
Húsvéti alkalmaink 

 

 
Idő 

 
Alkalom 

 
Megjegyzés 

Március 24. 
14.00-16.00 

 
Húsvéti kézműves délután 

 
Nagy gyülekezeti terem 

Március 25. 
10.00, 18.00 

 
Virágvasárnap 

 
Istentisztelet 

Délelőtt 
gyermekistentisztelet is 

Március 29. 
18.00 

 
Nagycsütörtök 

 
Istentisztelet 

úrvacsorai közösséggel 

Március 30. 
18.00 

 
Nagypéntek 

 
Passió 

Április 1. 
10.00, 18.00 

 
Húsvétvasárnap 

 
Istentisztelet 

úrvacsorai közösséggel 
Délelőtt 

gyermekistentisztelet is 
Április 2. 

10.00 
 

Húsvéthétfő 
 

Istentisztelet 
úrvacsorai közösséggel 

 

 
 

Minden Testvérünknek áldott 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  

 
 

Találkozni fogunk 

 
ereszthalál, megváltás, feltámadás, örökélet – számomra 
rutinkifejezések, amióta élek, hiszen suhogó palástok, 
sűrű áldásbékességek között, szeretetvendégségek 

morzsáival, állandó harangszó mellett nőttem föl. Többet éltem parókián, 
mint máshol – papgyerek vagyok.  

Mégis, a húsvét mély örömét a tavalyi ünnep könnyeiben éltem át, 
itt, a Honvéd téri padok egyikében. Édesapám, Hegedűs Béla, református 
lelkész, 2016 novemberében váratlanul hunyt el. Tehát az első húsvétot 
ünnepeltük tavaly nélküle.  

Nagyon vártam. Máshogyan, mint korábban. Vágytam az őszinte 
találkozásra a Feltámadottal, vágytam az úrvacsorai közösségre a 
gyülekezettel, vágytam átélni az ünnep személyességét és folytonosságát. 
Áradt az ünnepből a bizonyosság, hogy van feltámadás és örökélet. 

Hiszem, hogy egyszer találkozni fogunk hiányzó szeretteinkkel, és 
azokkal az ismeretlen ismerősökkel is, akik itt ültek egykor a templomban. 
Ezen a húsvéton gondoljunk együtt rájuk, akik néhány éve, évtizede, 
évszázada ültek a templomok padsoraiban. Ők is gondoltak ránk, tettek 
azért, hogy most itt lehetünk. Az örök élet, ami összeköt bennünket. 

Hiszem, várom, hogy találkozunk mi is, a mai gyülekezet, fent is, 
újra. 

Áldott ünnepet, Honvéd tér! 
Hegedűs Márk 

K 

18. 
évfolyam 

1. sz. 
 

2018. 
március 25. 

 



Kunszery Gyula: Húsvéti fák 

 

Azon a vasárnap    

ujjongtak a pálmák,  

mert a megváltásnak  

messiási álmát  

valósulva látta  

Jeruzsálem népe;  

jött Jézus … lepleket  

dobtak le elébe,  

s lengettek fölötte  

büszke pálmaágat,  

azon a vasárnap.  

   

Akkor, csütörtökön  

a szelíd olajfák  

karcsú ágaikat  

lankadtan lehajták,  

mert a Getsemane-  

kertben gyötrelemmel  

vért verejtékezett  

egy magános ember,  

vére szétfolyott a  

fekete rögökön,  

akkor csütörtökön.  
 

 

Április 

1. Április 1. 10.00, 18.00 – Húsvétvasárnap. Istentisztelet 
úrvacsorai közösséggel; délelőtt gyermekistentisztelet is 

2. Április 2. 10.00 – Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

3. Április 9. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
4. Április 19. – Zenés áhítat 
5. Április 14. 9.30 – Presbiterképzés, Magyarcsanád 
6. Április 22. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
7. Április 23. – Presbiteri bibliaóra 

 

 
 

Kárász Izabella: Húsvét 

A nagypénteki gyötrelem után 

mikor csordultig telik a pohár, 

és nagyon messze repül el a nyár 

és nyitott sírunk áll a Golgotán, 

akkor, pirosan fénylőn, igazán, 

élettel, dallal, a Húsvét köszön, 

a sírból kiszáll az élet, öröm. 

De mindig, mindig nagypéntek után! 

Azon a pénteken  

szomorú szél susog,  

búsan hajladoztak  

bánatos cédrusok,  

mert fönn a Golgotán  

cédrusfából ácsolt  

kereszten függött egy  

véresre korbácsolt,  

meggyötört, megkínzott  

kihűlt, sápadt tetem,  

azon a pénteken.  

   

S a másik vasárnap  

úgy pirkadat tájba’  

kivirult a világ  

valamennyi fája,  

északi fenyőktől  

délszaki pálmákig  

mind üdén kizöldel,  

lombot hajt, virágzik,  

mert halottaiból  

Jézus ím feltámadt  

ezen a vasárnap! 

 

 



Rendelkezés adónk 2x1%-áról 

1. Nagy változást hozott az idei egyszázalékos adófelajánlásban 
egy törvényváltoztatás, melynek fontos eleme, hogyha felajánljuk 
egyházunknak az adónk egy százalékát, akkor többé nem kell 
fáradnunk vele, mert az visszavonásig érvényes. 

Az adó egy százalékának felajánlása, nem jelent senki számára 
plusz költséget. A felajánlással – az egyházon keresztül – úgy 
segíthetünk embertársainkon, hogy az nekünk nem kerül semmibe. 

2. Kérjük kedves Testvéreinket, hogy adományaikkal és az 
SZJA másik 1%-ának felajánlásával ebben az évben is támogassák a 
Szeged-Kárász Utcai Református Missziói Házért Alapítványt. 
Számlaszám:UniCreditBank 10918001-00000460-56590003. 
Adószám: 18459351-1-06 (ezt a számot kell ráírni az SZJA 1%-áról 
rendelkező nyomtatványra). A rendelkező nyilatkozatok letölthetők 
honlapunk Alapítvány (+adószám) alfejezetéből, kérhetők a templomban 
az iratmissziós asztalnál vagy a lelkészi hivatalban 

Határidő: 2018. május 22. Köszönjük. 
 

 

Gyülekezeti csendeshét 

2018. június 25. és 29. között ötnapos gyülekezeti csendeshetet 
szervezünk Kőszegre. Reggel és este áhítatok, délelőttönként 
előadások, beszélgetések, délutánonként pedig fakultatív kirándulások 
teszik lehetővé a pihenést és lelki feltöltekezést. Előrelátható költség: 
kb. 45.000 Ft/fő, ami tartalmazza az autóbuszos utazást, a négy 
éjszakai szállást és az első nap vacsorájától a visszaindulás reggeliéig a 
napi háromszori étkezést. Szeretettel várjuk Testvéreinket. 

Az én húsvéti történetem 

 

A március eleji szürkehályog-műtétem óta gyakran jut eszembe 
egy régi, még komolyabb elhomályosulás és megvilágosodás. 

Hároméves lehettem, amikor nagyhét idején dolgom támadt (?!) 
a padláson. E célból aztán, annak rendje és módja szerint, elindultam 
felfelé a padlásfeljárón. Már majdnem fent voltam, amikor egy 
elhibázott mozdulat következtében kibuktam a korlát alatt, és a kamra 
kövén fogtam talajt – fejjel. Eszméletvesztés, agyrázkódás, szülői 
kétségbeesés. Háborús körülmények között, orvosi ellátás híján, csak a 
gondos anyai ápolás próbált életre kelteni. Nagypéntekre már biztató 
jeleket produkáltam, és kiérdemeltem „hőstettemért” a jutalmat. 
Édesanyám egy frissen kikelt kiscsirkét tett elém az ágyra, hogy 
megörvendeztessen. Én felfogtam a csipogását, de melléje kapkodtam. 
Szüleimbe egy pillanat alatt belehasított a szörnyűség: megvakult a 
gyerek! Ez az a rendkívüli helyzet, amelyben az egyedüli remény 
Istennél van. Szüleim gyógyulásomért és látásom visszanyeréséért 
imádkoztak. Harmadnapra kezdett a vérömleny felszívódni, egyre 
határozottabbá váltak a csipogó csibe körvonalai. 

Isten kegyelméből a sötétség elmúlt, fény árasztotta el a világot, 
jókedv töltött el mindenkit. Így lett életre szóló családi élményünk 
húsvét szomorúsága és öröme. 

Nemes Gábor 
 
 

 

http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/a-l-a-p-i-t-v-a-n-y-penzugyi-beszamolo-2008-rol-adoszam-szamlaszam-uj/


KRÓNIKA 

2017. június 1. – 2017. október 27. 
 
Június 3. – Konfirmációs vizsga, 
Június 4. – Megjelent az RHT pünkösdi száma 
Június 4.10.00 – Pünkösdvasárnap. Istentisztelet, a konfirmált fiatalok 
fogadalomtétele, úrvacsorai közösség. 
Június 4. 18.00 – Pünkösdvasárnap. Istentisztelet, úrvacsorai közösség 
legátus szolgálatával. 
Június 5. 10:00 – Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet kórusunk 
szolgálatával. Úrvacsorai közösség (legátus). Az istentisztelet 
után batyus kórusebéd. 
Június 5. – Felnőtt fiatalok évadzáró vacsorája 
Június 8. – A kórus évadzáró vacsorája 
Június 9. – Többgenerációs vetélkedőre felkészítő alkalom 
Június 11. – A délelőtti istentisztelet után hittan-évzáró családi 
nap: többgenerációs vetélkedővel. Gyülekezeti ebéd. 
Június 12. – Évadzáró presbiteri gyűlés 
Június 19. – A kárpátaljai (Borzsova) vendégeink érkezése 
Június 19-25. – Vakációs bibliatábor közösen a borzsovai vendégekkel 
Június 25. – A délelőtti istentiszteleten a borzsovaiak bemutatkozása. 
Szeretetvendégség 
Június 26-30. – Gyülekezeti csendeshét és kirándulás: Beregdaróc. 
Július 16. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Július 31. - augusztus 4. – Hittantábor: Zánka 
Augusztus 20. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. 
Nemzeti ünnep 
Szeptember 1. – Kórusunk évadnyitó próbája 
Szeptember 3. – Megjelent a Kézfogás szeptemberi száma 
Szeptember 3. – A délelőtti istentisztelet után beiratkozás hittanra és 
konfirmációs felkészítésre.  

Szeptember 5. – Presbiteri gyűlés 
Szeptember 8-10. – Tágas Tér Fesztivál, Szeged 
Szeptember 10. – Hittan évnyitó családi nap a délelőtti istentisztelet után: 

a) előadás: Magyar reformátorok (Kereskényi Sándor) 
b) gyülekezeti ebéd 

Szeptember 15. – Bűnbánati istentisztelet 
Szeptember 17. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Szeptember 23. – Presbiteri konferencia, Szentes 
Október 1. –  Megjelent a Kézfogás októberi száma 
Október 1. – A délelőtti istentisztelet után az idősek köszöntése és 
szeretetvendégség 
Október 7. –Nagybecskerek: a történelmi Békés-Bánáti egyházmegye 
reformátusainak találkozója.  
Október 8. – A presbiterjelöltek bemutatása a délelőtti istentiszteleten 
Október 12. – Zenés áhítat 
Október 13. – Bűnbánati istentisztelet 
Október 14. – 72 óra kompromisszumok nélkül: Temetőtakarítás 
Október 15. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Október 15. – Presbiterválasztó közgyűlés a délelőtti istentisztelet után 
Október 15. – Gyülekezeti ebéd 
Október 26-31. – Protestáns Napok,  
Október 27. – Megjelent a RHT reformációs száma. 
Október 27. 18.00 – A „vándorbiblia" templomunkba érkezése, 
kórusunk szolgálata 
 

 

http://indafoto.hu/gabemkepei/konfirmacio_2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B7IIHLeLDF9ra0RJdzJZMkYwMTg?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/konfirmacios_fogadalomtetel_20
http://indafoto.hu/gabemkepei/konfirmacios_fogadalomtetel_20
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/punkosdhetfo-zenes-istentisztelet-2017-06-05/
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/evadzaro-korusebed-2017-06-05/
http://indafoto.hu/gabemkepei/korusvacsora_raadas_20170608
http://indafoto.hu/gabemkepei/tobbgeneracios_vetelkedo_20170
http://indafoto.hu/gabemkepei/csaladi_nap_gyulekezeti_ebed_2
http://indafoto.hu/gabemkepei/borzsovaiak
http://indafoto.hu/gabemkepei/borzsovaiak
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/tobbgeneracios-csendeshet-beregdaroc/
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rRVhTUFc3SE1ZNG8/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/evadnyito_presbiteri_gyules_20
http://indafoto.hu/gabemkepei/eloadas_es_gyulekezeti_ebed
http://indafoto.hu/gabemkepei/eloadas_es_gyulekezeti_ebed
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/presbiteri-konferencia-szentes-2017-09-23/
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rZjFtWlE2YXJQWUU/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/idosek_koszontese_20171001
https://photos.app.goo.gl/RSa1LWFRGZhbPfl32
http://indafoto.hu/gabemkepei/temetotakaritas_20171014
http://indafoto.hu/gabemkepei/gyulekezeti_ebed_20171015
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rVHdUOUpLSmIwZjM0NU05YTA1TE5TbUE4aUJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7IIHLeLDF9rRjNyOHgwSmdXd0U?usp=sharing
https://www.facebook.com/pg/tiszantulireformatusegyhazkerulet/photos/?tab=album&album_id=1740671742650392

