
Szeptember 

1. Szeptember 1. 8:45 – Az énekkar megkezdi második félévét. 
2. Szeptember 1. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Kereskényi 

Sándor előadása: Az apostolok életrajzából 
3. Szeptember 8. 10:00 – Hittan-tanévnyitó istentisztelet. Utána beiratkozás 

hittanra és konfirmációra (1998-2000-ben születettek). Gyülekezeti ebéd. 
4. Szeptember 9. 16:30 – A második félévet megnyitó presbiteri gyűlés 

Tiszaszigeten 
5. Szeptember 15. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Határon 

túlról – nemzeten belül sorozat keretében beszámoló a nyári gyülekezeti 
kirándulásról (Al-Duna) 

6. Szeptember 16. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 
7. Szeptember 22. – Szabó András festőművész előadása: Rembrandt, a hit 

festője 
8. Szeptember 28. 9:30 – Kiszombor, presbiterképzés 
9. Szeptember 29. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. Találkozás 

az ötven évvel ezelőtti fiatalokkal. 
 

Kórushírek 

2013. június 22-25. között kórusunk tagjai és családtagjai Abaújszántóra 
utaztak kórustáborba. Mindannyian, akik ott voltunk, Isten gazdag áldását 
tapasztalhattuk meg a kóruspróbákon és a környéken tett kirándulásainkon 
(Vizsoly, Boldogkőváralja, Regéc). 

A kórustábor nem titkolt célja volt a közeledő kórustalálkozóra való 
előkészülés. Istenünknek hála, már a 10. születésnapunkat ünnepelhetjük meg 
október 5-én. Úgy gondoltuk, hogy a legszebb ünnep az lesz, ha minden olyan 
kórust meghívunk, akikkel az elmúlt 10 évben együtt énekeltünk, és egy nagy 
közös éneklésben adunk hálát és dicsőítjük Istenünket megtartó kegyelméért és 
szeretetéért. 

Ehhez a szép alkalomhoz kérjük testvéreink imádságát, és aki indíttatást 
érez, azoktól a segítségét. Időben, természetben, anyagiakban. Már most kérjük a 
Testvéreket, hogy készítsék a naptárukban a helyet, és jöjjenek el, és 
hívogassanak is erre a zenés istentiszteletre. 

Aki énekel, kétszeresen imádkozik, és az énekíróval mi is valljuk: 
„MONDJ ÚJ DALT AZ ISTENNEK.”. 

Nagy-Szabó Kornélia 
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Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor 
sem tér el attól. (Péld 22,6) 
 

öbb mint félévszázados szünet után az iskolai hitoktatás visszaállítása 
történelmi jelentőségű tett. Ne feledjük azért, hogy a hitre nevelés 
felelőssége első sorban a családokon nyugszik. Jó ezt emlékezetünkbe 

idézni, mert gyakran előfordul velünk, hogy gyermekeink jövőjét akkor képzeljük 
sikeresnek, ha az simán illeszkedik bele a társadalmi elvárásokba. Ez még szülői 
hiúságunkat is legyezgeti, – mintha pedig nem az lenne a legfőbb vágyunk, hogy 
gyermekeink Jézust megváltójuknak fogadják el, és örömmel lépjenek nyomába. 

A keresztyén ember legfőbb erénye az Úrnak való engedelmesség. 
Nagyban megkönnyíthetjük gyermekeinknek e magatartás elsajátítását, ha már 
kiskorukban, ebbe az irányba tereljük őket. A gyermekek szülők iránti 
engedelmességéhez például szolgálhat a szülőknek Isten iránti engedelmessége. 

Jól tudjuk, hogy még a legjobb iskola sem képes mindent megadni 
gyermekeinknek, a hitet fellobbantó tüzet a szülőknek kell előkészíteniük: náluk 
van a tűzcsiholó eszközök legfontosabbika, a mindennapi imádság. Ezzel válik a 
keresztyén család az első számú nevelési intézménnyé. Ebben a védettségben 
folyó nevelésnek nem az a célja, hogy állandó függőségben tartsa a ránk 
bízottakat, hanem az, hogy megtanítsa őket, hogyan éljenek szabadon – Istennel. 
Bárcsak meg tudnánk adni nekik azt a szeretetet és biztonságot, amelyben 
megismerhetik az Urat, amelyben megtanulhatják szeretni és szolgálni Őt! 

Nemes Gábor 
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Délvidéki magyar testvéreinknél az Al-Duna 

mentén 

 

Immáron 13. alkalommal tett látogatást a határon túli magyar református 
közösségekben a Szeged-Honvéd téri gyülekezet. Az idei háromnapos kirándulás 
első napján Szeged–Nagyszentmiklós–Lugos–Karánsebes–Herkulesfürdő 
útvonalon érkeztünk Orsovára, ahol hangulatos és látnivalókban gazdag hajóutat 
tettünk a Dunán. 

A második napon magyar vonatkozású történelmi helyeket kerestünk fel. 
A Duna partján épült Galambóc várának romjainál jártunk: Ezt követően 
Szendrőt kerestük fel, ahol a várat és a várost is megtekintettük. 

Csoportunk a kétezer lakosú Székelykevén magyar családoknál szállt meg, 
így betekintést nyertünk a végvárnak is tekinthető település életébe. 

A látogatás harmadik napján a hertelendyfalvi református testvéreket 
kerestük fel, együtt vettünk részt istentiszteleten, az igehirdetést követően pedig 
kötetlen beszélgetést folytattunk a gyülekezet tagjaival. Igét hirdetett Halász Béla, 
a Szerbiai Református Keresztyén Egyház közelmúltban megválasztott püspöke. 

Hazafelé még megtekintettük a péterváradi várat, gyönyörködtünk a Duna 
túloldalán elterülő, immáron csaknem félmilliós Újvidék panorámájában, azt 
követően rövid autóbuszos városnézésen ismerkedtünk Vajdaság közigazgatási 
székhelyével.  

Fáradtan, de Istennek hálát adva tértünk haza otthonainkba, köszönetet 
mondva azért, hogy ismét megtapasztalhattuk azt a hihetetlen erőt, 
céltudatosságot, tettrekészséget, amely határon túli magyar testvéreinket segíti a 
fennmaradásban és a további boldogulásban. 

Kisimre Ferenc (a Reformátusok Lapja ez évi 31. száma alapján) 
 

 

Imádkozzunk 

- az új tanévért, a beinduló hitoktatásért és a hitoktatók szolgálatáért! 

- gyülekezetünkről és egyházunkról alkotott jövőképünk megvalósulásáért! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolók vigasztalásáért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 

A hittantáborról 

 

A barátságos, testvéries hangulat, amely minden hittantábor sajátja, idén 
sem maradt el. Kivéve persze a harsány haf-haf kiabálást, ami idén a fürdőzők és 
Sanyi bácsi örömére kimaradt. Az eddigi évekhez hasonlóan a reggel a Sanyi 
Rádióval kezdődött, majd pedig a kisebbeknek, nagyobbaknak külön 
foglalkozások zajlottak. Az ebédet követően a csapat csendes pihenőt folytatott, 
bár a csendes része néhol süket fülekre talált. Ezután következett a nap 
fénypontja, a strandolással egybekötött gumihintázás. Az ilyenkor szokásos 
tábortűz idén elmaradt, mert a tűzrakó hely fölött élő darazsakkal folytatott ádáz 
küzdelem után úgy döntöttünk, hogy ezt most inkább kihagyjuk. Ezért a jól telt 
hétért, a hangulatért, a finom vacsorákért és a darálós kekszért köszönet Lívia 
néninek, Rózsa néninek és Sanyi bácsinak. Kívánom, hogy ilyen kedvvel és 
elhívatottsággal találkozzunk jövőre is! 

Markotics Attila 
 

 

Templomunk nyári nyitva tartása 

 

Gyülekezeti tagjaink bevonásával asszonykörünk kilenc éve szervezi meg 
templomunk nyári nyitva tartását a Szabadtéri Játékok idején. Ebben az évben az 
előadási napokon – 23 nap – volt nyitva 270 látogató számára. Örömmel 
nyugtáztuk, hogy az Európa Rádió is hírt adott szolgálatunkról. Országunk kis és 
nagy városain kívül Erdélyből, Japánból, Amerikából, Kanadából, 
Franciaországból és Angliából is érkeztek látogatók. Vendégkönyvünkbe 
negyvenkilencen jegyeztek be örömteli véleményt. Közülük egy: "Meglepő a 
templom építészetileg, de még meglepőbb az építés története. A mindenható 
Isten kegyelme volt velük végig az úton. Kérjük továbbra is ezt a kegyelmet a 
templomra, az egyházközségre. Ez az akarat építse és tartsa meg a továbbiakban 
is ezt a közösséget." 

Hálát adva Istennek, a presbitérium köszönetét fejezi ki a szolgálatban 
részt vállaló tizenkét gyülekezeti tagunknak a lelkiismeretesen elvégzett 
munkáért. 

Sashegyiné Németh Rózsa 


