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IDŐ HELY IGEHIRDETŐ KÍSÉRŐ 
ESEMÉNY 

2015.10.27. 
kedd, 18:00 

Szegedi 
Evangélikus 
Gyülekezet, 

Tisza Lajos krt. 
16. 

Lovász Adrienn 
református lelkész 

 
 
– 

2015.10.28. 
szerda, 
18:00 

Szegedi 
Baptista 

Gyülekezet, 
Hétvezér u. 5/b 

Kereskényiné 
Nemes Lívia 

református lelkész 

 
 
– 

2015.10.29. 
csütörtök, 

18:00 

Szeged-Kálvin 
Téri 

Református 
Egyházközség, 
Kálvin tér 2. 

Ribár János 
evangélikus lelkész 

 
 
– 

2015.10.30. 
péntek, 
18:00 

Szeged-
Újszegedi 

Református 
Egyházközség, 
Szent-Györgyi 

A. u. 6. 

Sipos Ete Zoltán 
református lelkész 

Kocsis István: 
Árva Bethlen 

Kata – 
monodráma, 

előadja: Meister 
Éva 

2015.10.31. 
szombat, 

17:45 

Szeged-Honvéd 
Téri 

Református 
Egyházközség, 
Honvéd tér 1. 

Szegedi Kis István 
és Abádi Benedek 

szobrának 
koszorúzása 

Énekel a 
Szegedi Kis 

István Kórus 

2015.10.31. 
szombat, 

18:00 

Szeged-Honvéd 
Téri 

Református 
Egyházközség, 
Honvéd tér 1. 

Sztupkai Mihály 
metodista lelkész 

Énekel a 
Szegedi Kis 

István Kórus 

 
 

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  

Reformáció  

Jézus mondja: „… hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és 
parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek 
hagyományához ragaszkodtok.” (Mk 7,7-8) 

 

 Közeledvén a Reformáció ünnepe, elővettem Kálvin János egyik 
legfontosabb írását, melynek címét magyar nyelvre így fordítottak: A keresztyén 
vallás rendszere. Az első fejezete ezekkel a szavakkal kezdődik: „Egész 
bölcsességünk, már tudniillik, amelyet igaz, valóságos bölcsességnek kell tartanunk, két 
részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből”.  
 Itt meg is álltam. Évek, sőt évtizedek óta, évről-évre azt tapasztalom, 
hogy a Református Egyház egyre inkább a háttérbe szorítja Isten ismeretét és 
önmagunk ismeretét. Isten ismeretét Jézus Krisztus tanítása helyett egyre inkább a 
hitvallások és az évfordulók talapzatára emelt reformátorok idézeteivel 
helyettesíti. Önmagunk ismeretét pedig két kalitkába szorítja. Egyik a bűntudat 
és a bűnvallás ijesztő, az evangéliumot megismerők számára inkább taszító, mint 
vonzó ketrece. A másik a butaságból eredő elutasítás rácsa: „önmagunk ismerete, 
valami pszichológiai irányzat!” 

A német, svájci, skót reformátorok, majd az ő műveiket megismerő, 
azokat magyar nyelvre és észjárásra fordító őseink még értették miről van szó. 
Nem az egyre gyarapodó hitvallások szerzőit bálványozták, hanem a Szentlélek 
vezetésének engedve (1) odafordultak a Bibliából megismert Jézushoz, (2) a 
Jézus tanításaiból megismert Istenhez, és így (3) a Szentírás mércéjéhez 
illesztették bizonyságtételük minden szavát. 

EZÉRT voltak re-formátusok. EZT kell tennünk nekünk is! EZT jelenti 
az, hogy re-formátus – Isten, Krisztustól megértett akaratához, szeretetéhez – 
visszaformálódó ember vagyok!        

Kereskényi Sándor 

15. 
évfolyam 

3. sz. 
 

2015. 
október  25. 

 



Beregrákosról írták 

1. Mi volt az a 3 dolog, ami a legjobban tetszett Szegeden? 

Mórahalom / aquapark /fürdés / csúszda – (összesen 12 fő írta ezek 
valamelyikét); Vadaspark (8 fő); Ópusztaszer (5 fő); Gellért 
Szabadidőközpont (2 fő); mozi (2 fő); a közösség és együttlét (2 fő); gokart 
(2 fő); 1-1 gyerek/fiatal írta: Meskete; városnézés; Mini Magyarország; 
programok; a vendéglátó család 

2. Mi volt a legfinomabb a kiránduláson? 

Pizza (10 fő írta); bolognai (5 fő); fagyi (2 fő); tárkonyos raguleves (1 fő); 
Túró Rudi (1 fő) 

3. Mi volt a legszebb épület, a legszebb hely? 

A Szeged-Honvéd téri templom (2 fő); Gellért Szabadidőközpont (1); a 
mórahalmi aquapark (2); szegedi dóm (2); ópusztaszeri emlékpark (2); a 
Feszty-körkép (1); az ópusztaszeri főépület (2) 

4. Mi volt a legérdekesebb program? 

Mórahalom/mórahalmi fürdő (12); sportolás (1) 

5. Mi volt rossz a kirándulással kapcsolatban? 

Semmi (6); „Ilyen nem volt, mivel minden csodálatos volt, izgalmas és 
szórakoztató.” (1); „Az eső, a rossz időjárás” (1); „Az, hogy csak 1 hetet 
voltunk.” (1); „Semmi, csak jó élményeim vannak!” (1) 

6. Ki lett a legjobb ismerősöd, barátod? 

Benedek; Cservenka Eszter (4), Klivényi Emma (2); Lívia néni (1); 
Sárkány László (3); Sütő Máté (1); mindenki (1)  

7. Mit kívánsz a házigazdáknak, az adományozóknak, vagy mit 

üzensz nekik? 
 

„Máskor is szervezzenek ilyen kirándulást! És köszönjük szépen a 
vendéglátást.” (Doktor Csaba) 
„Köszönjük szépen ezt a sok programot, és minden jót kívánunk nekik.” 
(Doktor Dániel) 
„Köszönöm, hogy találkozhattunk Veletek!” (Doktor Márk) 
„Köszönjük, hogy ilyen lehetőségünk lehetett, és hálásak vagyunk az 
adományozóknak.” (Kozma Máté) 
„Köszönjük szépen a vendéglátást, minél hamarabb látogassanak meg minket 
Kárpátalján! Jó nyarat!” (Mészár Katalin) 
„Hívjatok meg többször!” (Páll Márton) 
„Jöjjenek ők hozzánk!” (Petreczki Kristóf) 
„Jó nyarat kívánok!” (Tóth Flóra) 
 

November 

1. November 1. 15:00 – Lelkész-sírok koszorúzása 

2. November 2. 16:30 – Presbiteri gyűlés (parókia) 

3. November 8. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. György 

András verseskötetének bemutatása (Kereskényi Sándor) 

4. November 12. – Zenés áhítat: a zeneművészeti szakiskola növendékeinek 

gitárkoncertje 

5. November 13. – Bűnbánati istentisztelet 

6. November 15. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

7. November 16. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

8. November 17. 10:30 – Asszonykör: Ady Endre új megvilágításban (Nagy 

Zoltán ny. tanár előadása) 

9. November 22. – A délelőtti istentisztelet után Szabó András előadása A 

reformáció korának festészete címmel 

10. November 28. 14:00-16:00 – Adventi kézműves foglalkozás; karácsonyi 

vásár kezdete; Nyilas Misi csomagok gyűjtése 

Luther Márton: Erős vár a mi Istenünk (részlet) 

Erős vár a mi Istenünk, 
Kemény vasunk és vértünk. 
Ínségben együtt van velünk, 
Megvált és harcol értünk. 
Kél az ősi rossz, 
Bajvető gonosz, 
Csel vad fegyvere, 
Erőszak ővele, 
A földön õ az első. … 
 

Él, áll az ige igazul, 
Akárki vesse-hányja. 
Táborainkra száll az Úr 
Szent Lelke, adománya. 
Jóhír, nő, család, 
Jószág, test, világ 
Veszhet, vihetik 
Veszendő kincseik', - 

Miénk marad az ország. 
             (József Attila fordítása) 



 

 

1517-2017 – Van-e okunk ünnepelni? 

Önmagunkat semmiképpen sem. Luthert sem, Kálvint sem. A magyar 

reformáció kiemelkedő alakjait sem. Európa, Magyarország, az egyház, a 

reformáció szellemi lelki örökösei akkor válnak méltóvá a fél évezredes 

jubileumhoz, ha megmutatják, újra felemelik, és újrateremtik, továbbalkotják 

azokat az értéket, amiket minden korban – s különösen is a reformáció 

korában – felvillantottak, hozzáférhetővé és közkinccsé tettek. S miközben 

emberekre gondolunk (pl. a reformátorokra), eseményekre és folyamatokra 

figyelünk (mint pl. a Biblia anyanyelvű fordításai vagy a hitvallások 

megfogalmazása), a méltó emberi életért szellemi és szociális területen történt 

küzdelmekre emlékezünk (természetesen felekezetre való tekintet nélkül), 

tudjuk, hogy mindezek csak eszközök voltak a Teremtő kezében, a Gondviselő 

terveiben, hogy az élet gazdagodjék, kiteljesedjék. Az élet megújulását szolgálta 

sok minden a történelemben, az ÉLET újulásáért zajlott a reformáció, s ma 

minden jóakaratú embernek ez a feladata: az élet szolgálatában megújulni és 

megújítani. 2017, a jubileum, az ünnep, az emlékezés, az értékteremtés mind-

mind a megújulás lehetősége. S az emberi élet igazi ünnepi pillanatai, 

eseményei, mérföldkövei és folyamatai azok, amikben tetten érjük és 

megtapasztaljuk a leépítő értékvesztés, a pusztító gyűlölködés, az ősrégi 

feszültségek helyett az újat, a megújulást. Az ember, a közösség, a környezet és 

a világ megújulását. Nem ünnepre, hanem megújulásra van szükség. Az 500 

éves reformáció jubileuma ennek az állításnak a felkiáltójele. 

(Forrás: a Reformáció Emlékbizottság honlapja) 

Jó volt Szegeden lenni, jó volt itthon közösen újra előhozni 

élményeinket, jó volt a nyár folyamán többször hallani a fiatalok szájából 

Szeged nevét, mindig valami kedves emléket hoztak fel. Sokkal több 

ismerősünk és barátunk lett, mint ahányat papíron felsoroltak a fiatalok, sok 

szép emlékünk rejtve maradt, nem került leírásra. Istené legyen a hála, hogy 

ilyen bőséges hetet ajándékozott nekünk. 

Most új tanévet kezdtünk, a szegedi kirándulás tagjai közül azóta Tar 

Sándor elköltözött Magyarországra családjával együtt, Tóth István 

Nyíregyházán tanul tovább, Mészár Katalin és Doktor Dániel Kárpátalja egyik 

református Líceumában, Nagyberegen tanulnak tovább, 45 kilométerre az 

otthontól. A többiek (még?) itthon vannak. Reméljük, hogy a szegedi 

kirándulás emléke és sok más Kárpátalján megélt közös emlék össze fogja 

kötni a résztvevőket. Bár minden ellene van most, de nagyon remélem, hogy az 

egykori résztvevők mind Beregrákoson fognak majd élni, családot alapítani, és 

majd egyszer közösen küldhetik gyermekeiket Szegedre, hogy gyermekeik is 

átélhessék Szeged szépségét, örömét, az ott élő reformátusok kedvességét és 

szeretetét. 

Reméljük, hogy ahogyan megfogalmazódott a szegedi kirándulás után, 

hamarosan mi is el tudunk majd kezdeni egy programot, és olyan hetet tudunk 

majd évente biztosítani nálunk szegényebb, elesettebb helyzetben levő 

református testvéreink gyerekeinek, amihez hasonlót mi is megélhettünk. Ez 

leginkább nem a körülményeken fog múlni, hanem a gyülekezet összefogásán, 

szeretetén.  

Az ÚR áldása legyen a Szeged-Honvéd Téri Református 

Egyházközség tagjain, lelkészein és presbiterein, az adakozókon, a házi 

gazdákon és a minket kísérőkön, mindazokon, akik lehetővé tették 

kirándulásunkat, és rengeteget fáradoztak érettünk. Köszönjük szépen 

fáradozásukat, áldozatukat! 

Mészár Katalin és Petreczki Kristóf üzenetéhez hasonlóan a 

gyülekezetünk nevében szeretettel meghívjuk a Testvéreket Beregrákosra! 

Reméljük, hogy a következő esztendőben eleget tudnak tenni meghívásunknak.  

Hálás szívvel és testvéri köszöntéssel: 

            Páll László lelkész (Beregrákos, Kajdanó) 



Krónika 

2015.01.01.-2015.04.30. 
 
Január 1. – Újévi istentisztelet 
Január 4. – Megjelent a KÉZFOGÁS januári száma 
Január 11. – Szeretetvendégség. Előadás: Az apostolok életéből 
(Kereskényi Sándor) 
Január 11. – A kórus évnyitó ebédje 
Január 16. – Bűnbánati istentisztelet 
Január 18. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Január 19-25. – Ökumenikus Imahét 
Január 25. – Az Ökumenikus Imahét záró alkalma templomunkban az 
ökumenikus kórus szolgálatával 
Január 25. – Előadás a Lepramisszióról (Kereskényi Sándor) és 
gyülekezeti ebéd  
Február 1. – Megjelent a KÉZFOGÁS februári száma 
Február 8. – Szeretetvendégség. Nagy-Abonyi Attila (VMK) előadása az 
áttelepült vajdaságiak magyarországi beilleszkedéséről 
Február 8-15. – Házasság hete 
Február 13. – Bűnbánati istentisztelet 
Február 15. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A Házasság hete 
záró alkalma templomunkban az ökumenikus kórus szolgálatával 
Február 19. – Zenés áhítat a zeneművészeti szakközépiskola hallgatóival 
Február 22. – Szeretetvendégség és gyülekezeti fórum  
Február 27. – Elkészült a KÉZFOGÁS márciusi száma. 
Március 1. – Istentisztelet a kórus szolgálatával 
Március 6. – Ökumenikus Világimanap, Kálvin tér 
Március 8. – Szeretetvendégség: könyvbemutató 
Március 13.– Bűnbánati istentisztelet 
Március 14. – Balkonkertészkedés – elméleti és gyakorlati tudnivalók 
Március 15. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Március 19. – Zenés áhítat: gitárhangverseny 
Március 22. – Megjelent a RHT és a KÉZFOGÁS összevont, húsvéti 
száma. 
Március 22. 28-29. – Húsvéti vásár 
Március 28. –Húsvéti kézműves foglalkozás 
Március 29. – Virágvasárnap. Gyülekezeti ebéd. 
Március 29. 18.00 – Üzenet a vendégtől: Ribár János ny. evangélikus 
esperes 
Április 2. 18.00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Április 3. 18:00 – Nagypéntek. Istentisztelet 
Április 5. 10.00, 18:00 – Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel, kórusunk szolgálatával (este legátus szolgálatával) 
Április 6. 10.00 – Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
(legátus szolgálatával) 
Április 9. – Zenés áhítat a zeneművészeti szakiskola gitárszakos 
hallgatóinak közreműködésével 
Április 12-15. – György András (Somorja) református lelkipásztor 
evangelizál  
Április 12. – A délelőtti istentisztelet után György András tart előadást a 
szlovákiai magyarság helyzetéről 
Április 23. – Zeneművészeti szakközépiskolások koncertje 
templomunkban 
Április 26. – Kertész Maja klinikai szociális munkás előadása A szociális 
ellátások, támogatások, segélyek rendszere címmel 
Április 26. 18.00 – Zenés áhítat Simon Bálint orgonaművész 
közreműködésével 
Április 30. – Elkészült a KÉZFOGÁS májusi száma 
 

 


