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VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti
lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Vasárnap délelőtti istentiszteletek alapigéi
Febr. 2. vas. de. „Látva a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá
tanítványai. Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket: Boldogok a
lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” Mt. 5,1-3
Febr. 9. vas. de. „Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak.” Mt. 5,4
Febr. 16. vas. de. „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” Mt. 5,5
Febr. 23. vas. de. „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők
megelégíttetnek.” Mt. 5,6
Márc. 2. vas. de. „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Mt. 5,7
Gyülekezeti események
Keresztelés
Febr. 6-án a keresztség sákramentumában részesítettük Réti Mihályt, Réti
Mihály és Cristina Elena gyermekét. Isten áldja az Ő seregének új tagját és családját!
Temetés
Január 26-án kísértük el utolsó útján Szentgyörgyi István testvérünket, akinek
Isten kegyelme 76 földi esztendőt ajándékozott. A temetésen az Ámós 4,12c volt a
bennünket vigasztaló ige.
Február 13-án temettük Varga Mihály testvérünket, aki 76 évi küzdés és
fáradozás után Isten akaratából megpihent. Az igehirdetés a Filippi 4,13 alapján
hangzott a gyászolókhoz.
Február 24-én vettünk búcsút Szentgyörgyi János testvérünktől, aki 81 éves
korában adta vissza lelkét Teremtőjének, sok fájdalom és szenvedés után. Isten
vigasztaló igéje a Filippi levél 3,20-21 verseiből szólt a gyülekezethez.
Adjon Isten a bánatos szívű gyászolóiknak bőséges vigasztalást Szentlelke és
Igéje által, erős hitet és reménységet, hogy a feltámadás ajándékában mindnyájan
részesülünk!

VáGáNy
2014. Böjt hava

3.

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

Böjtöljünk, de hogyan?
Újra itt a böjti időszak. Nagypéntek előtt 40 nappal, Böjtfő
vasárnapjával elkezdődik a böjt a mi egyházunkban is. A katolikus egyházban
pár nappal hamarabb, Hamvazószerdán kezdődik, mert a vasárnapok nem
számítanak böjti napnak (Hamvazószerdától Húsvét vasárnapjáig a böjti napok
száma éppen negyvenet tesz ki). Katolikus szokásnak tartjuk mi, protestánsok, a
böjtöt, mert ők szigorú szabályok szerint böjtölnek, habár a katolikus egyház
mára már enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre
szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet
étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és a nagyböjt többi péntekén 14
évesnél idősebb tagjait arra kéri, hogy ne fogyasszanak húst.
A reformáció óta sok protestáns szószékről az hangzik el Böjtfő
vasárnapján és az egész böjti időszakban, hogy lélekben kell böjtölni, nem
testileg, semmit sem ér az ételekben való válogatás, az ezekről való lemondás,
ha ugyanúgy vétkezünk. Bibliai alapja van ennek a tanításnak. Jézus, de már az
Ószövetség is arra tanít, hogy nem az embereknek kell látniuk a böjtöt, hanem
Istennek. Nem sokat ér az önsanyargatás, ha lelkünkben semmi változást nem
eredményez. „És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg
az Úrhoz, a ti Istenetekhez.” Jóel. 2,13 „Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor
a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arcukat, hogy lássák az
emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te
pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg. Hogy ne
az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád,
a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.” Mát. 6,16-18 Ézsaiás próféta
könyvének 58. része is a helytelen böjtről szól.
Ezek szerint: kell vagy nem kell böjtölni? Összekavarnak bennünket
ezek a tanítások. A reformáció idején, 1522-ben, Zürichben, Froschauer
nyomdász és alkalmazottai Böjt első vasárnapján kolbászt ettek, Zwingli
prédikációi alapján a keresztyén szabadság értelmében nem tartották ezt
bűnnek. Nagy baj lett ebből, a városi tanács elé kerültek bűnükkel, Zwinglinek
két héttel később prédikációban ki kellett fejtenie a böjt lényegét védelmükre, s
ez Nagycsütörtökön nyomtatásban is megjelent Az ételekben való válogatás és
szabadság címmel. A tanács mégis elítélte a nyomdász tettét. Egy év múlva
azonban hivatalosan megszüntettek minden böjtölésre vonatkozó törvényt.
Jézus, aki a képmutató böjtről elmarasztalóan beszél, a komolyan vett
testi böjtben maga is részt vesz, követői is böjtölnek a Biblia feljegyzése szerint:
Kornéliusz (ApCsel. 10,30), a tanítványok (ApCsel. 13,2; 14,23), Pál apostol
(ApCsel. 9,9; 2Kor. 6,5; 11,27).

Tehát kell vagy nem kell böjtölnünk? Lélekben naponta kellene böjtöt,
bűnbánatot tartanunk, Istenre figyelnünk – ezt tudtuk, tudjuk. De testi böjtre
van-e szüksége a 21. század modern emberének, reformátusának?
A válasz abban rejlik, hogy mi a böjt célja? Az egészség megőrzése? Az,
hogy lefogyjunk, méregtelenítsük a szervezetünket? A testünk megbüntetése?
Ha ez a böjtünk célja, akkor nem a Bibliában kell a választ keresnünk.
Ha a böjtünk célja a bűnbánat, az Istenre figyelés, életünk megjobbítása,
valamiről lemondás a felebarát javára, és ha ezt úgy tudjuk elérni, ha testileg is
lemondunk valamiről étel, ital, szórakozás, mulatás tekintetében: akkor
böjtöljünk!
Bódás János lelkész-költőnk Ki van jelölve a helyed! című verse lehet
idéni böjti programunk és egyben figyelmeztetés számunkra:
Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karod között.
Azért roskadnak mások vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
S mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd,
hogy mennyi szeretet van benned.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég… siess… keresd,
Ki van jelölve a helyed.
Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.

Az Istenre figyelésnek, böjtnek, bűnbánatnak értelme és jutalma van.
Erre bíztasson egy Bruno Ferrero – történet is, a fenti vers mellett:
Egy király egy pappal beszélgetve hitetlenkedve kérdezte:
– Hogy létezik, hogy aki egy életen keresztül minden rosszat elkövet, de halála előtt
bocsánatot kér Istentől, a mennyországba juthat, de aki csak egy bűnt követ el, de azt
nem bánja meg, elkárhozik. Igazságos ez? Száz bűn könnyebb, mint az egy?
Az öreg pap így válaszolt a királynak:
– Ha fogom ezt a követ, és a víz felszínére teszem, lesüllyed, vagy lebegni fog?
– Lesüllyed – válaszolt a király.
– És ha fogok száz nagy követ, egy csónakba teszem őket, és úgy teszem a vízre,
lesüllyednek vagy lebegni fognak?
– Lebegni fognak.
– Akkor száz kő és egy csónak könnyebb az egy kőnél?
A király erre nem tudott válaszolni. A pap elmagyarázta:
– Így van ez az emberekkel is. Bármennyi bűn terheli a vállukat, ha Jézus Krisztusra
támaszkodnak, nem kárhoznak el. Aki viszont nem kéri Isten irgalmát, elkárhozik, még
ha csak egy bűne volt is.
Szabó István-János lelkipásztor

FONTOSABB PRESBITERI HATÁROZATOK
41/ 2013, 32/ 2014 és 40/2014 – Konfirmálás
A Presbitérium egyhangúlag kimondja, hogy konfirmálás előtt egy héttel a
szülőknek ki kell fizetniük folyó évre a fenntartói járulékot, másképp nem
engedhető meg a konfirmálás. Konfirmáláskor csak a konfirmálók vesznek
úrvacsorát. A konfirmálás 2014-ben is Virágvasárnap lesz.
48/2013, 31/ 2014 – Egyházfenntartó járulék
A Presbitérium egyhangúlag kimondja, hogy akinek elmaradása van, az
elmaradás pillanatától, ha soha nem fizetett, akkor 18 éves korától kell fizetnie a
folyó év fenntartói járulékát annyiszor, ahány év elmaradást fizet. A folyó évet
nem ér rá következő évben kifizetni, ahogy az adót sem utólag fizetik a
Polgármesteri Hivatalnál.
6/ 2014 – Virrasztók időpontja
novembertől márciusig 19 órától,
áprilisban 20 órától,
májustól augusztusig 21 órától,
szeptemberben és októberben 20 órától..
A lelkipásztor a temetés előtti napon a kántorral együtt megy a virrasztóba, és
nem délben. Temetés után – amennyiben tort rendez a család, a lelkipásztor és a
kántor énekkel és imádsággal nyitja meg azt.
7/2014 – Földbérlések
Ezentúl a földek és kaszálók árverezése szeptember első vasárnapján lesz, a bért
a használat évében, április 30-ig kell kifizetni.
24, 25/ 2014 – Ravatalozóház építése
A parókia és kántori lakás közötti épület (régi felekezeti iskola) helyén lesz a
ravatalozó.
42/ 2014 – Dányáni Egyházközség kérése
A Presbitérium egyhangúlag beleegyezését adja, hogy az idei Böjtfő ünnepi
perselypénzzel a Dányáni Református Egyházközség templomjavítását segítsük.
43/ 2014 – Bonyhai Kastély renoválása
A Bonyhai Kastélyt az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége fel
akarja újíttatni, és karitatív célokra használni. A Presbitérium felhatalmazza a
gyülekezetünk Nőszövetségét, hogy önkéntes adományokat gyűjtsön, és
ajándékozhasson erre a célra. A lelkipásztor hirdetni fogja a szószékről, hogy a
Nőszövetség önkéntes adományokat gyűjt.
Szabó István János lelkipásztor

Köszönjük az adományokat is: Vásárhelyi János153 50 lej, Keszeg András376 100 lej,
Keszeg József105 100 lej, Balog József284 100 lej, két kalács és 5 l bor, Balog Elemér517 100 lej,
Imre Júlia366 50 lej, Id. Varga Ferenc364 25 l bor, Hídi Ferenc89 300 cserép és a stakató készítése
ingyen, Bessenyei Albert812 100 lej és 10 l bor, Varga József133 100 lej és 10 l bor, Ozsváth
Sándor László781 100 lej, Keszeg József378 100 lej és 12 l bor, Keszeg József374 100 lej, Szász
János762 100 lej, Özv. Hídi Rózália325 50 lej, Id. Belényesi János84 100 lej, Ifj. Belényesi
János84 100 lej, Keszeg Anna772 pánkót sütött, Antal József399 100 lej, Keszeg Imre406 és cs. 100
lej, Szabó András418 100 lej, Csíki Sándor802 100 lej, Keszeg János Attila272 100 lej, Keszeg
Jolán806 150 lej, Imre Ferenc188 100 lej, Özv. Kádas Sára257 12 liter bor, Szabó Zsuzsi és
Irénke287 pánkót sütöttek, Balog Józsefné330 50 lej, Bara Béla345 50 lej és 10 l bor, Mezei
Kálmán171 50 lej és 10 l bor, Antal Tibor Levente351 50 lej, Szántó József56 50 lej, Boér András
és Tibor721 200 lej, Szász András733 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej. Köszönjük Varga
Istvánnak a templom számára ajándékozott mikrofonokat! Isten gazdag áldása legyen minden
segítőkész adakozón!
VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy

Mit jelent számunkra az IKE…
Sok fiatal azt gondolja, hogy az IKE egy egyszerű bibliaóra, és valószínű, hogy
azok a bizonyos fiatalok még nem voltak egy igazi IKE órán. Az IKE óra nemcsak egy
Bibliai történet felolvasásáról szól, vagy annak tanulmányozásáról, hanem sok más
mindenről is. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni: énekeket, érdekes, tanulságos
sztorikat, és még sok egyebet lehet sorolni. Számunkra az IKE egy nagy család, de nem
akármilyen család, hanem megértő, megvigasztaló család. Itt egy olyan hely vár rád,
ahol bátran elmesélheted bármilyen gondodat, olyan hely, ahol felteheted életed nagy
kérdéseit. Ez egy olyan hely, ahol megértésben részesülsz, ahol mindenki arra
törekszik, hogy segíteni tudjon, bárkiről is legyen szó, olyan hely, ahol otthon érezzük
magunkat! Sok a fiú, sok a lány, különböznek a vélemények, de mindezt elfeledjük,
hisz nem civakodni jövünk, hanem megérteni, meghallgatni egymást, közös nevezőre
jutni, és persze, maradni valamivel, hogy bölcsebbek lehessünk, mint tegnap. Az IKEbeli “tanulni” ige nem azonos értelmű az iskolai “tanulni” igével, mert nem bármilyen
leckéket tanulunk, hanem Élet- leckéket, azt, ami jó, és ami nem jó Isten szemében. Ez
nem azt jelenti, hogy tilos szórakozni vagy viccelődni, sőt! Ez azt jelenti, hogy
törekszünk valamivel “jobbak” lenni, irgalmasabbak, hisz a Biblia azt mondja:
“Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Máté 5:7).
Nem utolsó sorban, szeretném tudatni mindenkivel, aki ifjúnak érzi magát,
hogy a nagy IKE család szívesen vár új tagokat is, hiszen arra törekszünk, hogy minél
nagyobb lehessen a családunk, és hogy mindenki “otthon” érezhesse magát!
Német Dalma Gyöngyi
* Február 22-én 16 vámosgálfalvi fiatal vett részt Nagykenden az Alsó-Küküllőmenti
református gyülekezetek ifjúsági találkozóján. A vámosgálfalvi lelkipásztor tartott
előadást az 1Kir. 3,5-15 alapján. A jó hangulatot a Kérüsszó Ifjúsági Keresztyén
Együttes szolgálata biztosította.
* Következő alkalmunk a szomszédos gyülekezetek fiataljaival találkozni március 29én lesz, Szászcsáváson. Szeretettel hívunk mindenkit!

Hirdetések
* A januári perselypénz 3482 lej volt, februárban 1218 lej gyűlt össze.
Köszönjük a gyülekezeti tagjaink adományát!
* Nagyon sok adományt és közmunkát kell megköszönnünk az épülő
ravatalozóház és gyülekezeti ház kapcsán. Mindezekről külön újságcikkben
olvashatunk.
* A presbitérium február 16-án megválasztotta a gyülekezet új gondnokát Hídi
Imre személyében. Isten adjon neki és családjának, valamint a presbitériumnak
és az egész gyülekezetnek áldást, erőt, kedvet, kitartást a munkához,
szolgálathoz, hogy közösségünk javát előremozdíthassuk, megcselekedhessük,
amire képességünk van egyházunk érdekében, a mi külső és belső épülésünkre
és gazdagodásunkra!
* A lelkipásztor ünnepélyes beiktatása március 30-án lesz, 13 órától.
* Isten segítségével a 9 körzetből több mint felét, 5 körzetet (318 családot)
meglátogathattunk. Ezt a szolgálatot folytatni kívánjuk a következő hetekben.
*Akik a tavaly fizetést kaptak, a tavaly levont adójuk 2%-át átirányíthatják egy
non-profit szervezetnek vagy éppen az egyházközségünknek is. Nyugdíjasok
esetében erre nincs lehetőség. Nem újabb kiadást jelent ez senki számára, a már
levont adó sorsáról dönthetünk, és irányíthatjuk jótékony célra ilyen módon.
Részletesebb információért és 230-as nyomtatványért forduljunk a
lelkipásztorhoz.
* A VáGáNy új, 4. lapszáma Húsvét ünnepén, április 20-án jelenik meg.
* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink, máshol élő
ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerületünk honlapján is olvashatják:
http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen. Támogatók
segítségét viszont szívesen fogadjuk, 700 példány nyomtatási költségeit kell
havonta kifizetnünk. Antal József presbiter, ifj. Zsiga János asztalosmester
segítségével a VáGáNy számára külön perselyt készített, a templom két
kijáratához. Köszönjük az eddig nyújtott szíves adományokat!
* A lelkipásztor Facebook oldalán (Istentiszteletek követői csoport)
megtalálhatóak a vasárnapi istentiszteletek hangfelvételei, bíztatjuk híveinket,
bátran töltsék le, hogy azok is meghallgathassák, akik nem jutnak el a
templomba.
Szabó István János lelkipásztor

Ideje van az építésnek… (Préd. 3.3d)
Egy gyülekezetnek épülnie kell. Ebből látszik, hogy élő gyülekezet. De az
építkezésnek kétfélének kell lennie. Mit érne sok fal felhúzása, sok impozáns épület, ha
nem lenne, aki megtöltse, ha nem örvendene senki, és nem erősítené a közösséget az,
hogy valamit ismét megvalósíthattunk. Lelki építkezésnek is kell folynia, növekedniük
kell a híveknek hitben, szeretetben, egymást megbecsülve, egymásért áldozatot vállalva
cselekedniük kell.
A vámosgálfalvi gyülekezetben három hónap alatt azt tapasztalom, hogy
Istennek gondja van a belső épülésünkre is, a lelki növekedésre, és ebből indul ki az
épületek rendbetétele, építése iránti jókedv is. Sokan látják, hogy tenni kell valamit,
nem csak csodára várni. És ki munkával, ki adománnyal, ki mindkettővel elkezdett a
közösségünk érdekeinek előmozdításán fáradozni. És íme, a csoda is megtörtént –
olyan sokan vesznek részt a ravatalozóház építése, a közösségi házunk megjavítása, a
temető rendbetétele, a parókia udvara rendbetétele körüli munkálatokban, hogy még
más egyházak tagjai is dicsérettel illetik a reformátusokat.
Legsürgősebb tervünk a ravatalozóház felépítése. A presbitérium elhatározta,
hogy a régi felekezeti iskola helyére épüljön, megőrizve azt, ami jó volt a régi
épületből. A tervek, engedélyek elkészültek, pályázatot is adtunk le, támogatásban
reménykedünk. A költségek egy részét minden bizonnyal saját erőből kell
biztosítanunk. Sokan meghallották a buzdító szót, és 2750 lej már összegyűlt lelkes
adományokból. Továbbra is bíztatjuk híveinket, önkéntes adományokkal támogassák
ezt a fontos célt, rég meg kellett volna épülnie egy ravatalozóháznak egy ekkora
közösség számára. Ha nem lesz elég az önkéntes adomány és a pályázati úton megnyert
esetleges összeg, akkor a presbitérium kénytelen lesz kiróvást megszabni. Akik viszont
önkéntesen adakoztak, adományuk bele fog számítani, nem kell külön kiróvást is
fizessenek. Én, mint lelkipásztor, reménykedem, hogy önkéntes adományokból kigyűl
a szükséges összeg, lévén, hogy mindnyájunk családja igénybe veszi időközben a
ravatalozót – és ennek eddigi hiányát mindenki sajnálattal veszi tudomásul.
Az épületről egy rajzot is mellékelünk, ezen sajnos nem látszik jól az épület
előtt a befedett 100 négyzetméteres terasz, ahová elfér egy egész gyászoló gyülekezet a
szertartás idején.

A másik épületünk, a volt pékség, fedelét felújítottuk Szentgyörgyi István
ácsmester irányításával, közmunkával. Ebben az épületben a Magyar Házon kívül egy
kis iroda és egy nagy gyülekezeti terem fog működni.
Ebben a teremben lehet tartani téli időben délutáni vagy bűnbánati
istentiszteleteket, ifjúsági órát, vallásórát – a parókia imaterme sokszor kicsinek
bizonyul ilyen tevékenységekre. Itt szeretnénk megszervezni találkozókat,
ünnepélyeket, de akár egy ebédet vagy tort is.

Köszönjük az önkéntes segítséget, a közmunkát. Ahol segítségre volt szükség ki-ki
amivel tudott azzal segített, traktorral, láncfűrésszel, szaktudással. Isten adjon erőt és áldást
életükre! Ha összefogunk a továbbiakban is az elvégzett munka dicséri közösségünket!
A közmunkázók névsora: Febr. 8 – villanyszerelés a templomban: Varga József133,
Hídi Imre445, Szabó Imre251. Február 10: Szentgyörgyi István104, Bara János726, Szabó Gyula559,
Antal József618, Ferencz András375, Szabó Imre251, Szász Ferenc582, Keszeg József374, Szabó
András530, Balog Elemér517, Hídi Imre445, Magó Ferenc176, Varga Jenő130. Febr. 11: Vásárhelyi
Ferenc585, Hídi Imre445, Réti János673, Ifj. Pataki János453, Bara János726, Szabó Imre251, Szabó
Gyula559, Szabó András530, Magó Ferenc176, Varga Jenő130, Balog Elemér517, Szabó Miklós518,
Szász László366. Febr. 12: Szentgyörgyi István104, Réti István546, Szakács József339, Keszeg
Csaba277, Ferencz András375, Szász Ferenc582, Hídi Imre445, Réti János673, Bara János726, Szabó
Imre251, Szabó István251, Szabó András530, Varga Jenő130, Balog Elemér517, Szabó Miklós518,
Szász László366. Febr. 14: Vásárhelyi Ferenc585, Szász Ferenc582, Hídi Imre445, Szabó András530,
Szabó Imre251, Keszeg Csaba277, Réti János673, Szabó Miklós518, Szász László366, Keszegpál
János727, Hídi István41, Hídi István522, Boér András721. Febr. 15: Szabó Miklós518, Szász
László366, Keszegpál János727, Vásárhelyi Ferenc585, Szász Ferenc582, Hídi Imre445, Keszeg
Imre406, Keszeg András282, Keszeg József374, Keszeg Csaba277, Hídi István41, Réti János673,
Szász István361, Szabó Imre251. Febr. 17: Szentgyörgyi István104, Réti József447, Szabó András530,
Pataki András495, Keszeg Ferenc521, Keszeg Imre406, Keszeg István63, Dézsi Márton786, Szász
Dezső361, Szász István361, Hídi Imre41 (stakató festés), Hídi István41, Keszeg István499, Szász
Ferenc582, Réti István555, Hídi Imre445. Febr. 18: Szentgyörgyi István104, Réti István546, Keszeg
István499, Keszeg Imre406, Magó Ferenc176, Csíki János161, Keszeg János175, Székely István178,
Dézsi Márton786, Keszeg István63, Bartos Bálint103, Hídi Imre445. Febr. 19: Szentgyörgyi
István104, Réti István546, Keszeg István499, Keszeg István175, Réti János673, Réti István555, Csíki
János161, Székely István178, Magó Ferenc176, Keszeg Imre406, Bartos Bálint103, Hídi Imre445. Febr.
20: Szentgyörgyi István104, Szász Ferenc582, Ferencz András375, Keszeg József374, Keszeg
Imre406, Szász István361, Szász Dezső361, Réti János673, Bara János726, Keszeg János175, Hídi
Imre445. Febr. 21: Szentgyörgyi István104, Réti István546, Székely Szilárd756, Keszeg István499,
Sebestyén László520, Szabó Imre251, Balog József284, Keszeg Márton175, Keszeg András511,
Szakács József339, Szakács András338, Hídi Imre445. Febr. 22: Szentgyörgyi István104, Réti
István546, Székely Szilárd756, Szász Ferenc582, Keszeg János501, Szentgyörgyi Attila159,
Vásárhelyi Ferenc585, Ifj. Varga Ferenc576, Keszeg András511, Varga Jenő130, Szász István361,
Keszeg Szabó Dani448, Szabó Imre251, Keszeg István499, Balog Elemér517, Keszeg József374,
Szakács József339, Hídi Imre445. Febr. 24: Szentgyörgyi István104, Réti István546, Székely
Szilárd756, Keszeg József775, Varga József133, Réti József509, Keszeg Szabó Dani448, Antal
Botond150, Hídi Imre445. Febr. 25: Szentgyörgyi István104, Réti István546, Székely Szilárd756, Réti
József509, Ozsváth Sándor László781, Keszeg István63, Dézsi Márton786, Vásárhelyi Ferenc585,
Keszeg Imre406, Szabó Imre251, Keszeg János175, Keszeg Szabó Dani448, Hídi Imre445. Febr. 26:
Szentgyörgyi István104, Keszeg András376, Keszeg Imre406, Keszeg András401, Vég Csaba276,
Réti József509, Szabó Imre251, Antal Botond150, Keszeg János175, Hídi Imre445. Febr. 27: Réti
József509, Kádár István432. Febr. 28: Szentannai Levente483, Keszegpál István635, Hídi Imre445.
Márc. 1 – temető-rendbetétel: Keszeg András401, Keszeg Ferenc521, Szász László366, Székely
István178, Csíki János161, Sebestyén László520, Keszeg János501, Szabó Levente513, Id. Hídi
András324, Ifj. Hídi András324, Bódi Sándor770, Réti János673, Szabó András578, Szabó András530,
Kádas István249, Dátuj István2, Horvát Gyula797, Szabó Imre251, Id. Szakács József339, Ifj.
Szakács József339, Keszeg Imre406, Bara János170, Varga Jenő130, Antal Botond150, Keszeg
János175, Magó Ferenc176, Keszeg András376, Hídi Ferenc414, Szabó Gyula559, Kovács József389,
Hídi Imre445. Márc. 3. Kovács József389, Keszeg József105, Vég Csaba276, Keszeg István175, Hídi
Imre445. Id. és Ifj. Szász Ferenc433 megjavították a traktort, Kovács József389 megjavította a
parókia kapuit és a garázs ajtóját.

