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Orgonajavítás 
 

Több, mint tíz éve nem szól a régi templomból felhozott orgona az 
új templomban. Tavaly tavasszal egy Németországba kitelepedett 
romániai személy, név szerint Martin Klein látogatott Köbölkútra, és 
felajánlotta, hogy kipucolja az orgona sípjait, megjavítja a billentyű-
zetet. A javításra szeptemberben került sor, sajnos, egy-két hangot 
még mindig nem lehet megszólaltatni, de néhány alkalommal azóta 
örvendeztetett minket istentiszteleteinken az orgona hangja. 

Újlaki  
karácsony 
 
Mezőújlakon csak 
ünnepekkor szól a 

harang, ekkor van istentisztelet a három református asz-
szony részére. Karácsonykor volt az utolsó alkalom, hogy 
három újlaki asszony vett úrvacsorát. Február 4-én újra 
Újlakon voltunk, a presbiterekkel, de nem ünnepre, ha-
nem Ajtay Ilona temetésére mentünk a szórványba. Így 
már csak ketten maradtak az újlakiak, abban a közösség-
ben, ahol ezelőtt fél évszázaddal még több, mint 70 refor-
mátust tartottak számon. Igen elgondolkoztató számok 
ezek, kevesebb, mint száz év elég ahhoz, hogy elnéptele-
nedjen egy több tucat családból álló gyülekezet…  

Képes beszámolók 
 

Mint arról már írtunt, mintegy 
másfél évig nem jelent meg 
gyü lekeze t i  lapunk ,  a 
„Mezőköbölkúti sorok”. Jelen 
év januárjától havonta jelent 
meg egy-egy szám, de, hála 
az Úrnak, olyan sok esemény-
ről számolhatunk be, hogy a 
hat hónap alatt nem tudtuk át-
fogni a hiányzó másfél eszten-
dőt. Ezért, tekintettel azon 
tényre is, hogy nyár van, jelen 
lapszámot vakációs hangulat-
ban próbáljuk megszerkeszte-
ni. Ezért elmaradnak a szoká-
sos rovatok, mint a hitvallás, 
imasarok, vers, bölcs mondás, 
emlékkönyvi idézet, Isten se-
gítségével a következő hónap-
tól ezek ismét jelen lesznek. 
Most inkább a képek beszélje-
nek a szavak helyett, a képek-
hez csak rövid magyarázato-
kat fűzünk.   



O l d a l  2  M e z ő k ö b ö l k ú t i  s o r o k  

Favágás 
 
 Október 3-án fát vágtunk az egyhá-
zi erdőből. A presbiterek mellett 
gyülekezeti tagok is segítettek, hogy 
a mintegy 20 köbméter fa a parókia 
udvarára kerülhessen, a templom és 
a lelkészi lakás fűtésére. Köszönet 
mindenkinek, aki eljött segíteni. 

Gyermekeink Besztercén 
 

Beszterce—Naszód megye minden 
magyarlakta településéről gyűltek 
össze a gyermekek és a fiatalok a 
megye magyarságának közös kará-
csonyi ünnepére. Rövid, 5 perces mű-
sort mutatott be minden csoport, 
ének, tánc, rövid betlehemes játék 
szerepelt ezek között. A köbölkúti 
óvodás és iskolás gyermekek népvi-
selete, nagyon jól előadott programja 
egyaránt kiváltotta a hallgatók elisme-
rését. A kis Jézust-köszöntők mind-
egyike kis karácsonyi csomagot ka-
pott a szervezőktől. Illesse köszönet 
az óvó nénit és a tanító nénit a gyer-
mekek felkészítéséért, valamint a 
szervezőket is a több órás találkozó 
megszervezéséért.  

Örülj ég és örülj föld, 
Beszterce,  

2009. december 18-án. 
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Karácsony 

 

A besztercei sikeres, de rövid fel-
lépés után eljött a valódi karácso-
nyi idő is, amikor itthon, a templo-
mi gyülekezet előtt köszöntötték 
gyermekeink a megszületett Isten 
Fiát, és örvendeztettek mindnyá-
junkat, akik ott voltunk az Úr há-
zában.  

Keresztelés 

 
2009-ben két keresztelés 
volt gyülekezetünkben, 
ami már ritkaságnak szá-
mít. Szeptember 27-én 
Kis Szilárd és Erzsébet 
második gyermeküket 
hozták Isten házába, 
hogy a keresztség által 
Isten szövetségének ré-
szese, a gyülekezetnek 
pedig tagja legyen.  
 
A megkeresztelt Júlia Be-
áta életére Isten gazdag 
áldását kérjük, az Úr ad-
jon szüleinek, keresztszü-
leinek, az őt nevelőknek 
hitet, bölcsességet, hogy 
Isten útjaival is megismer-
tessék. A gyülekezet tag-
jaiként pedig mi imádko-
zunk egymásért, a jövő 
nemzedékért. 
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Imahét 2010 
 

Február első hetében volt gyüle-
kezetünkben az imahét. Szolgál-
tak: Barabási Endre 
(Bálványosváralja), Székely Bo-
tond (Teke), Tordai Árpád 
(Apanagyfalu), Ötvös József 
(Marosvásárhely), Kenderesi Ist-
ván (Nagysajó) és Csíki Mihály 
(Kékes).  
Gyülekezetünk kórusa minden 
este megörvendeztetett minket, 
és vendégeinket énekeinkkel. 
Mindenért legyen Istené a dicső-
ség, a szolgálatot, akár igei, akár 
énekben, vagy vacsora készíté-
sében való szolgálatot megkö-
szönjük a lelkészeknek, kórusta-
goknak, presbiter feleségeknek.  


