyar” egyházi vezetéssel 
szemben. A beszélgetésünk elején már említettem, 
hogy a magyar kormány határozottan lép fel minden, 
a kárpátaljai magyarságot hátrányosan érintő intézke-
dést követően.

Kijev azonban fenyegetően válaszol, mondván, „ha Bu-
dapest blokkolja az euroatlanti integrációnkat, mi majd 
oda taposunk, ahol tényleg fáj nekik”. Azt azonban fon-
tos belátni, a magyar és ukrán kormány vitájából a kár-
pátaljai magyarok csak rosszul jöhetnek ki. Vagy mind-
egy, mit tesz Budapest, a helyzet tovább fog romlani?
Mi, kárpátaljai magyarok a rég nem tapasztalt védel-
met érezzük, amikor a legfelső szintű magyar politi-
kusok határozottan reagálnak minden, a helyi ma-
gyarokra vonatkozó elfogadhatatlan megszorításra, 
hiszen „minden magyar felelős minden magyarért!”
Összefoglalóan mit gondol a kárpátaljai magyarság jö-
vőjéről?

Amit közöltem, az nem a saját pesszimizmusomat 
mutatja. Mert meggyőződéssel tudom, hogy Istennek 
terve van a jelen helyzetünkkel is. Ő képes minden 
emberi elképzeléssel szemben, mellett, vagy ellené-
re is új irányt és felemelkedést adni. Az Ő gondolatai 
feljebb vannak a mi gondolatainknál   Noha a törté-
nelmünkben sokszor kiáltottak nemzethalált, elég, 
ha csak Trianonra gondolunk, és mégis vagyunk. Ez 
isteni csoda. Azért vállalom fel a kárpátaljai magyar 
létet, annak is a sűrűjében, mert itt van a küldetésem 
– nemcsak Kárpátaljáért, hanem Kárpátalján túl és 
Kárpátalja által, a teljes magyar nemzet felé. Hiszem, 
hogy a küldő Istenünk nagyobb a statisztikai adatok 
diktálóinak sodrásánál és „reményteljes jövőt” adhat 
nekünk. Ami érvényes lesz az egész magyarságra. 
Kárpátalja egy nemzeti megújulás forrása lehet. Én 
ennek a reményteljes jövő kimunkálásának szeretnék 
a munkatársa lenni.  Forrás: Pesti Srácok.hu 2020 dec.30
https://pestisracok.hu/egy-nemzedek-mulva-eltunik-a-
karpataljai-magyarsag/
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Ukrajnában 2021 január 1-jétől megszűnt a 
kisebbségi nyelvű oktatás 

Ez év kezdetétől csakis ukrán nyelven folyhat okta-
tás az ukrajnai iskolákban, annak ellenére, hogy több 
százezer olyan gyereket is oktatnak, akik otthon ro-
mánul, bolgárul, magyarul vagy lengyelül beszélnek. 
Ezzel párhuzamosan megszűnt a román nyelv regio-
nális nyelvi státusza azokban a térségekben, ahol él-
tek a törvény adta lehetőséggel a helyi hatóságok, és 
úgy döntöttek, hogy az ukrán mellett a román nyelvet 
is használják a közigazgatásban. Ezt egyébként egy, 
még az oroszbarát Viktor Janukovics idején, 2012-ben 
meghozott törvény tette lehetővé. Arról rendelkezett, 
hogy ahol egy kisebbség aránya meghaladja a 10%-ot, 
lehet hivatalos nyelvként használni a közigazgatásban 
az adott etnikum nyelvét. Janukovics utódja, Petro 
Porosenko azonban 2019. májusában, közvetlenül a 
leváltása előtt aláírta azt a törvényt, melynek értelmé-
ben csakis az ukrán lehet hivatalos nyelv. 2017-ben 
pedig aláírta azt a tanügyi törvényt is, mely előírja, 
hogy Ukrajnában csakis ukrán nyelvű oktatás folyhat. 
2020. végéig még ötödik osztályig folyhatott kisebbsé-
gi nyelvű oktatás, 2021. január 1-től viszont már első 
osztálytól kezdődően csakis ukránul folyhat az okta-
tás. Volodimir Zelenski mindeddig nem tett semmit 
elődje, Porosenko törvényei ellen, melyek – azon túl, 
hogy több százezer diáktól veszik el az anyanyelven 
való tanulás lehetőségét – több szomszédos országgal 
is feszültté tették Ukrajna viszonyát.  Forrás: moldova.
europalibera.org, hírszerk.

Döbrentei Kornél:
Csak azért is feltámadunk!

„Bár betörik a szemedet, széttörik a nyelvedet, kitörik 
a karodat, letörik a kardodat, állod” – szól mégis daco-
san konok állhatatossággal, tisztán, gerinces-egyenes 
modorában, a magyarság lelkiismeretének hangján a 
költő, aki csak azért is énekel. Döbrentei Kornél ma is 
igazi, népben érző művészhez méltó módon, mint egy 
élő monumentum hordozza magában egész nemzete 
fájdalmát. 
Több mint egy évvel ezelőtt, 2019 adventjén 
Döbrentei Kornél azt mondta nekem: maga is sze-
rethet szenvedni, ha így kedveli a költészetemet. Azt 
válaszoltam: szeretek, elvégre magyar vagyok. Az el-
múlt évszázadokban a magyarság sorsát igazán jól 
megéneklő költőink, váteszeink mindig fájdalmasan 
szóltak a hazáról, sőt temették a magyarságot. Gon-
doljunk csak Vörösmarty, Berzsenyi vagy Ady so-
raira, amelyek identitásunk szerves részét képezik. 
Nemrég, a karácsony előtti napokban alkalmam volt 
– ezúttal hosszasan – elbeszélgetni Döbrentei Kornél-
lal, aki véleményem szerint korunk legmagyarabb és 
legtehetségesebb költője. Egy nemzeti érzelmű mű-
vésszel társalogni a haza sorsáról mindig nagy élmény 
számomra, főként olyannal, akinek művészi eszköztá-
ra nem más, mint a magyar nyelv, amelyet egyedi vir-
tuozitással használ. Ahogy beszélni kezd, jellegzetes 

orgánuma betölti a teret, ahogy gondolatai is lassan 
betöltik a lelkemben tátongó űrt, amely időről időre 
óhatatlanul kialakul bennem a modern kor hazug vi-
lágának útvesztőiben bolyongva, mígnem aztán betöl-
tik az igazak.

 
Döbrentei Kornél szerint sikeresen zajlik a lelki nemzetegye-
sítés és a nagypolitika színpadán sem hátrálunk. Fotó: Teknős 
Miklós
Egy magyar királyi honvéd ezredes lányának és egy 
magyar királyi lovagkeresztes főhadnagynak a gyer-
mekeként nem csoda, hogy hangja ellentmondást 
nem tűrőn zeng, ugyanakkor kiérzem belőle az atyai 
gondoskodást is, melyben a jövő generáció magyar-
ságába vetett hit bújik meg. Rögtön elő is kerülnek az 
ikonikus irredenta magyar versek, mint Papp-Váryné 
Magyar Hiszekegye, majd végigvesszük szépen sorban 
a népek Krisztusának stációit Márai Halotti beszéde 
nyomán, végül eljutunk Sajó Sándorig, hogy elmond-
hassuk minden népben érző magyar ember közös él-
ményét, miszerint az összes bú és szenvedés ellenére 
magyarnak  lenni mégiscsak büszke gyönyörűség. 
Döbrentei Kornél minden sorsfájdalomból fakadó ke-
serűség ellenére is hisz abban, hogy a magyarságnak 
szerepe van a Kárpát-medencében, már csak elké-
pesztő és egyedülálló történelme okán is.
Néha az lehet a benyomásunk – mondja –, hogy az 
évszázadok óta zajló tervszerű bomlasztás és rom-
bolás a sejtjeinkig hatolt, de nincs így, hiszen szám-
talanszor kiderült már, hogy nem lehet elbán-
ni velünk – teszi hozzá, majd intőleg megjegyzi: 
– Ott nem lehet békejobbot nyújtani, ahol a hóhérok 
nem kérnek bocsánatot. Nemzedékeken át megron-
tott, hamis téveszmék áldozatai kerültek hatalomra 
egy kiszolgáltatott nép élére, miközben Európának is 
érdeke volt, hogy felszámoljanak minket, mégsem si-
került. Azonban ahogy korábbi ellenségeink, úgy a je-
lenleg hatalomra kívánkozók számára is elpusztítandó 
kategória Magyarország. Az internacionalizmuson, a 
globalizmuson nevelkedett nemzetárulók ma is terv-
szerűen bomlasztanak, a férfit és az asszonyt szándé-
kosan összeugrasztják, igyekeznek elvenni a gyermek-
vállalási kedvet, szétzüllesztik a családot, a közösséget. 
A világban zajló általános negatív folyamatok ellené-
re, valamint a nemzeti múlt keserű poharának kiürí-
tése után a magyarság jövőjével kapcsolatban mégis 
derűlátó gondolatok fogalmazódtak meg, egyrészt a 
lelki nemzetegyesítés kapcsán, amely Döbrentei Kor-
nél szerint sikeresen zajlik, ugyanakkor a nagypolitika 



 Zwollei Harangszó – 2020/1412

színpadán sem hátrálunk, mondja. – Most egy olyan 
kormány van az ország élén, amely megpróbálja ezt 
a nemzetet fölrázni, fölfelé ívelő pályára helyezni, ép-
pen ezért erkölcsi kötelességünk támogatni. Hiszek 
Magyarország feltámadásában, de még jobban hin-
nék, ha több magyar értelmiségi odaállna, és nem 
engedné magát vagy a lelkiismeretét megvásárolni. 
A több mint kétórás beszélgetés zárásaként katoná-
san kerül a végére a pont is, mégpedig a következő 
szavakkal üzenetként a mindenkori magyarság szá-
mára: – Szikáran annyit kell mondani, hogy min-
denki próbáljon magába nézni, kielemezni, hogy hol 
él, és önmaga erkölcsi parancsaihoz hűnek maradni. 
Majd miután odanyújtom kedvenc esszékötetem, 
a Vajúdó feltámadás címűt, hogy dedikálja nekem, 
sűrű sorokban írni kezd, végül utóiratként – beszél-
getésünk és egyben magyar történelmünk margójára 
– kanyarítja oda minden konok magyar közös hitval-
lását: „Csak azért is feltámadunk!” Forrás: Zana Diána, 
“Magyar Nemzet”

Domonkos László: A balkezes ördög
Idegesítő kettősség uralja a magyar közgondolkodást. 
Mintha mindig mindennek lenne egy kizárólagos A 
és egy B változata
De úgy, hogy a mindig mindkettő szentírásszerű, 
és ilyeténképpen homlokegyenest ellenkezője a 
másiknak. Vagy-vagy. Fekete-fehér, ördög–angyal 
ellentétpárokként.
A vírus vagy nem létezik, legföljebb csak különböző, a 
totális emberiség-ellenőrzés kozmikus megvalósítására 
szolgáló mindenféle mikrokütyük injekciós 
bejuttatásának eszköze. Vagy: oly szörnyűséges 
pandémia dühöng, amelynek mértéke és hatása 
minimum a régi nagy tömegpusztító iszonyatokhoz, 
a pestishez vagy akár a   spanyolnáthához mérhető, 
emiatt háborús állapotok járják. (Akik ilyen 
marhaságokat mondanak-írnak, életükben nem 
voltak igazi háborúnak még a közelében sem. Pedig 
volt belőle délszláv meg közel-keleti is, jócskán.) 
Azután: az egész migránshelyzet veszélyessége föl van 
fújva, ezek a szerencsétlenek az otthoni nyomor elől 
menekülnek csupán, meg kell oldani a helyzetüket 
valahogy, emberiesség, keresztényi irgalom, különben 
is nagyobb a füstje, mint a lángja. Vagy: az összes 
rohadt jövevény takarodjon vissza oda, ahonnét 
jött, nem kerítés kell ezeknek, hanem teli tárak meg 
aknavetők, másból úgysem értenek. Továbbá: az 
ellenzék végre összefogott, Orbánék napjai meg 
vannak számlálva, szörnyű világ van Magyarországon, 
ezt a rémdiktatúrát el kell takarítani, már meg is indult 
a dolog. Vagy: a primitív barmoknak ezen csordája, 
aki ellenzéknek próbálja kiadni magát, nemcsak 
tökéletesen alkalmatlan és impotens banda úgy, ahogy 
van, mindenestül, de körülbelül annyi az esélyük ’22-
ben, mint egérnek az oroszlán ellen, porrá lesznek 
verve, még a kétharmadnál is jobban.
Lehetne folytatni, de nem érdemes. Aki csak kicsit 

is odafigyel az úgynevezett közbeszéd jelen idejű 
hazai állapotára, imponáló bőséggel válogathat a 
fenti változatok közül.   Így, ilyen felosztásban. És 
legfőképpen: nagyjából ilyen formában.
A jelenség, valljuk be végre, eléggé kétségbeejtő. 
Ha egy, egyébként normálisan, sőt tulajdonképpen 
már egy évtizede reménykeltően fejlődő társadalom 
ekkora kollektív vargabetű-vélekedéseket, ennyire 
szélsőséges közösségi ítélkezésformákat tud csak – 
legnagyobb részben – megfogalmazni és felmutatni: 
ott feltehetően az úgynevezett tudatipar körül kell 
keresgélni az egyszerre lehangoló és felháborító 
helyzet okát. A manipuláció erejében és hatásfokában, 
hatékonyságában. A médiumok moráljában. (Már 
amennyire létezik ilyen. Nem nagyon.) A médiumokat 
felhasználó globális erők végzetbábjátékában. Újabb 
vagy-vagy: nem létező „háttérhatalom”, „világerő” 
– vagy nagyon is a bőrünkre játszó internacionális 
szuperszörnyeteg, amelynek létét lépten-nyomon 
tapasztalni.
Mintha magának az ördögnek a jobb meg bal keze 
zsonglőrködne itt velünk. Itt a piros, hol a piros, 
csak a kezemet figyeljék, csalok… Az ördög bal keze 
mindig tudja, mit csinál a jobb és fordítva. Abszolúte 
kétkezes. Tényleg nagyon – ördögien – ügyes. Úgy 
tűnik, sohasem hibázik.
Pedig dehogynem. A vagy-vagy-ok mögül nemcsak 
az ördög csúfondáros vigyora kandikál elő – így 
közli, hogy a középút el van zárva a forgalomtól –, 
de a réges-régi, örök vigaszt és reménységet adó 
felismerés is: hogy valamikor mindig hiba csúszik a 
gépezetbe. Az ördög olykor igenis csak a bal kezét 
tudja használni. És ilyenkor két véglet közül felragyog 
és napvilágra kerül az igazság, szélsőséges, korlátolt 
vélemények közül utat tör a kellőképpen differenciált 
okos és helytálló igazi. És megtörténik az, amire már 
alig számítottak, és ami oly végzetesen kellemetlen az 
ördögnek és minden ivadékának. 2016-ban Trump 
lesz az Egyesült Államok elnöke, Putyin igenis tartja 
magát, és végre Oroszországot csinál a Szovjetunióból, 
2018-ban harmadjára nyer kétharmaddal a Fidesz, 
és a 38 milliós Lengyelország igenis mindörökre 
kitart Magyarország mellett, nem akármekkora erőt 
és súlyt adva így száz éve megcsonkított és azóta is 
kétségbeesetten küzdő szegény hazánknak. Valami 
mindig készül errefelé. A szálakat szövik a párkák. És 
egyáltalán nem biztos, hogy nekik.
A közbeszéd és a közgondolkodás alaposabb 
ismeretében így, egy új esztendő hajnalán úgy tűnhet, 
jogosak a növekvő aggodalmak a jövőt illetően. Az 
ördög dolgozik. Ama középutat   – a magyart – fel 
kell ismerni és követni. Régi bölcsesség, ne feledjük: 
ha jobbról ütnek, balról rúgnak, biztos lehetsz benne, 
hogy jó úton jársz. A középutat meg az ókorban aurea 
mediocritasnak – aranynak nevezték. /Forrás: Magyar 
Hírlap, 2020 dec. 30./
Megemlékezés Huszár Vilmos magyar 
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festőművész születésnapjáról 
Január 5-én Huszár Vilmos 137-ik születésnapjára  
emlékezünk (Budapest, 1884 január 5 – Harderwijk, 
1960 szeptember 8). Festő, rajzoló, szobrász, ipari 
tervező, reklámtervező és grafikus. Huszár a „De 
Stijl” világhírű művészeti mozgalom társalapítója 
1917-ben. Több mint harminc évig Hierdenben élt 
és dolgozott. Sírja az Oostergaarde (Harderwijk) 
temetőben található.
2021-ben 115 éve lesz, hogy Huszár Vilmos 
magyar képzőművész Hollandiában telepedett le. 
1905 december 4-től 1906 március 12-ig Hágában 
tartózkodott, ahol Jozef Israëls festőművész által 
megismerkedett Hága jeles művészi környezetével. 
Huszár Vilmos hamarosan különféle megbízásokat 
kapott a gazdag hágai arisztokrácia portréinak a 
festésére. Nem sokkal 1906 nyara után véglegesen 
Hollandiában telepedett le.
1909-ben feleségül vette Jeanne van Teijlingen 
úrhölgyet (Middelburg 1868 - Harderwijk 1945). 
Voorburgban éltek, az elegáns Weverslaan utcában. 
1910-ben született egyetlen gyermekük, Berthold 
Elisa, más néven Bertie. Huszár Vilmos számos 
holland és külföldi képzőművésszel állt kapcsolatban, 
akikkel nagy barátságban éltek. Kapcsolatba 
került többek között Theo van Doesburg, Bart 
van der Leck, Piet Mondriaan és Gerrit Rietveld 
művészekkel. Együttműködésük eredményeként 
1917-ben megalapították a „De Stijl” magazint, amely 
elindította az azonos nevű világhírű holland művészeti 
mozgalmat. Néhány évvel később Huszár, aki a „De 
Stijl” öt „alapító atyjának” az egyike, nagyon változatos 
utat járt be. Sokoldalú művésszé fejlődött, aki 
nemcsak festőként, de tervezőként, színszakértőként 
és ötvösként is hírnevet szerzett magának.
1925 tavaszán a Huszár-házaspár egy szép földterületet 
vásárolt Harderwijk közelében, Hierdenben, a 
Biestewegen, ahol a házaspár fából készült nyaralót 
és műtermet építtetett. A Huszár család rendszeresen 
látogatta a nyaralót, általában barátaival együtt. Viszont 
Huszár szívesen tartózkodott ott, gyakran egyedül 
érkezett, hogy zavartalanul dolgozhasson. 1926 június 
10-én, fia, Bertie tizenhatodik születésnapján Huszár 
Vilmos holland állampolgárságot kapott. Két évvel 
később a Huszár házaspár új kőműhelyt építtetett a 
nyaralójuk közelében. 1933-ban viszont egy kővillát is 
építettek Hierdenben, a Biestewegen, ahol Vilmos és 
felesége, Jeanne 1939-ben végleg letelepedett.
Vilmos és Jeanne először 1940-ben lettek nagyszülők. 
Bertienek és  Mary nevű feleségének egy fia született, 
akit John-nak kereszteltek. Vilmos első lányunokája, 
Joyce 1945 elején született. Felesége, Jeanne 1945 
december 8-án hunyt el, és a harderwijki Oostergaarde 
temetőben temették el. Vilmos 1950-ben harmadszor 
lett nagyapa: Bertienek és Marynek még egy lánya 
született, Vilma, ezt a lányunokát a nagyapjáról 
nevezték el. 1953-ban Vilmos másodszor házasodott, 

ezúttal Anke van der Steen-nel (Sigli, Aceh / Sumatra, 
Holland Kelet-India 1903 - Harderwijk 1991), aki 
1946 óta már nála élt, ő volt Vilmos házvezetőnője.
1960 szeptember 8-án hunyt el Huszár Vilmos, 
saját kérésére szűk családi körben első felesége, 
Jeanne sírjába helyezték örök nyugalomra. Vilmos 
második felesége, Anke Huszár-van der Steen 1991 
március 24-én halt meg. 1995 szeptemberében hunyt 
el Huszár Bertie, néhány hónappal később, 1996 
januárjában pedig fia, John. Bertie felesége, Mary 
2002 augusztusában hagyta itt ezt a világot. 2019 
februárjában halt meg Bertie legidősebb lánya, Joyce 
Ubbink-Huszár. A Huszár Vilmos és Jeanne van 
Teijlingen házaspárnak összesen három unokája, hét 
dédunokája és egy pár ükunokája volt.
2017 májusában megjelent a „Huszár van De Stijl” 
című könyv, amelyet Jos Kunne harderwijki író 
szerkesztett, aki ugyanabban az évben a harderwijki 
Városi Múzeumban kezdeményezője és társszervezője 
volt a „Huszár van De Stijl” retrospektívának. A 
„Huszár van De Stijl” című könyv a Városi Múzeumban 
(Harderwijk) vásárolható meg.

Fotó: Huszár Vilmos egyik legrégebb ismert fényképe, Párizs, 
1908 április (Gyűjtemény: Liesbeth Preece-Jurriaanse). 
Forrásanyag: https://www.facebook.com/
Vilmos-Husz%C3%A1r-Hongaar-kunstenaar-
Hierdenaar-148903868611869/ 
Szerkesztette: Jos Kunne. Fordította: Snijders-Dósa Tünde.
Harderwijk, 2021 január 6.

Þ
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Hollandiai híreink
HÍREK

Hollandiából 
Születésnapjuk alkalmával a decemberben és 
januárban született testvéreinket köszöntjük, hálát 
adunk életükért és munkásságukért!
Soli Deo Gloria!

Presbiteri gyűlés 2020 december 28-án 
Évvégi presbiteri gyűlésünket szabályszerűen hívtuk 
egybe. A tanácskozáson az online technika révén 
résztvettek a gyülekezet presbiterei és lelkipásztorai, 
akiknek egyházjogilag presbiteri alaptisztségük 
van a testületben. A jegyzői szolgálatot ezuttal is 
Kelemen Attila Csongor lelkipásztor aa. végezte, a 
quorum végig megfelelő volt. Urbán Ákos gondnok 
testvérünktől átvéve az igeolvasást (Ján. 1:35-51), 
Hermán M. János imádkozás után átadta a szót 
jegyző aa.-nak, aki megállapította a napirendet és 
megegyeztünk abban, hogy tiszteletben tartjuk az 
egy órás időintervallumot.
Elsőként az időpontot és a dátumokat beszéltük 
meg, fél három órai kezdetre téve a jövendőben az 
istentiszteleteink tartását. A havonkénti egy vagy két 
istentisztelet dátumát a lapunkban, a facebookon, a 
honlapunkon és a Hollandiai Magyar Hírlevélben 
közöljük. Másodszor új tisztségviselők felkérését 
határoztuk el a beérkezett jelőlések alapján. Hálásan 
emlékeztünk dr. Berta Balázs, dr. Berta-Érsek Réka  
és Németh Piroska testvéreink közöttünk való 
presbiteri és diakónusi szolgálatáról, Isten áldása 
kísérje magyarországi munkásságukat. Presbiteri 
tisztségre  Snijders-Dósa Tünde testvérünket, 
diakónusi tisztségre pedig Truczkai Adrienn és 
Berekméri Annamária testvérünket kértük fel. 
Beiktatásuk dátumáról későbben határozunk, 
amikor megengedik a körülmények és ismét 
bérelhetjük a templomot.
Harmadszor a népmozgalmi adatokra és az 
egyházközség adminisztrációjára fordítottuk a 
figyelemünket. Az istentiszteleti élet jellemzőiről a 
gyülekezeti lapunkban folyamatosan tájékoztattuk 
a híveinket, munkanaplót vezetünk, közöljük a 
rendtartások és a prédikációk szövegét a honlapon. 
A megkeresztelt gyermekek (2020-ban három 
alkalommal), a hitükről bizonyságot tevő konfirmált 
ifjak (2020-ban ketten), a házasságkötésüket 
egyházi eskűvéssel megpecsételők (eddig egy 
alkalommal), továbbá az elhunyt testvéreink 
adatainak a bejegyzésére Anyakönyvre van 
szükségünk.Az anyakönyvi iratanyagra nézve 
Hermán Mostert József révén intézkedtünk, hogy a 
kolozsvári iratterjesztési hivatalból  megérkezzenek 
a szükséges nyomtatványok. Új énekeskönyveket 
hozattunk Erdélyből, katolikus, református és 
unitárius falinaptárokat is kértünk és kaptunk, 
ezeket az istentiszteleteinket látógatók között 

terjesztjük. Truczkai József testvérünk egy poszter, 
azaz egy hírdetővászon készíttetését ajánlotta fel, 
amelynek a szimbólumait Rostás Kriszta Timea 
állítja össze. Presbitereinknek elküldtük Téglásy 
Sándor webmesterünk szakszerű elemzését 
a facebook és a honlap látogatottságáról és 
szerepéről. Facebook követőink száma meghaladja 
az ezret, ehhez nagyban járult hozzá webmester 
testvérünk újjászervező tevékenysége. Munkásságát 
jegyzőkönyvileg megköszönve, tisztelettel kérjük, 
hogy a gyülekezeti lapunk szerkesztőjével, Szomor 
Attila  atyánkfiával együtt az új évben is folytassák 
ezeknek a feladatoknak az ellátását.
Családlátogatási tevékenységünket is elemeztük, 
ezen a téren munkamegosztással próbáljuk meg 
előmozdítani a kapcsolattartás és lelkigondozás 
szolgálatát. Egyházközségünknek mostantól 
kezdve Kelemen Csongor Attila lelkipásztor 
testvérünk lesz a vezető lelkésze, Hermán M. János 
lelkipásztor pedig az utazó lelkészi és missziói 
munkát végzi, különös hangsúlyt helyezve a 
hívogatásra, családlátogatásra és az istentiszteleti 
élet szervezésének a támogatására. Presbitérium 
egyhangúan megszavazta a feladatoknak a 
gyülekezetépítési meggondolásból ily módon 
született delegálását. Köszönetet mondott  továbbá 
a Presbitérium Rostás Kriszta Timea, nt. Kelemen 
Attila Csongor és Urbán Ákos testvéreinknek a 
pénzügyi adminisztráció intézésért.
Pénztár. Vizsgálatunk megkönnyítésére Urbán 
Ákos gondnok pénzforgalmi kimutatást tett közzé 
az adományok, a perselypénzek és a Magyarországi 
Református  Egyház Zsinatának a részéről érkezett 
támogatás felhasználásáról. Pénztármaradványunk 
jelenleg meghaladja az ezerháromszáz eurót, és 
ezt az összeget is az istentiszteletek fenntartására, 
bérleti díjra és útiköltségek fedezésére, valamint 
kiadványok és liturgiák sokszorosítására  
igyekszünk használni. Megemlítjük Van Dam Pap 
Enikőék és Tánczos Ottó testvérünk adományát, 
a Snijders-Dósa Tünde testvérünk festményeinek 
az értékesítéséből származó összeget és a 
keresztszülők adományait. Templom bérlésére és 
orgonista atyánkfiai honoráriumára közel két ezer 
eurót fizetünk évente, amely csak azért nem okozott 
gondot és nem járt adóssággal mint a kezdeti 
esztendőkben, mert a zsinati támogatással ezeket 
az összegeket szerződéses alapon idejében ki tudtuk 
fizetni. Méltó, hogy az anyagiakért is hálát adjunk 
az Anyaszentegyház Urának!
Terveink a 2021-es esztendő lelki életének 
a gazdagítására: Nőszövetség létrehozása;                                                                                  
diakóniai munka és családlátogatások 
egybehangolása;  gyermekek hétvégi egybegyűjtése 
és a katekizándusok tanítása; konferenciák 
szervezése és iratmisszió. Magyar istentiszteletek 
tartásának elkezdése más hollandiai városokban, 
mint Leeuwarden és Groningen.
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Urki magyar istentisztelet és ünnepély 
Karácsony Másodnapján
”De Poort”

Csodálatosan szép karácsonyi ünnepély volt 
Urkben!                                                                        Igét 
hirdetett dr. Hermán M. János, a műsort Tárnok 
Eszter Lídia presbiter testvérünk és férje, Stefan 
Fahner állította össze, valamint a jelenlévő szülők. 
A  műsor:
1. Ének: Csendes éj (4 szólamú ének).
2. Erzsébet - Wass Albert, Karácsony készül
3. Ének: Szálljatok le, szálljatok le... (Nagy gyermekek)
4. Eszter - Bodor Miklós, Betlehemi csillag
5. Négykezes zongoradarab - Stefan és Eszter
6. Júlia - Ezer fényben csillogó
7. Ének: Mennyből az angyal (Nagy és Kelemen gyermekek)
8. Csongor - Babits Mihály, Csillag után
9. Ének: Ó, gyönyörűszép titokzatos éj (kánonban)
10. Truczkai Adrienn - Ady Endre, Karácsonyi rege
Országot Kellett volna járni az elhangzott versekkel 
és kántálókkal, egyszer talán ez is megadatik !                                                                                                                                      
Jelenlévő kicsinyeknek és a gyülekezetünkhöz 
tartozó kisdedek számára a presbitérium felkérésére 
Berekméri Annamária 25 szeretetcsomagot 
készített, amelyet e helyen is köszönünk az 
örvendező gyermekek nevében. 

Kettős keresztelő 2020 december 13-án
A két gyermek megkereszteléséről Martin Flier az 
alábbi videofelvételt küldte:

•	 VID-20201213-WA0002.mp4  

Az istentisztelet első részében történt a keresztelés:  

A dronteni Tóth Norbert és Tóth Timea szilágycsehi 
testvéreinknek a  Liam nevű kisfiát Isten kegyelmé-
ből  a szent keresztség sacramentumában részesítet-
tük, akárcsak a másik kisgyereket, akinek a neve Sarah 
Flier. Szülei: Martin Flier  és a kárpátaljai  Lőrincz 
Anikó. Lakóhelyük: IJsselmuiden;

A Szomor Attila féle keresztelési emléklapot lélekme-
lengetően díszítette a a szilágycsehi, illetve a derceni 
templom stilizált rajza!!!  

Þ
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Hegyi Barnabás, a Mátyás-templom 
karnagya

Hegyi Barnabás kontratenor énekes és 
egyházkarnagy Budapesten született, zenei 
tanulmányait is itt kezdte. Tilburgben középkori 
és reneszánsz éneklést, Hágában pedig 
orgonaimprovizációt tanult. Tardy László emeritus 
karnagy 54 évnyi hűséges szolgálat után adta át neki 
a Mátyás-templom karnagyi pálcáját.

Tardy László (b) ünnepélyesen átadja a Mátyás-templom 
karnagyi 
szolgálatát Hegyi Barnabásnak (j). Fotó: Hegyi Barnabás, 
Facebook
Gável András: „Különösen büszkék vagyunk arra, hogy 
Barnabás több, mint 10 évig volt a hágai magyar katolikusok 
kántora, orgonistája. Szívből köszöntjük megérdemelt 
posztján. Óvja őt a Teremtő minden bajtól és kísérje 
ezután is életútján!” (Forrás: Hollandiai Katolikus Magyar 
Egyházközségi Hírlevél, 2020/3, p.8-9 )

Lobozár-Franges Gizella mese-ajándékai
Kedves Szülők, gyerekek, cserkészek!
Összesítve elküldöm nektek az eddig nagy szeretettel 
elkészült meséket, melyeket a körzetünkben 
(Angliában, Írországban, Belgiumban, Hollandiában, 
Svédországban) élő 10 éven felüli gyerekek olvasnak a 
10 év alatti gyermekek számára. 
Fogadjátok, hallgassátok szeretettel!
- https://youtu.be/2rfY6yacNrw 
- https://youtu.be/4oCef3Mn5x0 
- https://youtu.be/KFYzwI6rWJQ 
- https://youtu.be/qB22f1gZ6jM 
- https://youtu.be/kO4ZGeDtPFk 
- https://youtu.be/9O1hvQjbsE8 
- https://youtu.be/dzI4B4awuLg  
- https://youtu.be/-JaX2pu3Uns 
- https://youtu.be/pzFkwgv9b70 
- https://youtu.be/lhTabYQSW2I 

- https://youtu.be/78SHHOYgaWM 
- https://youtu.be/qOrDlOZfXIM 
- https://youtu.be/Sp7q7t5VzOI 
- https://youtu.be/o0yQR8Ps53A 
- https://youtu.be/xNUF5g4nOFE 
- https://youtu.be/gyGZrsqmBgk 
- https://youtu.be/sf8YbaBFIrE
- https://youtu.be/bY0K03krk_M 
- https://youtu.be/h1nsblbUtoQ 
- https://youtu.be/vg164cUJOF8
- https://youtu.be/8dx64x8IPEc 
- https://youtu.be/XIraveDwciM 
- https://youtu.be/iekBhkFmows 
- https://youtu.be/OC-6Au8nyQA

Kedves Cserkészek, Szülők, Hollandiai 
Magyarok! 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánunk!
Fogadjátok szeretettel a körzeti mesekalendárium 
utolsó „esti meséjét”, illetve az Adventi meseírás 
projektben létrejött mesét!

Apró Kamill és Bibi adventi kalandja 
Készült a StiHon alapítvány szervezésében, és a 
Hollandiában élő szülők által 2020. Adventjében
 Egyszer volt, hol nem volt, egy hideg téli estén, 
miközben a kellemesen forró teámat tartottam a 
kezemben, eltűnődtem. A kandallóban ropogó 
tűz, mely oly hangulatosan homályba borította a 
nappalit, jóleső meleget ontott magából. Egy mesére 
gondoltam, amit még nagyszüleimtől hallottam, ők 
pedig az elődeiktől. Karácsony közeledtével, egyre 
korábban lesz sötét, hamar kigyúlnak a fények, a 
házak ablakai is kivilágítva, az utcák elcsendesülnek, a 
családok összegyűlnek. Ki-ki a maga módján öltözteti 
ünneplőbe a szívét. Amint felpillantok, látom, ahogy 
az égők fényei beragyogják a környék házait, fáit, 
bokrait. És igen! Sűrű nagy pelyhekben hull a hó. 
Hihetetlen! Gyönyörű! Szinte érzem a lábam alatt 
és hallom a ropogását. Hirtelen a környezetünkben 
vadon élő állatokra gondolok. Van-e még mit 
enniük? Holnap lássunk hozzá Apával, testvéreimmel 
madáretetőt készíteni! Kishúgom füzért fűzhet 
amerikai mogyoróból! Felakasztjuk valami jó helyre, 
magasabbra, ahol macska nem kaphatja el a kis 
madarat!
 De jó lesz, ha hótakaró borítja a földet; meg lehet majd 
figyelni az állatok lábnyomait! Bizony, így meglátjuk, 
hogy minket minden évben éjszaka róka is látogat! 
Ismeritek a nyomát? Mint a gyöngyfüzér, egy sorban 
a fürge, könnyed négy lába… Anya és apa még nem 
érkeztek haza, én felügyelek, amíg hazaérnek.
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Testvéreim már régen az ágyban szunyókálnak. 
Hirtelen kopogás hallatszik. Valaki kopog a bejárati 
ajtón, de a szüleim intő szavára gondolva, eszem 
ágában sincs kinyitni az ajtót. — Apa! Anya! - szalad le 
a kishúgom a lépcsőn és egyenesen az ajtóhoz rohan. 
— Bibi, neee! - kiáltom. Miközben kissé le is öntöm 
magam a teával, odaszaladok, nehogy kinyissa az ajtót 
egy idegennek. De már késő, mert Bibi az ajtó kilincsre 
csimpaszkodott és az ajtó kitárult. Előttünk áll a róka, 
de nem akármilyen csirkefogó róka. Kabát van rajta, 
nadrág, lábain csizma, fején sapka és nyakában sál. 
Kishúgommal szótlanul meredünk az előttünk 
álldogáló szerzetre, aki egyszercsak megszólal: — 
Halihó! - Mondja mosolyogva szélesre húzott szájjal, 
és éles fogai csak úgy csillogtak, ahogy visszatükrözték 
a rájuk vetülő lámpa fényét. Az a mosoly nem volt egy 
szívderítő látvány, mégsem féltem tőle, széllel szálló 
hangja édesen csengett a fülemben. Valami 
megmagyarázhatatlan érzés ejtette rabul lelkem. — 
Az én nevem Apró Kamill. Segédeket keresek egy 
különlegesen fontos feladatra. Nem kell félnetek, és 
ígérem, nem esik majd bántódásotok. - mondta 
bársonyos, mély hangon a róka. — A közeli erdő vén 
tölgyfájához megyünk. Velem tartotok? - kérdezte. A 
friss puha hóban Apró Kamill hatalmas csizmája 
óriási nyomokat hagyott. Mellette a mi kis 
csizmamnyomaink alig észrevehetőek, mintha csak 
egy óriást követne sok kicsi törpe. Annyira siettünk, 
hogy az ajtót elfelejtettük becsukni. Ezért még Anya és 
Apa meg fog szidni,- gondoltam. De testvéreim és én 
annyira izgatottak voltunk, hogy csak szaladtam 
tovább Kamill után a nagy tölgyfához. A tölgyfa az 
erdő közepén állt, és vénségesen vén volt. Már akkor is 
ott állt, amikor a nagypapám volt kisfiú. Még ő mesélte 
nekem, hogy kijárt a tölgyfához hintázni. Néha minket 
is kihozott ide Apa és mi is hintáztunk. De most a 
sötétben a piros hintán nem hintázott senki sem. Mi 
csak néztünk fel a hatalmas fára. Bibi rám nézett és 
megkérdezte: — Abigél, most mit kell csinálnunk? Én 
pedig kérdőn néztem Apró Kamillra. — Gyerekek, 
tudjátok, hogyan kell fára mászni? - kérdezte Apró 
Kamill. — Igen. - mondtam. - Én tudok, de ilyen nagy 
fára még sohasem másztam fel! A testvéreim pedig túl 
kicsik hozzá. — Hmm... értem, értem. - mondta Apró 
Kamill elgondolkodva. - Azért hoztalak ide titeket, 
mert szükségem van a segítségetekre. A róka a fa 
tetejére nézett. — Ebben a fában van egy drága szép 
kincs. Úgy hallottam, hogy fel kell mászni a tetejére, 
ott van egy lyuk s abba bele kell ugrani. Hogy mi fog 
történni utána, azt nem tudhatom, de a kincsnek 
valahol ott kell lennie. Én már felmásztam egyszer, de 
az volt a baj, hogy én túl nagy vagyok ahhoz, hogy bele 
tudjak ugrani a lyukba. A róka felénk fordult. — Nem 
szeretnéd megpróbálni, hogy fel tudsz-e mászni? 
Szerintem te beleférsz abba a lyukba! — 
Megpróbálhatom, de segítened kell, Kamill - 
válaszoltam. — Gyere, ugorj nagyot, felemellek az alsó 
ágra. Feljebb sűrűbben lesznek kapaszkodók! Bibi 
messziről nekifutott, hogy Kamill összekulcsolt kezébe 

lépve felkapaszkodjon a tölgyfa legalsó vastag ágára. 
Miután lábaival megérezte a fa átölelő, megtartó erejét, 
felnézett. Megpillantotta az ágak között átszűrődő 
hold ezüstösen csillogó hívogató fényét. Bibi 
magabiztosan megindult felfelé a fa sűrű gallyai 
között. Közben testvérei aggódó pillantásokkal 
követték az eseményeket. Bibi már a fa legtetején járt, 
amikor egyszer csak ... RECCS! — Bibi, Bibiiiii, 
vigyázz!!! - kiáltottuk a testvéreimmel. Egymás mellett 
tolongtunk, aggódtunk a kishúgunkért, hiszen jól 
hallottuk, mekkorát reccsent az ág, de látni nem 
láttunk semmit. Hirtelen akkora köd támadt, örültünk, 
hogy egymást észrevettük. Megijedtünk. Apró Kamillt 
kérdeztük, hogy mi történik, mit lát, hiszen ő jóval 
magasabb, mint mi. Gondoltuk, meg tud nyugtatni 
minket. De csak az éppen egy pillanatra előbukkanó 
hold fényében megcsillanó éles fogait és a ravasz 
vigyort láttuk az arcán. — Ne aggódjatok, a húgotok 
jól van, de szüksége van a segítségetekre. Utána kell 
mennetek, hogy megkeressétek! — Hogy lehetsz 
ebben ilyen biztos? Ez a fa..., ez a fa hatalmas, most 
tört le az ága, és a testvérünk sehol! — Bibi ügyes, 
talpraesett lány, és nem esett le. Találhatott egy rejtett 
ajtót - nyugtatott minket a furcsa kinézetű, ám mégis 
barátságot, bizalmat sugalló róka. Bibit annyira 
elvarázsolta a hold ezüstösen csillogó fénye, hogy a fa 
legtetejére érve már csak egy dologra gondolt. Mielőtt 
beleugrik a lyukba, gyorsan hangosan kiált a 
testvéreihez: — Tényleg itt van a lyuk! Ugrom! 
Odabent nem volt sötét. Sőt! Olyan világos volt, hogy 
teljesen tisztán lehetett látni egy aranyajtót. Az ajtó 
mögül halk ismerős karácsonyi dallam hallatszott. 
Bibi nem is tétovázott, bizakodva belépett rajta, 
kíváncsian várva, milyen kalandot rejteget az előtte 
álló út. Bátornak érezte magát, és ami a legfontosabb, 
hitt a csodákban, főként ilyenkor, az adventi időszak 
végéhez közeledve. Az ajtón túl egy aranyosan csillogó 
csigalépcső vezetett a mélybe. Bibi elindult lefelé a 
lépcsőn. A karácsonyi zene lágyan zengte be a teret, 
mintha csak angyalok daloltak volna. A lépcső egyre 
csak kanyargott lefelé, Bibi már azt gondolta, sohasem 
ér véget, mikor egyszer csak egy kis szobácskába ért. 
A szobában kandalló, amiben barátságos tűz lobogott. 
Előtte egy hatalmas karosszékben ült valaki. De Bibi 
ebből semmit nem vett észre. Ő csak a gyönyörűen 
feldíszített karácsonyfát bámulta, melynek díszei a 
lámpácskák fényét a szoba minden sarkába szétszórták. 
A fa alatt egy kicsi Betlehem volt, innen szólt a 
karácsonyi ének is. Ám ekkor a dal hirtelen elhallgatott. 
Bibi még elábrándozott egy kis ideig. Fel sem tűnt 
neki, hogy hirtelen csend lett a szobában. Letérdelt a 
karácsonyfa mellé és a fa alól kiemelte a kis Betlehemet. 
Visszaemlékezett a tavalyelőtti karácsonyra, amit a 
nagyszüleinél töltöttek, fönt a hegyekben. Ugyanaz az 
érzés fogta el most is, mint amikor először meglátta a 
régi Betlehemet, amit még a nagyapja készített kisfiú 
korában. Micsoda hasonlóság! Ekkor hirtelen újra 
megszólalt a zene, s ez visszazökkentette Bibit a 
valóságba. Nem akarta visszatenni a Betlehemet a fa 
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alá, mert olyan jó érzés volt a kezében tartani. Mintha 
kapaszkodott volna belé. Tovább gyönyörködött a 
zene hangjaiban, a karácsonyfa látványában, a fenyő 
illatában, és élvezte a kandallóban ropogó tűz melegét. 
Odakint kétségbeesetten néztük, hova lett a hugicánk. 
Apró Kamill egyszerre csak eltűnt, de aztán kisvártatva 
újra megjelent egy létrával, amit a fának támasztott. 
— Így ni! - mondotta. - Most már ti is Bibi után 
mehettek! Abigél, bízz bennem. - tette még hozzá, 
mert észrevette, hogy gyanúsan néztem rá. — Jól van. 
- feleltem. Két testvéremet, Pétert és Zolit hagytam 
elől menni, én zártam a sort. Felmásztunk a fára, 
észrevettük a lyukat, amiből fény szűrődött ki, s 
egyenként beleugrottunk. A karácsonyi dallamot 
követve szaladtunk túl az aranyajtón, le a csigalépcsőn, 
egy szobába érve. A szobában ráleltünk Bibire, aki a 
Betlehemet szorongatva az ujját az ajkára szorítva 
mutatta, hogy maradjunk csendben. A hatalmas 
karosszékre mutatott, amiben ült az a bizonyos valaki. 
Előttünk egy különös, fekete-fehér csíkos bundájú, 
borz-anyóka szundikált épp a karosszékben, kockás 
takaróba burkolózva. Alóla kilátszott virágos ruhája és 
kényelmes szobapapucsa. Békésen alvó arcát 
megvilágította a kandallóban lobogó tűz. A gyerekek 
keltette neszre felébredt, és izgatottan szaglászott 
körbe. — Nahát, gyerekek, mit kerestek ti itt? - 
kérdezte rekedtes hangján. A gyerekek annyira 
megszeppentek, hogy nem szóltak semmit, csak arra a 
kis arany színű ajtóra mutattak, ahonnan érkeztek. Az 
ajtó innenső oldalán egy díszes tölgyfafaragás volt 
látható, és felette egy felirat állt: Bejárat az emberek 
világába! A borzanyóka hellyel és meleg teával kínálta 
meg minket, és nevetve mesélni kezdett. — Tudjátok, 
legtöbbször csak apró mókusok, madárkák kerülnek 
ide véletlenül az emberek világából. Kisgyerek 
legutóbb úgy 60 éve. Akkor egy kisfiú jött le ide. Egy 
szőke aranyos kisfiú. Ha jól emlékszem Józsefnek 
hívták. Egy róka küldte ide, hogy megszerezzen egy 
kincset. Benneteket is a róka küldött? Bibi rám nézett: 
— Abigél, mondjuk meg az igazat, én kicsit félek. — 
Igen - válaszoltam, - minket is a róka küldött. Azt 
mondta, valami nagyon nagy kincs van itt, de nem 
mondta, hogy mi az. Apró Kamillnak hívják, de én 
nem bízom benne. Olyan fura. Ravasz Róka. — Igen 
tudom - felelte borz anyóka. - Az én nevem Csíkos 
Zselyke néni, és valamikor barátok voltunk Apró 
Kamillal, de ő becsapott és meglopott. Nem bízhattok 
benne, rosszat akar nekem is meg nektek is. Most is 
azért küldött benneteket ide, mert szeretné 
mindenemet elrabolni. Akkor József nem segített 
neki, most veletek próbálkozik. Kérlek, higgyetek 
nekem, és ne engedjétek őt ide be. — Abigél - szólt 
Bibi - én hiszek a néninek. De félek is, mi lesz most 
velünk. Mindeközben Apró Kamill idegesen járt fel s 
alá a fa alatt, azon tűnődött, vajon mi tart olyan sokáig 
a gyerekeknek. Mi az, ami miatt még mindig nem 
jöttek vissza, pedig már jó ideje beugrottak a fán lévő 
nyíláson. - Milyen kár, hogy én nem mehetek utánuk, 

gondolta. Biztos egyből megtalálnám a kincset, hiszen 
nagypapa sokat mesélt róla. És a térkép darab alapján 
ez a leghatalmasabb, legöregebb fa. Nincs másik ilyen 
az erdőben, hiszen a családunk már régóta kutatja. És, 
ha valaki lakik benne? - villant át hirtelen az agyán. 
Jaajjj, mi lesz a gyerekekkel? Én egy kalandot ígértem 
nekik, ha segítenek… Borzanyó mindent elmesélt a 
gyerekeknek, akik csak úgy itták a szavait. Ugyanis 
annak idején a borzok látták, amint Apró Kamill 
napokon keresztül a fa körül ólálkodott, és egy térkép 
alapján egy igazi drága kincset keresett. A család meg 
van róla győződve, hogy az a térképdarab az ő 
családjuk tulajdona, hiszen a kandalló feletti falon is 
lóg egy darab. Igaz, hiányos. — Megnézhetjük? Mi áll 
rajta? - kérdeztük szinte egyszerre, kíváncsian. Zselyke 
néni arca elkomorodott, de végül felmászott érte és 
megmutatta nekünk. — Óvatosan, gyerekek! A kis 
borzocskáim kezébe sem adtam még. Még anyukámé 
volt, aki az ő anyukájától kapta, hogy nagyon vigyázzon 
rá, a kulccsal együtt. Senki kezébe nem adhatja, főleg 
nem a ravasz rókáéba. Még az ő gyerekkorukban 
történt, hogy a borzok és a rókák, valamint az erdei 
állatok nagy barátságban, békében éltek egymással. 
Egyszer egy nem várt esemény történt. Egy új 
rókacsalád költözött az erdőbe. Furcsán viselkedtek, 
és egy éjjelen kigyulladt az erdő. Minden leégett, az 
akkori lakóhelyünk oda lett, csak ez a térképdarab és a 
kulcs maradt meg. — És soha nem próbálták meg 
elkérni azt a térképdarabot vagy a kulcsot? - kérdezte 
Bibi ártatlanul. — Milyen kulcsot? - ámult el Zselyke 
néni. — Láttam Apró Kamill nyakában egy ugyanilyen 
kulcsot. Azt mondta, az egy régi családi kincs, soha 
nem válik meg tőle. Még az apukájától kapta, és ő az 
övétől, akkor amikor a nevét is. Az ő családjukban az 
a szokás, hogy az egyik fiúgyerek az apukája nevét 
kapja meg. De sajnos a hozzá tartozó titkot nem 
tudhatta meg, mert a vadászok rájuk támadtak, és 
menekülniük kellett. Hirtelen énekhangra lettek 
figyelmesek. Megijedtek, ugyanis egyre közelebbről 
hallatszott. Csíkos Zselyke néni elsápadt. Ismerős 
dallam ütötte meg a fülét. Odament az asztalhoz, 
felemelte a Betlehemet.

Egymásra néztünk, Zselyke nénire, a Betlehemre... 
Hihetetlen! Ugyanaz a dallam, ének. Bibi az ajtóhoz 
szaladt, és már megint hamarabb ért oda. Mielőtt 
figyelmeztethettük volna, hogy ne nyissa ki, már 
nyitotta is. Apró Kamill mancsát láttuk meg először, 
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majd a feje is előbukkant. Most az ő szemében 
láttunk aggodalmat. — Jól vagytok gyerekek? Már 
jó ideje eljöttetek, és nem jelentkeztetek. Aggódtam 
értetek, és szerintem a szüleitek is. Mennünk kellene, 
hazakísérlek benneteket. Ám csak ekkor vette észre, 
hogy nincsenek egyedül. Elsápadt... — Csíkos Zselyke 
néni? Tényleg? Te élsz? És itt laksz? Hogy lehet, hogy 
nem láttalak sohasem, pedig gyakran járok ide. Annyi 
kérdésem lenne még… - árasztotta el kérdésekkel 
Apró Kamill. — Te honnan ismersz engem? És ezt 
a dalt? Ezt csak a mi családunkban szokás énekelni! 
- háborodott fel Zselyke néni. — Még nagypapától 
tanultuk, mindnyájunknak megtanította. Azt mondta, 
hogy a legjobb barátjával mindig ezt énekelték. A 
barátjának volt egy csúnya balesete, és utána nem 
emlékezett semmire, csak erre a dalra. Egyszer 
véletlenül találkozott Csíkos Botond bácsival, és 
mesélte, hogy létezik egy kincs, ha érdekli jöjjön el, és 
keresse meg. Akkor kapott tőle ajándékba egy kulcsot 
és egy térképdarabot. Mikor végre rászánta magát, 
hogy felkutassa, nem találta sehol. De a lelkünkre 
kötötte, hogy soha ne mondjunk le róla, keressük. 
Olyan jó barátok voltak, mintha testvérek lettek volna, 
megosztották egymással a legféltettebb titkaikat is. 
Ezért követjük mi is a kérésüket. — Megnézhetjük 
a térképet és a kulcsot? - vágott közbe hirtelen 
Bibi. — Igen, persze! - mondta Apró Kamill, azzal 
elővette a jól zárható zsebéből a zsebkendőbe csavart 
térképdarabot. Látszott rajta, hogy féltve őrzi, nehogy 
elveszítse, vagy valami baja legyen. — Nézzétek! - 
kiáltottak fel egyszerre a fiúk. Péter és Zoli óvatosan 
fogták a darabokat, és addig forgatták a kezükben, míg 
tökéletesen illeszkedtek egymáshoz. - Ez régen egy 
darab lehetett! Mi van ráírva? De annyira elmosódott 
az írás, hogy alig lehetett pár szót kibetűzni. — Ez meg 
mit jelenthet? Ám ekkor észrevettem, hogy a Betlehem 
alján van egy repedés, ami igazából nem az. Óvatosan 
kihúztuk egy kicsit, és máris előtűnt egy kulcslyukra 
hasonlító mélyedés. Izgatottan néztünk egymásra, 
majd Kamill és Zselyke néni közösen helyezték bele 
a kulcsot. A fiókban egy fényképet találtunk borz 
apóról, és róka apóról még gyerekként. Borz anyó és 
Kamill egymásra néztek, Zselyke néni szeme megtelt 
könnyel és csak ennyit tudtak mondani: a kincs. 
Milyen igaz! Hirtelen kopogtattak az ajtón. Borz anyó 
kinyitotta, és örömében felkiáltott! — Harkály Frici! 
Hát te mit keresel itt? De jó, hogy látlak, mi járatban 
errefelé? — Szervusz, Zselyke anyó. Látom, vendégeid 
vannak, de nem erdei lakók. Bizonyára ideje lenne 
hazafele indulniuk, ugyanis a szüleik már nagyon 
várják őket. “Az ének a kulcs! KB” “Örökké barátok 
leszünk! Sohase felejtsük el! A család a legdrágább 
kincs! Kamill és Botond” — 
Honnan tudod? - kérdeztük egyszerre, de már 
szedelőzködtünk is, mert tisztában voltunk vele, hogy 
úgy indultunk el otthonról, ahogy nem lett volna 
szabad. — Anyáék biztos nagyon mérgesek lesznek, 
induljunk, ne várassuk őket. Frici helyeslően bólintott 

egyet, és már sarkon is fordult. Mielőtt azonban 
teljesen eltűnt volna a szemünk elől, még visszaszólt: 
— Bízzatok egymásban és a szeretet erejében! — Jó utat 
hazafelé, és gyertek el máskor is! - szólt Zselyke néni, 
és már zárult is az ajtó mögöttünk. Egy szempillantás 
alatt a tölgyfán kívül voltunk az erdőben. Csak amikor 
már jó ideje ropogott a hó a talpunk alatt, tudatosult 
bennünk, hogy egy másik kijáraton hagytuk a hátunk 
mögött a barátságos tölgyfát és lakóit. 
Apró Kamill boldogan kísért minket haza, hiszen 
megtalálta a kincset, amit a családja is már oly 
régóta keresett. — Köszönöm, gyerekek! Nélkületek 
nem sikerült volna! Bármikor, ha az erdőben jártok, 
szívesen vendégül látlak benneteket! Most mennem 
kell, mert várnak a rókagyerekek! — Jó éjszakát 
és boldog Karácsonyt kívánok Nektek! Alig hogy 
elköszöntünk egymástól, már nyílt is a bejárati ajtó, 
ott állt anya és apa mosolyogva, kitárt karokkal: — 
Gyertek, gyerekek!
www.diaszporaalapitvany.ro 

Aranylábú Tuson: szeretetcsomagok a szórványban élőknek. 
Vetési László felvétele, 2020 dec. 23. 

Sólyom Uzonka Lilla: Fény a sötétben
„… csak Te vagy nekem, hallod imám és bármi 
fenyeget, nem hagy el engem, tart a Te kezed.”
  Együtt dúdoltad most velem, kedves testvérem, az 
ismert dallam refrénjét?
 Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a 
világosságot(Zsolt. 36:10)
  December 21-gyel, a téli napforduló napjával 
kezdődően egyre inkább közelítünk a fény felé: a 
nappalok egyre hosszabbak lesznek, bár ebből az első 
időszakban vajmi keveset veszünk majd észre.
Nem véletlenül esik erre az időszakra Krisztus Urunk 
születésének ünnepe, a karácsony: fordul a természet, 
s fordul vele együtt bennünk is az irány; ha eddig 
egyre beljebb húzódtunk, hát most (ha lassan is, de) 
elkezdődik a nyújtózkodás, a keresés, a növekedés. 
 Fény nélkül nincs élet sem a növények, sem az állatok, 
sem pedig az ember számára.
A tűz nem csak meleget ad, hanem világít is. 
Valamikor régen az embernek alkalmazkodnia kellett 
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a természetes fény körforgásához: hajnalhasadás után 
felkelt a nap és az alkonyatot megelőzően lenyugodott. 
Úgy olvastam, hogy akkor kezdett egyfajta egyensúly 
megbomlani, amikor már megengedhette magának 
az ember, hogy a sötétben is ugyanúgy lásson, mint 
napvilágnál. 
Jöttek először a gázlámpák, majd az elektromos 
izzók. Ma már egyre többet beszélnek az ún. kék 
fény (elektronikus eszközök, mint pl. a telefonok, 
számítógépek) káros hatásairól. Éjjel-nappal kezünk 
ügyében van az okostelefon, a tablet és társaik, amelyek 
elveszik tőlünk a pihenés lehetőségét, mivel ez a fajta 
fény az agyunkat folyamatos készenlétben tartja.
  A tél és a sötétség hatással van, vagy lehet a 
kedélyállapotunkra. Talán ösztönösen tudja az ember, 
hogy nem tesz jót, ha tartósan a sötétség uralma alatt 
van, így aztán keresi a fényt. 
 Úgy, ahogy tudja. Ahogy a gyermek könyörög, hogy 
hadd maradjon éjszaka égve a kislámpa, hogy ne 
rémíssze az éjben alakot öltő sötétség: úgy, ugyanolyan 
szenvedéllyel keressük a megnyugtató, éltető fényt.
Ma késő délután a munkahelyemről két kisbusszal 
ún. fénytúrára vitték a gondozási otthon lakóit: 
megcsodálhatták a fényárban úszó Rotterdamot. Mert 
hát olyan hangulatos a sok fényfűzér, a kivilágított híd, 
a kerítéseken, házakon végigfuttatott lámpasorok.
Tényleg az: hangulatos. Keressük a fényt, azt az 
élményt, ami megmelengeti a szívünket.
De vajon ezek nem hamis fények? Elvakítjuk 
magunkat, s így nem vagyunk képesek meglátni az 
Igazi Világosságot. Mint amikor gyerekként szánt 
szándékkal belenéztem a lámpa fényébe, utána pedig 
egy darabig bárhova néztem, nem láttam semmit, csak 
a körte‒vakított foltot mindenütt. 
Talmi csillogás, tartalom nélkül.
Melyik az igazi fény a sötétben? 
Nem a mesterséges fény. A neve is jelzi: nem igazi.
  Tulajdonképpen reményt adó üzenete van annak, 
ahogy az ember egyre több fényt kreál maga körül: 
azt jelenti a számomra, hogy ott van a vágy, amiből a 
keresés fakad.
Ugyanakkor mélységesen el is szomorít, hogy 
mennyire nem ott keressük, ahol az található.
Vagy ha rátaláltunk, akkor úgy tűnik, hogy 
csalódnunk kell, mert nem azt és úgy kapjuk, mint 
amire számítottunk. 
Milyen az, amikor Isten fényében látjuk a világosságot? 
Ha a fény a hátunk mögül jön, akkor a kontúrok sokkal 
élesebbek és a kép sokkal tisztábban látszik, mintha 
elvakít a szembe érkező fény. 
Isten nem akar elvakítani bennünket. Vajon nem 
vakítottuk-e már el magunkat?
Képesek vagyunk-e arra, hogy beérjük a kevesebbel? 
Hogy nem kell a legújabb, a legjobbnak tűnő, a divatos? 
Az emberi kapcsolatok felől így szól a kérdés: képesek 

vagyunk-e arra, hogy nem harcolunk a magunk 
igazáért, ha törik, ha szakad? Készek vagyunk-e 
lemondani a rövid távú megelégedettségről a hosszú 
távon termő gyümölcs érdekében?
Vagy a nagy vágyakozás a szép, a jó, az igazi érték, a 
fény iránt azonnal alábbhagy, amint az nem illik bele 
abba a keretbe, amit olyan szépen kigondoltunk?
  Mindannyiunk számára más ez az ünnep, mint azt 
reméltük. Sokan nem tudtunk hazamenni, hogy távoli 
szeretteinkkel tölthessük az ünnepet. 
Amikor a napokban erről beszélgettem egy 
barátommal, az volt a válasza, hogy Mária idegenben 
szülte meg a gyermekét. Nem, nem teljesen idegenben, 
hiszen József felmenőinek földjén voltak, de mégis 
teljesen egyedül voltak. Ó, nem, mégsem, hiszen a 
bölcseket a csillag vezette és a pásztorok az angyalsereg 
útmutatása alapján találtak rájuk. Az otthontól távol 
voltak, de mégsem magányosan, mert ismeretlen 
emberek szeretete vette őket körül.
  Az alábbi képen a jászolt láthatjuk, ahogyan azt 
alkotója elképzelte az istállóban, s benne a Kisded.

 A kicsi ablakon keresztül látszik a fényes csillag 
(melyből kettőnek a fényét meg lehet csodálni most, 
ha az időjárási viszonyok engedik), ám az nem világítja 
be az istállót, amelynek félhomályából kiemelkedik a 
jászol. A fény onnan jön, a jászolból!
Ott, a szalmán fekszik az Élet Forrása. Emberré lett, 
hogy megláthassuk fényében a világosságot.
Keressük az Igazi Fényt, az Életadó Erőforrást!
 Kedves testvérem, az alábbi linken található énekkel 
kívánom 2020. karácsonyán, hogy töltse el szívedet 
a béke, valamint hogy tudd fogadni és tovább adni 
Urunk áldását.
 https://www.youtube.com/watch?v=iZMa6yh3tMU
Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő 
beteljesűlt már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.
Megnyílt az ég harmatozva
megváltónkat hogy lehozza.
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Ég felhői nyíljatok szét
hozva Jákob fejedelmét.

Főld virúlj ki völgyön halmon
viruló zöld had fakadjon
Nyílj ki földnek szép virága
Dávid házának nagy királya.

Ó fényes nap,ó szép csillag
téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel napunk fényességed
űzze el a sötétséget.
/ Köln 1623, német evangélikus ének (O Heiland, reiß die 
Himmel auf…)  észak-magyarországi népi változata./
Forrás: Vianeni Magyar Otthon 2020. dec. 24-én érkezett 
körlevele

Geliefde vrienden, beste kennissen!
Een paar dagen geleden (op 16 december) heb ik 
door het regelmatige Bijbellezen (die Losungen) een 
memento (herinnering) gekregen (door Kol 1, 26-
27) dat ondanks de feitelijkheid van de slogan dat 
„tegenwoordig alles is anders dan anders”, is er wel 
een ding die niet anders geworden is. In de actuele 
onzekerheid is er toch een zekere, vaste leuning te 
vinden. Wat goed is het, dat de mens nog steeds de 
kans heeft om zich hieraan vast te klampen. Laat ons 
dus dit doen!
Laten wij ons eraan herinneren, dat in Jezus Christus 
een eeuwenlang geheim is geopenbaard. Wat toen 
onthuld is, blijft nog steeds zo glorierijk, dat ik een 
interne dwang in mij voel jullie hieraan te herinneren. 
De prachtige boodschap wat ik met jullie mag en wil 
delen is, dat Christus in (tussen) ons is, en Hij onze 
hoop is op goddelijke luister. „Dankzij Hem hebben 
we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, 
die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in 
Zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, 
we prijzen ons zelf gelukkig onder alle ellende, omdat 
we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot 
betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze 
hoop zal niet worden beschaamd.” (Romeinen 5, 2-5)                                                                                                                            
Op de basis van dit „vaste grond van de dingen die 
men hoopt” (Hebr 11, 1) wens ik jullie en mijzelf 
een „toch” gezegende en intieme kerstfeest! Voor 
de toekomst (ook voor 2021) de nodige kracht en 
volhouding om “de goede strijd te kunnen strijden, 
de wedloop te kunnen volbrengen, en het geloof te 
kunnen behouden.” Dit mogen wij nu al van God 
verwachten wetende dat “ons wacht de krans van de 
gerechtigheid die de Heer de rechtvaardige Rechter 
zal geven op de grote dag aan allen die naar Zijn 
komst uitzien.” (2 Tim 4, 7-8) Wat een prachtige 
beloofde krans (corona)! Het is de moeite waard om 
in deze “corona-tijd” hiernaar te verlangen. Het is rust 
gevend om ernaar uit te zien. Met zo’n perspectief 

zullen wij in staat zijn om de alle soorten beperkingen 
(die wij zelfs hebben, of door anderen zijn om ons 
heen gecreëerd) te erkennen en tegelijk de toch 
bestaande mogelijkheden te herkennen, en zo ons 
gezegend te weten om uit te kunnen zien naar 2021 en 
naar de (terug)komst van onze Heere Jezus Christus. 
Maranatha! Maran atha! Onze Heer is gekomen. Onze 
Heer zal komen. Onze Heer, kom! 

Met hartelijke groet.  Irénke en Attila Kelemen   --  
Kolozsvár

GOUDA és NAGYVÁRAD. A Partiumi 
Keresztény Egyetem Tanító- és óvóképző szakja 
2020 első félévében kapcsolódott be a hollandiai 
Driestar Keresztény Egyetem nemzetközi 
kapcsolatok erősítését célzó programjába.
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/
oktatasi-es-kutatasi-projektek-a-nagyvaradi-
partiumi-kereszteny-egyetem-ovo-es-tanitokepzo-
szakan-3405154/

Snijders Tünde: A türelem nagy áldás 
Rendszeresen az új év közeledtével szokásom 
visszatekinteni a lassan már a múlt völgyébe 
leereszkedett évre.
Ez év kezdetén az egyik lányom majdnem 
szívszorongató hangon hívott, hogy nézzem meg a 
kínai híreket. Az ázsiai kultúra iránti érdeklődése 
miatt elég gyakran osztott meg velünk részleteket, 
és néha-néha sokkaltam, mert én is számtalan egyéb 
dologgal voltam elfoglalva. Végül is rászántam 
magam, és meghökkenve tekintettünk meg egy-
egy Twitteres beszámolót a wuhani covidos 
eseményekről. 
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Rövid időre rá már világszerte mindenhol hasonló 
volt a helyzet. Itt nálunk is. Ki gondolta volna, hogy tíz 
hónap után is ugyanazzal a helyzettel leszünk terhelve 
és ezt visszük magunkkal a 2021-es évbe?
Mindnyájan kezdünk már belefáradni a maszkos, 
kézmosásos és a másfél méteres-távolság-tartásos 
intézkedésekbe. Mikor lesz vége? - kérdezik sóhajtozva 
sokan.
Huszonegy évvel ezelőtt, épp karácsonyestén, 
Szingapúrból Amszterdamba repültünk vissza egy 
négyhónapos missziós szolgálatunk után. Elkeseredve 
érkeztünk a reptérre, mert két évre terveztük és 
kaptunk is engedélyt, hogy a Doulos missziós hajón 
szolgálhassunk. A férjem sajnos annyira allergiás volt 
a hajón levő szennyes légkondícióra, hogy négy hónap 
alatt öt antibiotikus kúrát kapott. Az ötödik kúra után 
nem volt semmi értelme, hogy a hajón maradjunk. 
Karácsony estére, tizenhét órás repülés után, 
csüggedten tértünk vissza Hollandiába. Elindulásunk 
előtt sokáig kerestük Isten akaratát, imádkozva és kérve 
a jó Istent, hogy vezessen nemcsak a házasságunkban, 
hanem a munkánkban is. Mindig úgy is láttam, hogy 
Isten világítótornyai előttem álltak, és amint az egyik 
világítótornyot elhagytam, ott magaslott a másik, ami 
nemcsak megvilágította az utamat, hanem vezetett is. 
Hollandiába való visszatérésünk után hirtelen, mintha 
kialudtak volna ezek az útmutató világítótornyok. 
Hiába kerestem, hiába kutattam, nem találtam őket. 
Istenem, mi a célod az életemmel, az életünkkel? 
Miért kerültem ide, ebbe az országba?
Közben megszületett a nagylányunk, elvégeztem 
egy holland nyelv és integrációs tanfolyamot, majd 
jogosítványt szereztem és a második lányunk is 
megszületett. Folytattam egy titkárnői szakképesítéssel, 
így mindenféle tevékenységekkel lekötve teltek az 
évek. Igyekeztem behozni azokat az éveket, amivel 
lemaradva éreztem magam a holland kortársaimhoz 
viszonyítva. Egy idő után megpróbáltam 
titkárnőként elhelyezkedni, de gyakorlat hiány miatt 
mindenhonnan visszautasítottak. Hiába siettem, 
mégsem haladtam előre. Elkezdtem egy főiskolát is, 
remélve, hogy az majd egy lépéssel tovább visz. Még 
csak egy pár méter volt a kiútig, a magyar büntetőjogi 
vizsga. És akkor bekövetkezett egy nagy zuhanás. Igen, 
a mélybe. A sok stressz ráment a pajzsmirigyemre, 
műteni kellett az orvos szerint. A műtét után még 
rosszabbul lettem. A drága férjem hetenként kétszer 
vitt be a sürgősségire a rosszullétek miatt. Három évre 
rá a leideni neurológus professzor másodvéleménye 
szerint hálás lehetek, hogy nem kerültem tolószékbe. 
Próbáljak meg újra megtanulni élni, járni, mozogni 
– javasolta. – Ha mégsem állna be javulás, meg kell 
tanulni ezzel élni, mert ha három év után még nem 
jöttem helyre, akkor ezek a tünetek már nem is 
nagyon fognak gyógyulni. Olyan is volt, hogy 34 
órát aludtam egyfolytában, csak épp egy kétperces 
fürdőszobai szükséglet megszakítással. Amikor ebből 

a mély alvásból kikerültem, a fejem meg az eszem 
járt, dolgozott, akart, igyekezett, de a testemmel nem 
haladtam semmire. Nem volt erőm, energiám, és ott 
türelmetlenül, elkeseredve, majdnem az önsajnálatba 
esve vártam a gyógyulást, a kiutat.
Egyszer nagyon régen, még a missziós utunk előtt, 
egyik barátnőmmel igeverseket kezdtünk tanulni. Az 
megmarad a fejünkben – mondta. Onnan mindig elő 
vehetjük, még akkor is, ha nincs Szentírás nálunk. 
Esténként együtt tanultuk a verseket, fel-fel mondva 
őket egymásnak. A 121 Zsoltár annyira megmaradt 
bennem, hogy még most is szóról szóra eszembe 
jut. Az egyik türelmetlen napomon a betegágyamon 
tehetetlenül fekve, kilátástalan helyzetben, a sötét 
mélyben, az Úr világítótornyait szem elől vesztve, 
elkezdtem mondani ezt az igeverset.
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én 
segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget 
és földet.
Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te 
őriződ
Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!
Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.
Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te 
lelkedet.
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól 
fogva mindörökké!”
Még be sem fejeztem a végét, máris elaludtam 
a fáradtságtól. Az idő teltével egyre gyakrabban 
eszembe jutott. Olyankor halkan, magamban újra és 
újra elmondtam. Ahogyan az Úrra gondoltam, a Jó 
Isten gyógyító és vigasztaló erejére, már nem féltem, 
nem türelmetlenkedtem, hanem csak vártam. Vártam 
és vártam a gyógyulásom idejét.
Hét évig rendszeresen nyakrögzítőt kellett viselnem. 
Hét év egy elég hosszú idő egy aktív fiatal anyának, 
aki hirtelen minden erejét elvesztette. Voltak napok is, 
amikor a türelmem tetőfokán jártam, főként, amikor 
egy-egy rövid séta közben fiatal, velem egyidős 
anyákat gyerekeikkel biciklizni, korcsolyázni láttam.
Türelem. Súgta mindig valahonnan egy hang.
És amint teltek az évek, újra megjelentek a 
világítótornyok. Habár homályosan, de láttam és 
tudtam, hogy milyen irányba kell mennem. Ez egyik 
világítótorony alatt egyszer egy ajándékot is találtam. 
Egy talentumot, a festést. A kofferembe tettem és 
gyengén, erőtlenül, amikor csak tudtam elővettem és 
elkezdtem használni.
Ezúttal türelemmel, mert türelmetlenül, sietve nem 
lehetett szépen festeni. Már olyan jól haladtam, 
hogy kiállításokra is összegyűltek a festményeim. 
Nagyon örültem és szívből hálás voltam ezeknek a 
lehetőségeknek.
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Az év elején az ajtók hírtelen újra becsukódtak, most a 
vírus miatt. Ez megint mi lehet? – sóhajtottam fel. Hát 
nem jó úton járok?
Újra a világítótornyokat kezdtem keresni, és még fel 
se tekintettem ’a hegyekre’, megnyílt egy ajtó. Csak egy 
email volt, amiben azt tudatták velem, hogy december 
közepétől egy felkészítő tanfolyamom vehetek részt és 
dolgozhatom a holland önkormányzati egészségügyi 
szolgálatnál. A munkám keretén belül elbeszélgethetek 
vírussal fertőzött betegekkel, támogathatom őket egy-
egy segítő szóval. Így ezúton felhasználhatom az eddig 
tanultakat és az életben szerzett tapasztalataimat. 
Visszatekintve, nem volt hiábavaló a mélység, a 
szakadék, az eltűnt világítótornyok, mert azokat 
használta fel a jó Isten az építésemre.
Általuk érett meg bennem a türelem és elfogadom ezt, 
mint áldást. Kívánok neked is, kedves olvasó, türelmet, 
kitartást ehhez az időszakhoz és áldott, szeretetben és 
egészségben gazdag Új Évet!
Tünde Snijders, 2020 december 30, Harderwijk

In Memoriam

2020 dec. 24-én elhunyt nt.Paksy János 
nyugalmazott hollandiai lelkipásztor a 
haarlemi  Kennemerhart/Overspaarne) otthonban. 
Tineke és Peter Ingwersen atyánkfiai, mint az 
elhunyt gyámjai, a következő napokban intézkednek 
a temetéséről, amely 2021 első napjaiban esedékes. 
Paksy János tiszteletes testvérünknek (28 mei 1929-
24. december 2020)   ez volt a választott Igéje: 
„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, 
Uram, igaz Isten!”(Ps. 31:6). – Időközben elküldték 
címünkre a halotti kártyát .
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen.
Johannes 17 : 3
In de zekerheid van het geloof en het verlangen te worden 
opgenomen in
hemelse eeuwigheid is overleden
János Paksy
Weduwnaar van Ans Paksy - Houtman
emeritus-predikant
Budapest, 28 mei 1929 Haarlem, 24 december 2020 - 
Aerdenhout, 28 december 2020
De begrafenis zal in kleine kring plaatsvinden op dinsdag 5 
januari 2021 in Amsterdam.

Chris Rijken van Olst testvérünk 
(Hága,1931 március 27- Amersfoort, 2020 
december 23) halálhírét gyászkeretes levélben 
hozta a posta. Feleségével, az őt hűségesen segítő 
Titiával évtízdeken keresztül segélyezték az erdélyi 
református egyházközségeket és a menekülteket 
a csauseszkánus diktatúra idején a Nederlands 
Gereformeerde Kerk részéről.
Isten nyugtassa, gyermekeiknek levélben kívántunk 
vígasztalást.

Hollandiában és Belgiumban élő aktív, vagy 
tanulmányokat folytató magyar református 
lelkészek, lelkész jellegűek, szolgálatuktól 

megváltak, illetve nyugdíjas lelkipásztorok 
2020 november 30-án

Boulens Douwe (B) - Boulens-Csákány Tünde 
(B) - Buzogány Tihamér (B) - Van-Bolhuis-Szabó 
Emőke - Csanády Ágnes - Hadnagy Edina Melánia - 
Hermán M. János - Kelemen Attila Csongor - Kovács 
Gyöngyi - Lapohos András - Marci Mário - Majorné 
Farkas Anikó
Mészáros Mihály - Nagy Tibor Sándor - Paál Károly 
- Paksy János - Remport Péter (B) - Solyom Uzonka 
Lilla - Topolánszky Ákos (B) - Tóth Miklós - Özv. 
Tüski-Szabó Márta - 
Tüski Márti - Vasné Mácza Sára - Weiner Zoltán - 
Weiner-Legeza Luca

Falinaptárok
-Katolikus és református falinaptárokról 
gondoskodott Nagy Tibor Sándor kidei 
lelkipásztor testvérünk. Unitárius falinaptárokat 
nt. Szabó László unitárius püspöki tanácsos küldött 
Kolozsvárról. --- Anyakönyvi nyomtatványokat 
(keresztelés, konfirmáció, esküvő, temetés) és 
családkönyvi íveket (esetleg egybekötve) szívesen 
fogadunk és hozzájárulunk a költségekhez.

Gerrit van Dijk felhívása
Het bekende boek van Ferenc Molnár “A Pál utcai 
fiúk” is in het Nederlands vertaald en uitgegeven, de 
eerste druk was in 1938 en de tweede druk in 1950.  
Ik heb veel gezocht of ik dit boek kon vinden om 
te kopen want de vakgroep Neerlandistiek zou heel 
graag over een exemplaar beschikken. Maar het 
boek heel zeldzaam en tot nu toe kon ik het niet 
vinden, niet op internet bij antiquariaten, zelfs 
Google weet niets van het bestaan.
Mijn vraag is: Zou misschien iemand weten die dit 
boek “De jongens van de Pálstraat” heeft en dit ook 
wil verkopen voor een goede prijs? Het is voor de 
bibliotheek van ELTE. Zij zouden daar heel blij mee 
zijn.
 

REFORMÁTUSOK SZOLGÁLATI  NAP-
TÁRA  -  2021.  JANUÁR 

Hága, Amszterdam, Rotterdam 
 BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN VELETEK 2021-BEN IS! 
 Kedves testvéreink, barátaink! 

2021-ben is szeretettel várunk benneteket, felekeze-
ti hovatartozástól függetlenül, az istentiszteletekre, 
gyermek- és felnőtt bibliaórákra és az előadásra, a 

járványügyi szigorítások miatt az online térben. Csat-
lakozzatok, várunk benneteket! 

(A teljesség kedvéért az első,  már megtartott alkalom 
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is szerepel a naptárban.)  
“Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kő-

sziklánk mindörökre! (Ézsaiás 26:4) 
 Áldás, békesség! 

Dr. Tóth Miklós – Csanády Ágnes 
Van Bolhuis-Szabó Emőke – Paál Károly, - 2021  

jan.6-án 
 JANUÁR 3, VASÁRNAP, 15 óra 

ISTENTISZTELET -  ROTTERDAM - Cím: 
Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC   
Rotterdam. Szolgáló lelkész: Van Bolhuis-Szabó 

Emőke 
Email: emokeneszmely@vtxmail.ch   Telefon: 078-

6824873. 
 JANUÁR 7, CSÜTÖRTÖK, 17:30 óra 

ONLINE BIBLIAÓRA GYEREKEKNEK 
Jelentkezés: Némethné Scherman Piroska, hitoktató-

nál. 
Email: nemeth.piroska@gmail.com 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97330228432?pwd=MFZ0LysrMEo

3bytyZGJ0TXJCZ2Z5dz09

Meeting ID: 973 3022 8432 Passcode: 483818

 JANUÁR 10, VASÁRNAP, 15 óra 
ONLINE - ISTENTISZTELET – AMSZTERDAM 
Szolgáló lelkész: Paál Károly. Telefon: 06-13170606. 
Email: paal.karoly@gmail.com 
Az ONLINE istentiszteletet vasárnap délelőtt már 
lehet követni a gyülekezet facebook oldalán, illetve a 
youtube csatornán. FB: Amszterdami Magyar Refor-
mátus Istentisztelet 
 JANUÁR 14, CSÜTÖRTÖK, 20:00 óra 
ONLINE BIBLIAÓRA felnőtteknek 
A bibliaórát Van Bolhuis-Szabó Emőke tartja. 
Email: emokeneszmely@vtxmail.ch  
Telefon: 078-6824873.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97313898912?pwd=b0pJRElySEhh
MzhzUW1NWlMvMlJtUT09

Meeting ID: 973 1389 8912. Passcode: 328580 
 JANUÁR 17, VASÁRNAP, 15 óra 
ONLINE - ISTENTISZTELET  -  HÁGA 
Szolgáló lelkész: Csanády Ágnes 
Email: csanady@federatio.org Telefon: 06-57023397.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98228832562?pwd=ZkhEa2ZzbXJ
URUowcjhtRDBYby9YZz09

Meeting ID: 982 2883 2562. Passcode: 543502

 JANUÁR 21, CSÜTÖRTÖK, 17:30 óra 
ONLINE BIBLIAÓRA GYEREKEKNEK 
Jelentkezés: Némethné Scherman Piroska, hitoktató-
nál. Email: nemeth.piroska@gmail.com Join Zoom 
Meeting 

https://zoom.us/j/97338592449?pwd=NnU3eXdTa1l
0U2cxOXh5blBmdG1tUT09

 JANUÁR 28, CSÜTÖRTÖK, 20:00 óra 
ONLINE BIBLIAÓRA felnőtteknek 
A bibliaórát Paál Károly tartja. Telefon: 06-13170606. 
Email: paal.karoly@gmail.com                    https://
zoom.us/j/94154293063?pwd=OWpJU3RaWTNYb
GdFTlV2VzRsNVd4UT09              Meeting ID: 941 
5429 3063. Passcode: 226637

 JANUÁR 29, PÉNTEK, 20 óra 
ONLINE ELŐADÁS 
Farkas Flórián előadássorozatota. 
Az előadás címe: ´Mani, a fény prófétája´ 
Info: csanady@federatio.org Telefon: 06-57023397.  
- Join Zoom Meeting                            https://zoom.
us/j/99061312567?pwd=QnFVb3lMeGgwQ0xrTH
JBeUxicDFYZz09        Meeting ID: 990 6131 2567. 
Passcode: 926573

Katolikus testvéreink miserendje 2021 
JANUÁR 1-TŐL 2021 DECEMBER 31-ig, 

E-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com. A 
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírle-
vél  letölthető: www.hollandiaimagyarkatolikusok.
net A Koronavírus miatti rendhagyó állapotok miatt 
számítanunk kell a miserendben hirtelen beálló vál-
tozásokra!

Hága. Onbevlekt Hart van Maria Kerk 
(Marlotkerk) Bloklandenplein 15. 2594 CK Den 
Haag

Jan. 3. 15.00 Szentmise Pater A. Peters. Vasárnap

Febr. 7 15.00 Szentmise Pater A. Peters. Vasárnap

Márc. 7 15.00 Szentmise Szöcs Csaba atya. Vasárnap

Márc. 18 19.30 Csütörtök. Lelkigyakorlat Mustó Pé-
ter atya

Márc. 19 19.30 Péntek. Lelkigyakorlat Mustó Péter 
atya

Ápr. 5. 12.30 Húsvéti Szentmise Havas István atya 
Húsvét 2. napja. Hétfö

Máj. 2. 12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya. Vasárnap

Máj. 24 12.30 Pünkösdi Szentmise Havas István atya. 
Hétfö Tanévzáró

Jún. 6 12.30 Szentmise Pater A. Peters. Vasárnap

Júl. 4 12.30 Szentmise Pater A. Peters. Vasárnap

Szept. 5 12.30 Szentmise Pater A. Peters. Vasárnap

Okt. 3 12.30 Szentmise Szőcs Csaba atya. Vasárnap

Dec. 4 12.30 Igeliturgia Molnár-Gál Béla diakónus. 
Vasárnap 
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Dec. 26 12.30 Karácsonyi Szentmise Havas István 
atya. Vasárnap

Wassenaar. A wassenaar-i családi nap pontos ideje 
még nem ismeretes.

A Szent István ünnep ideje és helye még nem ismere-
tes.

Nov. 13 Kocsis Fülöp görög katolikus Metropolita-
Érsek látogatása Hollandiában. Szombat. Magyar 
Nap és vecsernye. Wassenaar

Nov. 14 Püspöki Szent Liturgia Kocsis Fülöp 
Metropolita-Érsek. Vasárnap. --- Sint Jozefkerk, Van 
Cranenburchlaan 31. 2241 PJ Wassenaar (Parklaan 
28 (kerk) / van Cranenburchlaan 31. (Pastorie) 
tel. Nr: 070-511 4262, e-mail: secretariaat@
sintjozefwassenaar.nl

Amszterdam. Obrechtkerk, Obrechtstraat 30., 
1071 KM Amszterdam

Márc. 13 18.00 Szentmise. Mustó Péter atya. Szombat

Máj. 1 Szentmise. Szőcs Csaba atya. Szombat.

Dec. 3. 18.00 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó di-
akónus. Szombat

Helmond. Pauluskerk, Paulus Potterstraat 2., 5702 
CW Helmond 

Márc. 14 13.00 Szentmise Mustó Péter atya. Vasárnap

Okt. 2 12.30 Szentmise Szőcs Csaba atya. Vasárnap

Eindhoven. Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 
AA Eindhoven

Márc. 20 13.00 Szentmise Mustó Péter atya

Okt. 2 16.00 Szentmise Szőcs Csaba atya. Vasárnap

Vianen. Vianeni Magyar Otthon, Magyar Otthon: 
Panoven 17 A, 4133 NG. Langeweg 145 sz. házzal 
szemben van a bejárat

Márc. 6 12.30 Lelkigyakorlat Szőcs Csaba atya.  
Szombat 16.00 Szentmise Szöcs Csaba atya

Eindhoven. Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 
AA Eindhoven

Szept. 13 14.45 Szentmise Szőcs Csaba atya. Vasárnap

Nov. 29 14.45 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó 
diakónus. Hétfő.

Vianen. Vianeni Magyar Otthon, Magyar Otthon: 
Panoven 17 A, 4133 NG. Langeweg 145 sz. házzal 
szemben van a bejárat

Febr. 27. 10.00 Lelkigyakorlat Szőcs Csaba atya. 
Szombat 12.00 Szentmise Szőcs Csaba atya

Okt. 2. 14.00 Lelkigyakorlat Molnár-Gál Béla állandó 

diakónus. - Szombat 16.00 Igeliturgia Molnár-Gál 
Béla állandó diakónus

VIANEN ???

Vianeni fájdalmunk kezd akuttá válni: amikor a 
legjobban kellett volna és a mai napig szükségünk 
van szabad térre az istentiszteletek (biztonságo-
sabb) tartásához, sehol sem volt, senki sincs aki fel-
ajánlja vagy tájékoztassa a Vianeni Magyar Otthon 
részéről az érdeklődőket. Az országos bezárkozás 
is döbbenetes! A vírusjárvány meg egyebek miatt 
is most kivárjuk a jelzést, hogy mikor lehet ismét 
összejöveteleket szervezni a magyarok által régóta 
használatos helyen. Eddig semmi értesítésről nem 
tudunk a fenti közlést kivéve, de ettől eltekintve a 
professzionalitásnak alig van nyoma. Részünkről 
felhívásnak is tekinthető, hogy az új évben is kí-
vánjuk, hogy magyaros területen találkozhassunk, 
ahol legalább kerti áhítatokat tarthatnánk, ésszerű 
és méltányos alapon. Vianen ott áll parlagon, mi-
közben keressük a szolgálati helyeket. Két embert 
is hallottunk már arról beszélni, hogy kérjük fel 
azokat, akiknek a módjában áll, hogy örökségüket 
hagyják a katolikus és református hívekre, akik 
templomot vásárolhatnának vagy megfelelő termet 
találnának az országban, és azt közösen használ-
hatnák nyílvános egyezség keretében.

Kihez forduljunk? Kivel kell és lehet tárgyalni? 
Miért is alapították a vianeni magyar központot? 
Engem a tavaly augusztusban egy méltatlankodó 
atyafi keresett, és azt kérdezte, hogy  én vagyok-é  
a főmufti Hollandiában? Hangpostafiokomban 
őrzöm azt is, hogy az idős testvérünk elnézést kért, 
miután valahonnan tájékozódott a vianeni és hol-
landiai magyar református egyházi képződmények 
jelenéről és lelkiségi elkötelezettségéről. 

Leírjuk, hogy legalább nyoma maradjon, mert 
az álszerénységgel és álkegyességgel nem lehet 
előbbre jútni. Többen is szeretnénk tudni, hogy 
mostanában hogyan műkődik, miként ad számot a 
Hollandiai Magyar Protestáns Lelkigondozói Szol-
gálat a lelkiség és a kultúra területén elkötelezett  
hollandiai magyarságnak az évi tevékenységéről. 

 A „Jőjjetek” hírlevél hasábjain a Szolgálat régeb-
ben  teljes mértékben kötődött a Vianenben tartott 
református egyházi tevékenységhez, sőt emlék-
szünk még az évi áldozócsütörtöki közgyűlésekre 
is....

A világhálón keresve, a vianeni terület egykori tu-
lajdonosának, a jótevő J.W.Weener-Marang (1912-
1997) asszonynak a temetésén a Lelkigondozói 
Szolgálat kétnyelvű fejléces papírján olvasható a 
felette elhangzott rövid gyászbeszéd, amelyben 
nem a véletlennek tulajdoníthatóan került hang-
súlyozásra, hogy miért is került  a vianeni terület 
az alapítvány nevére, holland megnevezése szerint 
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a „Stichting Protestants Christelijke Geestelijke 
Verzorging voor Hongaren in Nederland” nevére.... 
( https://zwolleireformatus.files.wordpress.com/2020/10/
zwollei_harangszo_2019_5_viragvasarnap_husvet.pdf  - p.10 
)

Továbbá holland közegyházi téren is elérhető 
olyan dokumentált publikáció, amely  a hollandi-
ai magyarok számára létrehozott Lelkigondozói 
Alapítvány múltbeli szerepét is érinti, részben. 
(Deputaatschappen betreffende Hongarije van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland.) https://
hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast
=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1455&minr=
2856970&miview=inv2&milang=nl

Véleményünk szerint a Vianeni Magyar Otthon 
fenntartására, műkődésének a céljára, és a Hollan-
diai Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálat 
sorsára nem lehet magánügyként tekinteni. Akinek 
van ép  gondolata az átláthatóság, a renoválás és 
a missziói használhatóság, azaz a lelkigondozás 
fogalomtárába tartozó teendők megvalósíthatósá-
gára, vagy az Alapítvány működtetésére, az keresse 
meg mindazokat, akik valamikor látták az adomá-
nyozó Weener családnak dedikált emléktáblát és  
akiknek Vianen a szívügye. Ezzel nt. Tüski István 
emlékének is tartózunk, akinek a lelkészi tevékeny-
ségét számos kitüntetéssel ismerték el, és aki egy 
életképes magyar szigetet hagyott hátra. Adja Is-
ten, hogy Vianen ismét virágba boruljon és betölt-
hesse a küldetését!

Zwollei istentiszteletek látogatottsága
2020-ban:

2020 jan. 12-én 32-en; febr. 9-én 60-an; márc. 
8-án 37-en jöhettünk el a zwollei Plantagekerk 
templomába. Vírusjárvány miatt április-május 
folyamán videómegosztásos istentiszteleteken, illetve 
hétközben bibliaórán vettünk részt, mintegy 15-25-
40 résztvevővel, az alkalmakat technikailag Németh 
Piroska vallástanár szervezte. Június 1-én Urk 
gyülekezetében 23 résztvevővel tartottunk magyar 
istentiszteletet. Június 14-én „Testvértalálkozó” 
mottóval 46-on vettünk részt magyar istentiszteleten 
Zeist cserkészeti központjában. Július 10-én 
Zwolléban a konfirmációi kikérdezés alkalmával 
tartottunk áhítatot a Plantagekerk templomában 14 
lélek jelenlétében. Július 14-én pedig igehirdetés, 
konfirmándusok fogadalomtétele és úrvacsoraosztás 
alkalmával 33 lélek volt jelen a Plantagekerkben 
tartott XXXVIII. zwollei istentiszteleten. Aug. 9-én 
a lutheránus templomban 16-on vettek részt az 
istentiszteleten, aug 23-án 69-en, szept. 13-án pedig 
a XLI. zwollei istentiszteleten 28 lélek vett részt. 
Október 11-én 32 lélek, okt. 25-én pedig 26 volt az 
istentiszteleten résztvevők lélekszáma. November 
8-án 28 lélek vett részt az istentiszteleten. December 
13-án a jelenlévő felnőttek létszáma 31 felnőtt és 12 

gyerek. December 26-án, karácsony másodnapján 
az urki istentiszteleten  27-en voltak jelen: 18 felnőtt  
és 9 gyerek. A gyermekműsort Tárnok Eszter Lídia  
állította össze.

Tájékoztató az istentiszteleteink 
szervezéséről

Presbitériumunk határozata nyomán Hollandia 
Kereskedelmi Kamarájának a nyílvántartásába 
jogi személyként jegyeztettük be a Zwollei Magyar 
Református Egyházközséget. Naam: Hongaarse 
Protestantse Gemeente Zwolle. Zwollei Magyar 
Református Egyházközség. – Pénztáros: Rostás 
Kriszta Timea, Zwolle. A számlaszámunk: 
Hongaarse Protestantse Gem Zwoll NL46 INGB 
0006 9360 50
– FONTOS tudni és reákészülni: 2021 
januárjától délután fél háromkor kezdjük 
az istentiszteleteink tartását. 

A Zwollei Magyar Református 
Egyházközség istentiszteleteinek a helye: 
Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, kivéve akkor, 
amikor a meghívóban másként van említve. Info: 
jhermanm@gmail.com , Tel: 038-4233247 –Fb.: https://
www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/ 
Honlap: https://zwolleireformatus.nl/ 

A Koestraat 2-4 szám alatti lutheránus templom 
a ’De Fundatie’ múzeum mellett található. (Hátsó 
bejárat a Potgietersingel felől, ingyenes parkolás.)-

ZWOLLE - Reménység szerinti szolgálati 
rend az egyházközségünkben:

2021. január 24.  
2021. február 21. – Böjtfő – Úrvacsora 
2021. március 14.  
2021. április 4. – Húsvét – Úrvacsora 
2021. április 11.  
2021. május 9.  
2021. június 13.  
2021. július 11.  
2021. augusztus 8. 
2021. augusztus 22. – Újkenyér – Úrvacsora  
2021. szeptember 12. 
2021. október 10. 
2021. október 31. – Reformáció – Úrvacsora 
2021. november 14. 
2021. november 28. – Advent I. vasárnapja – Úr-
vacsora 
2021. december 12. 
2021. december 26. – Karácsony II. napja – Úrva-
csora
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A jakabi feltétel alatt: ha Isten is úgy akarja és 
élünk!

Ostoros csattogtató esztendő forduló-
jának küszöbén
 Itt az újév, új jót hozzon ! Régi jótól meg ne 
fosszon!
S ha már több jót nem is hozhat: vigye el régi 
rosszat!
 Embereknek a hullását, bű rémisztő döggel...
Az átkozott vírust, füstöléssel, köddel!
Hozzon a pohárnak gyöngyöt és feneket,
 bort, búzát és bárányt, paripát eleget!
Templomoknak papot, harangnak kötelet, 
Kongassák és  húzzátok mind, ameddig csak lehet!
A veszélykor félre! Nemcsak napi délre! 
Pokolfajzat böszmesége országot égetne! 
Vígasztaló jegenyefák, jegenyefák, végre, 
Imával nézzetek a csillagos égre!
Ifjak, vének és vendégek: elő a kupákkal! 
Csak előbb jőjjetek mind szép ajándékkal!
Kalács és könyv jusson, gyermekek kezébe.
Nemzeteknek nagy-nagy áldást, hozzon örök béke!
Ezer éves olajfának virágzó szép ága,
szölőhegyen fenekeljen a Noé bárkája!
Hordók tele reménységgel, hittel, szeretettel!
Tele igaz magyarsággal, csordultig a barátsággal,
éjjel úgy mint nappal! Heje húja hajj! Hajrá, nó és 
ne!
Atyafiság lenne köszöntésünk bére:
füstölt kolbász tarisnyánkba, friss cipó melléje.....
Ezen háznak áldott népét  meg Isten éltesse!
Zentelke

Esztendő utolsó napján elhangzott 
igehirdetés, Amszterdam
https://www.youtube.com/watch?v=2E_
QCzA7WmQ

Újévi orgonahangverseny, Zilah-Liget 
https://www.youtube.com/watch?v=2M2k0tS-dqM

Újévi istentisztelet Kassán
https://youtu.be/rQw1C-hOBP4

Magyarok az Őrvidéken

https://youtu.be/Hg_h9PSKL8w 

Pilinszky János: Mindennapok és 
ünnepek (részlet)

                               «Szilveszterkor lépjük át az új év 
küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az 
újrakezdés mosolya. A szilveszteri “hangulat” nagyon 
is összetett valami, s kivált az a hívő számára. Hála 
és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és 
komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri 
“tizenkettő”.

                                Az egyetlen ünnepünk, mely 
túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi 
bennünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, hogy 
magának az Időnek az ünnepe, magának a titokzatos 
földi Időnek a megszentelése. Épp ezért sokszor az 
az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük. Tulajdonképp 
csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint 
valaki, a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére 
figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a 
vetés növését szeretné kihallgatni.

                                 A Szilveszter mégis féktelen, a 
karneváli öröm órája lett, s mintha e mögött az öröm 
mögött még ma is valamiféle pogány szív dobogna. 
Nem csoda aztán, ha újév napja sokak számára a 
kijózanodás szürke szomorúságával egyenlő.

                      Pedig gyönyörű alkalom az igazi 
derű, s tegyük hozzá: a földi öröm számára. Mert 
valóban az: “földönjáró” ünnep, s ezt a “földi mosolyt” 
nem is szabad megtagadnunk tőle.       Tizenkét óra 
van. Az éjszakában most fejezte be körforgását a 
Föld, s most kezd egy égi kör írásába. Fejünk fölött, 
mint forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De a 
mi szívünk e pillanatban egyedül Övé, e csodálatos 
mozgás, múlás és érkezés Uráé. S ezt ne feledjük el a 
legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen 
csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait 
az óesztendőből az újesztendő mezőire.” 
Híveinknek és olvasóinknak reményeket beteljesítő, nagyon 
boldog új évet kíván a Szerkesztőség!

Köszönet az Úrnak – Szent II. János Pál 
imája
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és 
évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, 
amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, 
amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm 
a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem 
állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit 
rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, 
hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent 
megteszel az üdvösségemért.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig 
észrevegyem: több okom van a hálára, mint a 
panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, 
nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a 



 Zwollei Harangszó – 2020/14 28

mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy 
valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, 
a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös 
zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító 
keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor 
terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, 
erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-
szellemi erőm hanyatlását.
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a 
végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a 
munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, 
hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj 
alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra 
szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való 
beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam 
magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és 
nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és 
adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások 
hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó 
Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak 
megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek 
a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is 
abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a 
hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

Szilveszteri telehold

Het gebed van de eerste week  van 2021
Van Bert Altena, predikant Protestantse 
Gemeente Vries en stadspredikant Assen:   
 
Op de drempel van een nieuw jaar, bidden wij, goede 
God, voor ieder mens op de vlucht,
voor ieder kind in gevaar, dat er open armen zijn om 
mensen te ontvangen. Bidden wij,
voor hulpverleners en verzorgenden in de Griekse 
kampen, voor betrokken burgers, daar en hier, voor 
politici en bestuurders, dat zij inhoud geven aan een 
rechtvaardig en ruimhartig beleid. 
Bidden wij, voor iedereen die zich machteloos voelt 

bij de beschamende situatie aan de grenzen van ons 
continent, dat we ons niet verliezen in cynisme en 
apathie, dat we niet opgeven te strijden tegen wat 
onrechtvaardig is. 
Op de drempel van een nieuw jaar, als uw kerk viert 
dat de wereld komt om het Kind met geschenken te 
eren, bidden wij, dat we in ieder ander kwetsbaar 
menskind het beeld van uw liefde blijven zien, zoals 
in het Kind dat in de nacht werd geboren, dat er om 
vraagt begroet, beantwoord en gekoesterd te worden. 
Ga zo met ons mee, en laat dit een jaar worden van 
barmhartigheid en gerechtigheid
voor vluchtelingen wereldwijd. --- Dat bidden wij in 
de naam van het Kind van vrede en licht
voor alle volken en heel de wereld, AMEN.

Áder János: legyünk hálásak 2021-ben
A hagyományos újévi fogadkozások helyett 

„most tegyünk egyetlen komoly elhatározást”: azt, 
hogy 2021-ben hálásak leszünk „az életekért, amiket 
megmenthettünk” és az „egymást segítő megható 
pillanatokért” – mondta Áder János köztársasági elnök 
újévi köszöntő beszédében. Az államfő mindenkitől 
azt kérte, legyen hálás az egészségügyben és a szociális 
intézményekben dolgozók hősies munkájáért, mert 
ők egyetlen percre sem adták fel. „Legyünk hálásak 
a tudósoknak, mert kutatásaik segítenek egyre 
jobban kiismerni a nemrég még ismeretlen ellenséget 
és biztonságos védőoltáson, hatékony terápián 
dolgoznak!” – mondta.

Szólt arról is, hálásnak kell lenni a tanároknak, 
nevelőknek, mert újra és újra alkalmazkodtak, 
és a megváltozott körülmények között is szívvel-
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lélekkel folytatták munkájukat. „Legyünk hálásak a 
földeken és a gyárakban dolgozóknak, az eladóknak, a 
szállítóknak, a rend őrzőinek, mert miattuk működött 
és működik az ország” – jelentette ki Áder János. A 
köztársasági elnök azt mondta, „legyünk hálásak jó 
szóval, köszönettel, fegyelmezettséggel, a másikra való 
odafigyeléssel, az igazság elfogadásával, a szabályok 
betartásával, a saját igényeink és érdekeink háttérbe 
szorításával”.

 Legyen most kevesebb a kérdés és több az 
elfogadás, kevesebb a kétely és több a bizalom!” – 
kérte. Az államfő beszéde végén Pál apostolt idézve 
azt mondta, „becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak 
közöttetek, éljetek egymással békességben, karoljátok 
fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, 
törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és 
mindenért adjatok hálát”.

 „Ehhez kívánok mindannyiuknak erőt, még 
türelmet, testi-lelki gyógyulást és egészséget az új 
esztendőre!” – zárta beszédét Áder János. MTI • 2021. 
Január, 1

Székely Nemzeti Tanács tudósítása 
Elhozta az angyal a hatodik támogató államot: 
Svédországot. A Jóistennek köszönjük, és 
a svédországi magyaroknak, számiknak, 
lengyeleknek, tornedaliaknak és minden svédnek, 
akit ezt támogatta. Szükség lesz a biztonsághoz 
további aláírásokra, hiszen a hitelesítés után is meg 
kell lennie a 15.000 aláírásnak. (Izsák Balázs, facebook))

Első újévi fénykép

Kálvin János újévi imádsága
Mindenható Istenünk, Te alászállottál hozzánk és 
gondoskodtál arról, hogy mindazt megadd nekünk, 
ami földi életünkhöz szükséges és fontos. Segíts 
megtanulnunk, hogy egészen Rád bízzuk magunkat, 
s így áldásoddal induljunk az újesztendő felé. 

Szentlelked vezessen minket, Ő gyújtsa fel bennünk 
a buzgóság lángját. Azért lángoljunk, hogy Téged 
segítségül hívjunk. Kegyetlenség és mértéktelen 
embertelenség vesz körül minket, így gyakran 
tévelygünk a külső dolgokban. Úgy tűnik, hogy az 
emberek nagyon megfeledkeznek magukról, s olyan 
háborúságokba keverednek, melyek során elfelejtik 
a jogszerűséget és a törvénytiszteletet. Ahol viszont 
Istent felismerik és megismerik, ott felébred és 
növekszik az emberség. Ahol viszont kölcsönösen 
elnyomják és meghazudtolják egymást, ott az is 
kiderül, hogy kiveszett belőlük a Te félelmed. A kert 
feletti felügyeletet Te Ádámra ruháztad, hogy ezzel 
is megmutasd, szabadon rendelkezhetünk azokkal a 
dolgokkal, javakkal, amiket Te úgy bíztál ránk, hogy 
mértéktartással és megelégedéssel éljünk velük. Ami 
pedig még hiányzik, arról gondoskodjunk. Semmi 
más nincs, amiben Téged igazán követhetnénk, 
mint a jó cselekvése. Nem elég az, ha a hit bennünk 
megfogan, azt folyamatosan táplálnunk és növelnünk 
is kell. Urunk, Istenünk, tudjuk, azért vagyunk e 
földön, hogy egy szívvel és egy szájjal magasztaljunk 
Téged, s ez legyen életünk igazi értelme és célja. Add 
meg ezt nekünk, Ámen.

(Fordította dr. Békefy Lajos)
Zwollei szöllő 2020 szeptember 7

Zegen voor dit huis
Waar geloof is, daar is liefde./ Waar liefdei, daar is 
vrede. Waar vrede is, daar is zegen./Waar zegen is, 
daar is God. Waar God is, daar ontbreekt het aan 
niets!

                              
Almerei kenyér, adventi úrvacsorához

Þ
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Home blessing
Where there is faith, there is love./ Where there is 
love, there is peace.
Where there is peace, there is blessing.Where there 
is blessing, there is God.
Where there is God, there is no need!

Hisszük, hogy a „Nemzeti újrakezdés éve” 
Isten ideje, az Ő kezében van. Imádkozunk 
a világ gyógyulásáért! Jézus Krisztus 
érdeméért! Ámen


