
Szeptember 

1. Szeptember 4. 15.00 – Sportdélután 

2. Szeptember 5. 9.00 – Kerékpártúra Kübekházára. Ugyanitt ebéd.  

3. Szeptember 6. 10.00 – Tanévnyitó istentisztelet. Beiratkozás gyülekezeti 

hittanoktatásra és konfirmációs felkészítésre. Gyülekezeti ebéd.  

4. Szeptember 7. 16.30 – Presbiteri gyűlés  

5. Szeptember 18. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

6. Szeptember 19. 15.00 – A tavaszi járványhelyzet miatt elmaradtak 

konfirmációs vizsgája 

7. Szeptember 20. 10.00 – Istentisztelet. Konfirmációs fogadalomtétel. 

Úrvacsorai közösség 

8. Szeptember 20. 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

9. Szeptember 21. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

10. Szeptember 27. – A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán előadása 

Trianonról (A Felvidék sorsa) 

 

 
 

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell 

Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zúzmarásak. 

Tanulni kell. A nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt. 

Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, 

a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. 

Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami kitárul, 

ami világít, ami jel: tanulni kell, szeretni kell. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2020. augusztus 30. 

5. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

„Istennek minden lehetséges.” (Mt 19,26) 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4,6) 

Nagyon régen történt, iskolai pályafutásom kezdetén.  
Első osztályban még izgalommal és kíváncsisággal készültünk naponta a 

nagy ismeretszerzési kalandra. Így volt ez azon a reggelen is, amikor – szokásosan – 
beköszöntem a szomszédfiúhoz, hogy együtt menjünk az iskolába. Kicsit késő volt 
már, a barátom kapkodott, siettében elszakította a nadrágját öltözködés közben. 
Ebből nagy baj lett, mert ez volt az egyetlen „kimenő” ruhadarabja. Így tehát az 
anyukájának kellett azon nyomban helyre hoznia a hibát. Gyorsan dolgozott, de mi 
mégis tűkön ültünk. A barátomat annyira nyomasztotta a késés „rettenetes” 
következménye, hogy hirtelen odafordult a szobán áthaladó nagymamájához: 
„Nagyi, te, aki annyit imádkozol, nem tudnál, most értem is szólni néhány szót, 
hogy ne késsek el?” 

A tanítás nyolckor kezdődött, és a toronyóra nagymutatója már egészen 
közel állt a tizenketteshez. Nekünk az iskolában lett volna a helyünk, és – most és 
távol – azért imádkozni, hogy ne késsünk el? A lehetetlent kívánja a barátom! 

A nagymama nem kérette magát, csendesen imádkozni kezdett. Negyed 
kilencre hordhatóvá vált a nadrág, és még eltelt néhány perc, mire elértük az 
iskolát. 

Csodák csodájára, az osztályban nem volt ott a tanító néni: nem késtünk el! 
Később tudtuk meg, hogy otthon felejtette a kulcsait. Így hát a tanítás ezen a 
napon fél kilenckor kezdődött. 

Milyen szép válasz volt ez egy reménytelen helyzetben elmondott imára! 
Istennek minden eszköz rendelkezésére áll az imáinkba foglalt kéréseink 

teljesítésére. Meghallgatta a meddő Annát (1Sám 1,11-20). Ézsaiás imájára 
visszafordította az árnyék (az idő) haladását (2Kir 20,5-11). Napjainkban többek 

http://www.honvedter.ref.hu/


között – és ezt személyes tapasztalatból is mondhatom – a rendkívüli (csodálatos) 
gyógyulásokban érhetjük tetten végtelen szeretetét és hatalmát. 

Nekünk csak egyetlen eszköz áll rendelkezésünkre e hatalmas kegyelem 
segítségül hívására: az ima. Ne mondjunk le róla, „… mindenkor hálaadással tárjátok 
fel kéréseiteket Isten előtt.” 

Nemes Gábor 
 

Tóth Ágnes: Kezdődik az iskola 

Szél zizeg az őszi lombon, 
Végigszánt a szőlődombon, 
Füledbe súg: Kiskoma, 
Kezdődik az iskola! 

 

 

Az első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd) 
Őszi szünet: 2020. október 23. (péntek) és november 1. (vasárnap) között. 
A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgákra való jelentkezés határideje: 
2020. december 4-ig 
Téli szünet 2020. december 19. (szombat) és 2021. január 3. (vasárnap) között. 
Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 valamint a 8 évfolyamos gimnáziumokba: 
2021. január 23-án 
Az első félév utolsó napja: 2021. január 22. 
Szóbeli meghallgatások a középiskolába jelentkező tanulóknak: 2020. február 24. 
és március 13. között. 
Tavaszi szünet: 2021. április 1. (csütörtök) és 2021. április 6. (kedd) között. 
Az írásbeli érettségik kezdete: 2021. május 3. (hétfő)  
A tanév utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd) 

(Forrás: Eduline.hu) 
 

Weöres Sándor: Szeptember 

Szeptember, szeptember 
sok-sok apró kis ember 
indul első nagy útjára, 
édesanyja bánatára. 
 
Segítsd őket, szeptember! 
Sok-sok apró kis ember 
meg ne fázzon, meg ne ázzon, 
iskolába eltaláljon. 

 

 
 

Emlékeztető 

Családi hétvége 
1. Szeptember 4. 15.00 – Sportdélután a nagy gyülekezeti teremben (asztali 

tenisz, stb.) 

2. Szeptember 5. – Kerékpártúra Kübekházára (18 km kerékpárúton, felnőtt 

kísérővel) 

- indulás: 9.00 órakor a templom elől 
- délben (13.00 óra körül) ebéd 
- visszaérkezés: legkésőbb 17.00 órakor a Honvéd térre 

3. Szeptember 6. 10:00 – Tanévnyitó istentisztelet 

- beiratkozás gyülekezeti hittanoktatásra és konfirmációs felkészítésre 
- gyülekezeti ebéd 
 

Konfirmációs felkészítés 

Szeretettel kérjük azokat a családokat, amelyekben olyan gyermek van, aki az idén 
vagy a következő évben tölti be 14. életévét, ne feledkezzenek meg a konfirmációs 
felkészítésre beíratni őket. Jelezzük ezt az ismeretségi körünkben is. Köszönjük. 

 


