
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI 

 
Április 12. 14:00-16:00 Húsvéti kézműves 

délután 

Április 13 10:00 Virágvasárnap –
istentisztelet 

Április 13 18:00 Virágvasárnap –
istentisztelet 

Április 17. 18:00 Nagycsütörtök –
istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

Április 18. 18:00 Nagypéntek – Passió 

Április 20. 10:00 Húsvétvasárnap – 
istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

Április 20. 18:00 Húsvétvasárnap – 
istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

Április 21. 10:00 Húsvéthétfő – 
istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

 

„… megölik, de a harmadik napon 

feltámad.” (Mt 17,23) 

 

 
 

Minden kedves Testvérünknek Istentől 

megáldott húsvéti ünnepeket kíván a 

Presbitérium. 

 
 

S z e g e d - H o n v é d  T é r i  R e f o r m á t u s  E g y h á z k ö z s é g  g y ü l e k e z e t i  
l a p j a  

6 7 2 0  S z e g e d ,  K á r á s z  u .  1 5      T e l e f o n :  6 2 /  4 2 6  9 0 2  
E - m a i l :  szeged-honved.ter@reformatus.hu 
H o n l a p :  w w w . h o n v e d t e r . r e f . h u  

 

"Feltámadt, nincsen itt." 
(Mk 16,6) 

 

A sírban egy fehér ruhába öltözött fiatalember ült. Mit keresett 
ott? Várt. Három asszonyra várt. Azokra, akik már napfelkeltekor 
elindultak otthonról. Illatos kenőcsöket, olajokat vittek magukkal; 
balzsamozásra készültek. 

A fehér ruhás ifjú tudott róla. Gyorsan elmondta hát nekik, hogy 
rossz helyre jöttek, mert, ugyan a holttestet másfél nappal azelőtt oda 
tették, de már nincs a helyén, ugyanis: feltámadt. Életre kelt. Él. Jobb, ha 
hazamennek, de nehogy elfelejtsék megmondani az elhunyt, majd 
feltámadt Jézus tanítványainak, hogy – a korábbi megbeszélés szerint – 
előre ment oda, ahol találkozhatnak vele – Galileában. 

Ilyen egyszerű a húsvéti híradás. Ilyen hétköznapi módon hagyta 
ránk Márk evangélista. Ilyen egyszerűséget vár tőlünk a betűk között 
megszólaló Szentlélek Isten. A halott Jézust hiába keressük. Nincs itt. 
Sehol sincs. A feltámadt Úr azonban mindenütt megtalálható. Hiszen Ő 
maga ígérte: "én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig"! 

Kereskényi Sándor 
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Beszámoló a Kárász utcai Missziói Ház felújítási munkáiról 
 

A Kárász utcai Missziói Házunk felújítási munkái újabb fordulóponthoz 
érkeztek. A 2013-as évben elkezdtük a lelkészlakás felújítását. A testvérek 
áldozatkész hozzájárulásával a rendelkezésünkre álló anyagi forrásokból, a 
felújítás első ütemét maradéktalanul teljesíteni tudtuk.  
A ház eredetileg nagypolgári lakásként épült fel több mint 100 évvel ezelőtt, 
az akkori igényeknek megfelelően, hatalmas helyiségekkel és 
belmagasságokkal. Tervezőnknek, Zákányi Ildikónak összhangba kellett 
hoznia a nagypolgári ház adottságait a műemlékhivatal elvárásaival, a 
megváltozott Kárász utcai forgatag zajterhelését egy lelkészlakással szembeni 
elvárásokkal. Kitűnő érzékkel ezt úgy oldotta meg, hogy a Kárász utcai frontra 
csak egy reprezentációs céloknak is megfelelő nagyobb helyiséget hagyott 
változatlanul, míg a pihenésre szánt helyiségeket a belső udvar köré 
csoportosította, egy nagyobb helyiséget kettéosztva két kisebb hálószobára. 
2013-ban sikerült kialakítanunk az összes válaszfalat, a víz-, csatorna-, fűtés- 
és elektromos vezetékrendszert szerelvényezés nélkül, aljzatbetonozást és 
álmennyezetet, a megfelelő hőszigetelés kialakítását, valamint az ablakcserék 
nagy részét is. A munkálatok végeztével presbitériumunk megelégedéssel 
nyugtázta, hogy a felújítás rendben és a várt ütemben lezajlott, minden 
körülmény adott, hogy belátható időn belül lelkészeinket ide tudjuk 
költöztetni a gyülekezetük körébe. 
Amint az látható volt, az egyházközség 2014-es költségvetése tekintélyes 
összeget irányozott elő a befejező munkákra. Ha Isten segít, a gyülekezet 
áldozatkész segítségével beköltözhető, kulcsrakész állapotra tudjuk hozni még 
az idén a lelkészlakást. A tervezett munkák – mázolás, hideg és meleg 
burkolatok, elektromos és gépészeti szerelvényezés, ablak és nyílászárókkal 
kapcsolatos feladatok – egymásra épülnek. Jelenleg folynak a 
szerződéskötések a kivitelező vállalkozókkal. A betervezett költségek 
meghaladják a 7 millió forintot, amihez további 2 millió forint járulékos 
költséggel kell számolni az épület elektromos földkábelének és mérőóra 
szekrényinek kialakítására. Függőben maradt még a beépített berendezési 
tárgyakat (beépített konyhabútor, lámpatestek, felszerelési tárgyak) érintő 
döntés meghozatala, amelyről a presbitérium a későbbiekben, a finanszírozási 
lehetőségek alapján fog dönteni.  
 

 
 

Áprily Lajos: A szenvedő 

Sebet hordott a testén, sok sebet, 
félig-hegedtek voltak és sötétek. 
Ti azt mondtátok róla: rejteget, 
mert nem mutatta, emberek, felétek.  

S ha néma lesz, sajgástalan tetem, 
gyógyító csendességben elpihenten, 
a sötét sebek túl az életen 
megragyognak, mint régi-régi szenten. 

 

 



Választási útmutató 
 

Ez az év a tisztújítás a tisztújítás jegyében zajlik egyházunkban, mert 2014. 
december 31-én lejár valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, 
zsinati testület és tisztségviselő hatéves megbízása. 

Névjegyzék 
Az egyházközségek – melyek szavazati jogukat a presbitériumok által 
gyakorolják – különböző szavazati számértékkel vesznek részt a választás 
eredményének kialakításában. Ehhez elengedhetetlen a névjegyzék – az 
egyházközség választójoggal rendelkező tagjai számának pontos megállapítása 
–, melyet mi már 2014 februárjában elküldtünk a Csongrádi Református 
Egyházmegye esperesi irodájába. 

Jelölések 
Az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűléseknek július 31-ig határozniuk 
kell az új választásokról, szeptember 30-ig pedig létre kell hozniuk a választási 
bizottságokat. 
Az egyházmegyei közgyűléseken kell jelölteket állítani az egyházmegyei 
tisztségekre (esperes, egyházmegyei gondnok, helyetteseik: egyházmegyei 
főjegyzők) és a kerületi tisztségekre (püspök, egyházkerületi főgondnok, 
főjegyzők, egyházkerületi tanácsosok), valamint jelölni az egyházmegyei 
presbitériumok által választandó zsinati tagokat és póttagokat. 
A jelöléseket október 8-ig kell felterjeszteni a választási bizottságokhoz. 

Választásoktól a beiktatásig 
A választási bizottságok október 30-ig kibocsátják a szavazólapokat, a 
presbitériumoknak négy hét alatt, november 28-ig kell lebonyolítaniuk a 
szavazást és zárt borítékban beküldeni az eredményeket. 
December 31-ig össze kell hívni az egyházmegyei közgyűléseket, beiktatni az 
egyházmegyei tisztségviselőket és továbbiakat választani, 2015. január 31-ig 
kell ugyanígy eljárni egyházkerületi szinten, február 28-ig pedig össze kell 
hívni az új Zsinat alakuló ülését. 

Ügyvivők 
Az új tisztségviselők a beiktatásukkal – vagy ha ez 2014. december 31. előtti 
időpontra esik, úgy 2015. január 1-től – foglalják el hivatalukat, a testületek a 
megalakulásukkal kezdik meg működésüket. Ezen időpontig a szolgálatból 
kilépő testületek, illetve tisztségviselők, mint ügyvivők hivatalban maradnak. 

Az eddigi költségeinket számba véve, a tervezett munkák árajánlatai, 
valamint a kalkulált további költségek alapján, joggal bízhatunk abban, 
hogy a műemlék épületek felújítására statisztikailag megadott költségindex 
alig feléből meg tudjuk valósítani egyházközségünk lelkészlakását. 
Legyünk hát mértéktartóan igényesek, és vessük bizodalmunkat a 
mindenható Istenbe, hogy híveink áldozatkészsége a Missziói Ház 
használóiban és megvalósításának közreműködőiben is méltó 
gyümölcsöket teremjen – Isten dicsőségére. 
Hálás szívvel mondunk köszönetet jó kedvű adakozóinknak. 
Soli Deo Gloria. 

Köblös Endre 
 

 
 

Füle Lajos: Pálmaág 
 
Megrészegülve kiabál a nép,  

zeng a Hozsánna a Dávid Fiának!� 
Virágvasárnap leteszem Eléd 
Ezt a szívemben őrzött pálmaágat  
én is, a fáradt ember, aki vár, 
a Golgotát is ismerő zarándok, 
s követlek Téged, hallgatag Király, 
Ki minden bűnöm látod, s megbocsátod 



Családi oldal 
 

Az idei tanév sok változást hozott a gyülekezet 
gyermekmunkájában az iskolákban bevezetett hit- és erkölcstanoktatás 
miatt. Hálát adunk Istennek azért, hogy a körzetünkbe tartozó 4 iskolában 
56 gyermek jelentkezett! Ezen kívül a 4 óvodában, 1 iskolában és a 
templomban tartott fakultatív hittanórákon is szép számmal vannak jelen, 
így hetente több mint 110 gyermekkel találkozhatunk Ige mellett.  

Folytatjuk családi programsorozatunkat. Hívogatunk minden 
szülőt és gyermeket, hogy kötetlen beszélgetés, játék, önkéntes munka, 
táborozás során is erősítsük egymást, építsük gyülekezetünket. 

 
Programjaink: 

 
Anyák napja       május 4. 
Szeretethíd napja - önkéntes munka:    május 16-17. 
Gyermeknap:      május 25. 
Hittan évzáró családi nap     június 15. 
Kárpátaljai gyerekek nyaraltatása és napközis tábor június 16-20 
Nyári hittantábor – Zánka     júl. 28–aug. 1.  
 
Minden programunkra szeretettel várunk!  

 
Jelentkezés: knenlivia@hotmail.com  tel.: 62-426-902. 
 
A honlapunkon minden alkalomról időben részletes tájékoztatót találtok. 
www.honvedter.ref.hu 
 
 

 

REJTVÉNY 
 

Melyik ószövetségi könyveket rejtik a következő szavak? 
 
1. SZINOFÓÁ 
2. KÁROSZTOL 
3. MÁJERESI 
4. ÁLDENI 
5. RÁBÍK 
6. ÁZSIARAK 
7. SÁJÓN 
8. MÁKISE 
9. RETESZ 
10. KIRÁDÉRPOT 
 
 
A megfejtéseket küldd el gyülekezetünk levelezési címére (6720 Szeged, Kárász 
u. 15. ) vagy hozd magaddal a HITTAN ÉVZÁRÓ CSALÁDI NAPRA (június 
15-én 10.00-16.00 óráig) a Honvéd téri református templomba. A helyes 
megfejtők között akkor sorsolunk ki ajándékot! 

 
 

 
Színezd ki! 

mailto:knenlivia@hotmail.com
http://www.honvedter.ref.hu/




 

 

 

 

Tizennyolcadik életévemet betöltött, 

hívő református embernek vallom magam, aki  

konfirmációs fogadalmára emlékezve  

éli meg keresztyén életét.  

 

Kérem, hogy a 

Szeged-Honvéd Téri 

Református Egyházközségben 

nyilvántartottak névjegyzékében 

tüntessék fel a nevemet. 

 

 

Név:………………………………………………… 

 

Születési hely:………………………………………….. 

 

Születési idő:……………………………………………… 

 

Lakcím 
(irányítószámmal):………………………………………………. 

 

Telefonszám:……………………………………….. 

 

Aláírás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tizennyolcadik életévemet betöltött, 
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éli meg keresztyén életét.  

 

Kérem, hogy a 

Szeged-Honvéd Téri 

Református Egyházközségben 

nyilvántartottak névjegyzékében 

tüntessék fel a nevemet. 

 

 

Név:………………………………………………… 

 

Születési hely:………………………………………….. 

 

Születési idő:……………………………………………… 

 

Lakcím 
(irányítószámmal):………………………………………………. 

 

Telefonszám:……………………………………….. 

 

Aláírás: 

 

 


