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Tisztelt Támogatóink! 
 
Visk Kárpátalján, a Felső-Tiszavidéken található. Ez a Huszti Járás egyetlen olyan községe, ahol még ezres 
lélekszámban élnek magyarok. A „szláv tengerben” valódi szórványként mi vagyunk az egyik utolsó 
végvár. A nagyközség 12.000 főt számláló lakosságából közel négyezer magyar él itt. Ebből közel 
háromezren vagyunk reformátusok, ez az egyik legnagyobb gyülekezet Kárpátalján. Az asszimiláció régóta 
tart, az elvándorlás pedig a keleten zajló háború kezdete óta erősödött fel, sok fiatal és sok család költözik 
Magyarországra vagy még távolabb, és kedvező változás egyelőre nem látszik.  
 
A településről, templomával együtt először 1270-ben történt írásos említés. A templom végső formáját a 
XIV. sz. második felében nyerte el. Ezen időszak döntő jelentőségű eseménye, hogy Károly Róbert Visknek 
és négy másik környékbeli településnek koronavárosi rangot adott. A templom ekkor katolikus volt, majd 
Luther fellépését követően – élve a koronavárosi privilégiummal – a gyülekezet és a lelkész egységesen 
áttért a lutheránus vallásra. Kálvin tanainak terjedésével a gyülekezet, a lelkész és a templom is református 
lett már a XVI. sz. második felében, és ez azóta is így van. A templom udvarán álló faragott lelkésznévsor 
jelzi, hogy bár a külső körülmények sokszor kedvezőtlenek voltak, különösen Trianon után, de az egyház 
folyamatosan ellátta teendőit, és a hívek megőrizték templomukat.    

 
Az orgona 1880-ban érkezett Budapestről, Országh Sándor orgonaépítő mester műhelyéből. Ilyen Országh-
orgona ennyire „jó” állapotban már alig van a Kárpát-medencében. Igazi kincs. A 70-es években 
történt rajta komolyabb felújítás, 10 évvel ezelőtt is történtek javítások, azonban mostanra már megérett egy 
teljes körű felújításra. Több magyarországi gyülekezet ajánlására megkerestük a budaörsi székhelyű Paulus 
Orgonaépítő Műhelyt, akik felmérték az orgona állapotát, és megtették ajánlatukat nettó 6.7 millió forint 
összegben, budaörsi javítással, 10 év garanciával (amely összeg a szállítást nem tartalmazza).  
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Elsődlegesen azonban átfogó bogárirtást kell elvégeztetnünk a templom faszerkezeteiben (padló, padok, 
karzat, szószék, az Úr asztala, az orgona alatti karzat és a plafon, amely szintén ritkaság az egybefüggő 
festésével). Erre a templom paraméterei alapján (hossza 37 méter, magassága 10 méter, szélessége 12 
méter) kaptunk egy előzetes 1.7 millió forintos ajánlatot, gázosítással, a konkrét felmérés februárban történik 
majd. 

 
A gyülekezet bevételei a gyülekezet életét minimális szinten biztosítják ugyan, de ekkora kiadást nem 
tudunk finanszírozni. Pályázni jelenleg még nem tudunk, mert a privatizáció még nem fejeződött be, 
hosszadalmas és bonyolult folyamat. Volt adventi vásárunk, jótékonysági koncerteket szervezünk, 
adományokat gyűjtünk elsőként a bogárirtásra, amelyet a tavasz folyamán el kell végeztetnünk.  
 
Az orgonánk feladását, amely bizonyos értelemben önazonosságunk feladásának kezdetét is jelentené, 
semmiképpen nem szeretnénk. Bízunk Isten segedelmében, és nem adjuk fel a reményt. Ennek a célnak az 
eléréséhez kérjük minden jóakaratú ember segítségét, aki bármilyen módon tud és szeretne segíteni. Tudjuk, 
hogy ez hatalmas összeg, és ezekben a nehéz időkben biztosan lenne jobb helye is. Nekünk ez most a 
legfontosabb, és meg szeretnénk próbálni. Szeretettel fogadunk minden ötletet és támogatást, jó szót és 
imádságot.  
 
Keressenek bennünket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén! Köszönjük, hogy elolvasták levelünket, és 
ránk szánták az idejüket. Isten áldását kívánjuk életükre és családjukra! 
 
Köszönettel és tisztelettel: Viski Református Egyházközség – Jenei Károly lelkész 
(viskirefegyhaz@gmail.com, 0038/098-923-9693, 0036/70-275-4658) 
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