A Nagykőrösi Református
Egyházközség Húsvéti Hírlevele
XVII. évfolyam II. szám; 2016. március 27.
Istentől megáldott, kegyelemben gazdag,
teljes örömben megélt feltámadás-ünnepet kívánunk
minden olvasónknak!

Húsvéti győzelem
„Így szólt az angyal az asszonyokhoz: Ne féljetek! Tudom, hogy a keresztre feszített
Jézust keresitek. De nincs itt. Feltámadt a halálból, ahogy megmondta. Gyertek csak, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt!”
„Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Menjetek el, mondjátok el a testvéreimnek, hogy
menjenek Galileába! Ott majd meglátnak engem.” Máté 28,5-6.10
Milyen gyakran éljük át, hogy nem az történik velünk, amit várunk. Az idősödő költő,
Arany János, az egész földi életútjára is így tekint vissza: "Ím, az életet megjártam, nem azt
kaptam, amit vártam!" Nem úgy történik sok minden az életünkben, a környezetünkben,
ahogyan az előre várható lenne. Nem az történik, amit joggal - talán nagyon is bölcsen előre elgondolunk. Nem úgy történik, ahogyan azt előre kiszámítottuk. Húsvéti igénk ilyen
váratlan történések sokaságával szembesít bennünket.
A hét első napján korán reggel az asszonyok Jézus sírjához mennek. Aggódva gondolkoznak magukban: mi lesz a nagy kővel a sír bejáratánál? Ki fogja elhengeríteni? Mit
fogunk tenni? Kit kell segítségül hívni? "És íme, nagy földrengés lett, mert az Úr angyala
leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ." Ezt senki sem várta! Erre senki sem
számított! Még a tanítványok sem, a hozzá leghűségesebbek sem. Még ezek a kegyes, Jézus
mellett végig kitartó asszonyok sem. Eltervezték előre a magdalai Mária és a másik Mária,
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hogy megnézik a sírt. Sőt, Márk evangélista arról a határozott elképzelésükről is ír, hogy azért
vásároltak illatos keneteket, hogy megkenjék Jézus holttestét, és eleget tegyenek a kor szokásai
szerint annak, ami a tisztességben elhunyt és eltemetett embernek jár. Íme, a sír üres, nem találják ott Jézus testét. Talán arra számítottak, hogy majd az őrök elmondják nekik, hogy mi történt.
Majd ők, mint hiteles tanúk mindenről részletesen beszámolnak. De nem így történt. Az őrök
halálra rémültek. Egy ember sem szól azon a reggelen. A küldött, az angyal az, aki először megszólal. Bizonyára emberi szóra számítottak ezek az asszonyok, de angyal szólt hozzájuk. Miközben gyorsan engedelmeskedtek az angyal küldő szavának és siettek, hogy minél hamarabb elmondják a tanítványoknak azt, amit láttak, hallottak és tapasztaltak, megint olyan valami történik, amire egyáltalán nem számíthattak, amire nem készülhettek fel. Szembetalálták magukat a
feltámadott Úrral. Ha valamikor helyénvaló idézni és elmondani az Ószövetségből jól ismert
isteni kijelentést, akkor az most, húsvét reggelén, e történéseket hallva időszerű: "Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útaim nem a ti útaitok." Valóban, a húsvéti történés a
maga megmagyarázhatatlan valóságával és erejével ezt fejezi ki.
Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e, testvéreim, a jól ismert történet hallgatása közben arra,
hogy itt nem szólal meg ember. Az asszonyok, akik szem- és fültanúi a csodálatos eseményeknek, némák maradnak. Nem hagyja el egyetlen szó sem ajkukat. Amikor Isten hatalmával és
erejével cselekszik, az ember csak néma szemlélője lehet a történéseknek. Húsvétkor csak az
angyal és majd a feltámadott Úr Jézus Krisztus szól. A küldöttnek el kell mondania, amit teremtő Ura rábízott. A halálon győzedelmes Úrnak is szólnia kell, hogy bizonyságot adjon ezeknek
az asszonyoknak: amit látnak és tapasztalnak, az nem látomás, hanem igaz valóság. Nem hallucináció, hanem kézzelfogható valóság. Ő feltámadt! Ő él!
Bizonyára nem véletlenül hangzik el az asszonyok felé ez a felszólítás: "Ne féljetek!" Először az
angyal mondja nekik, majd a feltámadott Úr: "Ne féljetek!" Jézus Krisztus földi küldetésének
kezdetén először anyja, Mária felé is elhangzott, majd a pásztorok biztatására az angyalok szájából: Ne félj! Ne féljetek! Úgy tűnik, hogy az első karácsonyt és az első húsvétot összeköti ez az
isteni felszólítás. Miért? Amikor valaki megtapasztalja az Isten közvetlen közelségét - és ez történt mind az első karácsonykor, mind az első húsvétkor -, akkor félelem tölti be a szívét. Nem
véletlen az, hogy ugyanúgy kezdődött az első karácsonyi prédikáció, amit az angyalok hirdettek
a pásztoroknak, ahogyan a feltámadott Jézus Krisztus megszólította azon a reggeli órán az aszszonyokat: Ne féljetek!
Egyetlen egyetemes emberi érzelem van, s ez a félelem. Aki él - fél. Pedig ma már - sokan
így gondolhatják - nem lenne okunk a félelemre. A lélek kutatói azonban nagy meggyőződéssel
hirdetik, hogy a "szorongás századában élünk". Kínzó bizonytalanságok, félelmek jellemzik az
egész emberiség életét. Korunk egyik legnagyobb lélekbúvára (C.G. Jung) így teszi fel a nagy
kérdést, és így válaszol rá: "Mit ért el az emberiség? Egyetlen félelmétől sem tudott eddig megszabadulni. Sötét rettenet nyomasztja a világot. Az értelem nyomorúságosan csődöt mondott...
az egész világ megszállottan éppen azt cselekszi, amitől fél, és ami elől menekül." Vég nélkül
tudnánk sorolni a félelmek fajtáit. Félelem a betegségtől, a fájdalomtól, a magánytól, az egyedülléttől. A szokatlantól, az idegentől, az újtól. Félelem a jövőtől, amely bizonytalan és kiszámíthatatlan. S bizonyára a halálfélelem az egyik legáltalánosabb és legerősebb félelem. Félnek
sokan az unalomtól, mert az is meg tud ölni. Mások félnek az ünnepektől, megint mások a hétköznapoktól. Aggódó félelemmel gondolunk sokan gyülekezetünkre, egyházunkra, népünkre, az
egész teremtett világra. Együtt élünk félelmeinkkel, melyek követnek bennünket mindenhová,
megmérgezik napjainkat, tönkreteszik idegzetünket, mert nem tudunk szabadulni tőlük.
A húsvéti győzelem felszabadít és megszabadít félelmeinktől. A bűnön és a halálon diadalmas Krisztus kiveszi a félelmet az életünkből. Nincs okunk a félelemre. Minden jogos és alaptalan félelmünk feloldásának és megszűnésének titka Jézus Krisztus feltámadásában van. ,,Ő él!
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Mi is élünk, a haláltól nem félünk." Azért van húsvét, hogy megszűnjenek félelmeink. A mi
feltámadott Urunk félelemmentes életre hív mindannyiunkat. Aki hittel elfogadta a húsvéti csodát és megtapasztalta már a Feltámadott jelenlétét, annak nem lehet szívében félelem. De van a
félelem helyett öröm és békesség. Van bizonyosság és boldogság! Van erő és szeretet. Váljék
húsvéti ünneplésünk és egész életünk félelemmentes, örvendező, Isten dicsőségét kereső és
munkáló életté! Ámen.
Szabó Gábor
Biztos vagy Benne?
A húsvéti ünneppel kapcsolatban mindig egy furcsa érzés fog el. Ez pedig nem más, mint a
bizonytalanság érzése. Itt természetesen nem csak arról a bizonytalan kérdésről lehet szó, hogy
mikor van az ünnep, mert ugye minden évben máskor van. Nem is azon szeretnék most hosszasan gondolkodni, hogy mennyire bizonytalan a nyúlnak a tojásnak és Jézus Krisztusnak a kapcsolata. Hanem inkább arról, hogy a húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe hogyan
változtatja a bizonytalanságot biztonságossá.
Néhány állandó eleme azért a húsvétnak is van természetesen. Például az, hogy tavasszal
van. Ez egy nagyon szerencsés időszak a húsvét számára. Ugyanis a húsvétot, ha komolyan
akarjuk venni, akkor foglalkoznunk kell a szenvedéssel, igazságtalansággal, gonoszsággal, gyávasággal, árulással és a halállal. Ezek pedig nem olyan vidám témák, melyek a sötét téli éjszakákon felmelegítik a szívünket. Sőt. Mindegyik akár önmagában is komolyan megterhel minket.
Pontosan azért, mert a bizonytalanságot növelik az életünkben. Nem bízhatok a világ rendjében.
Hogyan is bízhatnék, amikor ilyen szeszélyes az időjárás? Nem bízhatok a barátaimban, mert
mindenki hibázhat. Nem bízhatok magamban sem, mert érzem a bizonytalanságot magamban, a
korlátaimat. Abban sem bízhatok, hogy van értelme a munkámnak, vagy a másikra szánt időnek,
a szép terveknek, a jó szándéknak, segítségnek, áldozatnak vagy éppen az életemnek.
Jézus története pont ezeket a bizonytalanságokat sűríti magába! A húsvét éppen ezért nem az
a film, aminél megállunk csatornaváltogatás közben. Nem az a zene, amit bekapcsolunk a háttérbe, hogy hangulatosabb legyen a légkör. Jézus szenvedése és halála az a horror, amit csak a
megkérgesedett lelkű, unatkozó fiatalok néznek, hogy borzongjanak kicsit. Normális ember nem
ünnepli a szenvedést, igazságtalanságot, halált. Jézus Krisztus élete azért nem vonzó, mert
olyan, mint a mi életünk! Mindannyian ismerjük az élet nehézségeit, amit Jézus fokozottan hordozott és elegünk van belőle. Nem akarunk ezzel foglalkozni a szabad időnkben, amikor végre
azt tehetjük, amihez kedvünk van.
A húsvét azonban nem a nehézségekről, szenvedésről és halálról szól. Hanem a feltámadásról. A feltámadás pedig azért fontos, mert rámutat arra, hogy van értelme az áldozatoknak, a
szenvedésnek és van igazság. Jézus feltámadása arról szól, hogy biztosan van folytatása, értelme
és haszna az életünknek, döntéseinknek és Istenben való hitünknek. Ahogy Jézus élete hasonlított a mi életünkhöz, úgy a feltámadása azt mutatja meg, hogy mi is feltámadunk. Ez pedig
egész más keretbe helyezi az életünket. Húsvétkor azt ünnepelhetjük, hogy biztosak lehetünk
abban, hogy ígéreteit Isten valóra váltja. Bátran élhetünk rendben, bizalomban, őszinteségben,
békében és szeretetben. Bátran segíthetünk, munkálkodhatunk, bízhatunk, kezdeményezhetünk,
még akkor is, ha olykor visszaélnek vele, mert biztosak lehetünk abban, hogy Isten gazdagon
megáldja életünket.
Közeledik az ünnep! Itt a lehetőség, hogy amiben eddig bizonytalankodtunk, most belevágjunk és kipróbáljuk. Bátran merjünk kezdeményezni, merjünk megbocsátani, merjünk lemondani, merjünk elfogadni, merjünk imádkozni és hálát adni. Mert Krisztus feltámadt, bizonnyal
feltámadt.
Sípos Péter István

4
Karácsony Sándor: A magyarok Istene (részletek)
„A Krisztusban élő ember sohasem válhatik kegyeskedővé, sem lelki kevéllyé. Hiszen
az ő lelkében életté vált két hatalmas lelki élmény. Az egyik az, hogy Júdás három álló esztendeig jóban-rosszban együtt volt az Üdvözítővel, mégis elárulta őt, s nyomorultul kellett
elpusztulnia. A másik, talán még annál is megrázóbb és felemelőbb élmény az a jelenet,
midőn a kíntól már félig alélt lator szégyenteljes, bűnöktől szennyezett tévesztett életének
végső perceiben odafordul az oldala mellett megfeszítetthez, elismeri őt élete fejedelmének,
könyörög neki: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És Jézus
utolsó erejével biztatóan tekint reá, s azt mondja a világ szerint igazán tévesztett életű szegény bűnösnek: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.”
"Krisztus felől asszonyok hozzák az első örömhírt a nyitott koporsó tátott üres szája
mellől. Nagyszerű kettősség: a misztikus iránti érzéknek és a földben, a valóságban gyökerezettségnek az az összeölelkezése, amely Mária Magdolna viselkedésében tükröződik.
Belenéz a sírba, látja, hogy üres. És akkor azonnal a legjózanabb, a legmagátólértődőbb
mozdulat tör keresztül megdöbbenésén: hátrafordul. Nincs értelme más gesztusnak, hiszen előtte sehol semmi nyoma az Idvezítőnek. Mikor aztán megfordul, szemtől szembe
találkozik Vele. A két férfitanítvány elversengené, elálmodozná, elspekulálná, eltétlenkedné, elszomorúskodná ezt a döntő fontosságú pillanatot. "
Orisek Márta: Bethániai Mária imája
Az ember-Isten-egyenletben
egyetlenünk Te vagy,
s mi egyenként
egyenetlenül is
egyetlenjeid vagyunk.
A legmélyebb titkaidra
így tanítasz
egyetlenünkkel együtt,
kivel eggyé tettél.
Egyesült tekintetünkben
Te szólítasz születni
mondhatón is túlra,
halálunkon túlra,
tekintet nélkül sorsra, múltra.
Figyelek, Uram, tanítasz,
a hús még főtlen, sótlan,
Márta sürög-forog,
lábadnál ülök szótlan.

Az olasz reneszánsz festő,
Fra
Angelico freskója a firenzei San Marco kolostorban azt a Getszeméné-kerti jelenetet ábrázolja, amikor Jézus vért verejtékezve imádkozik
az Atyához, míg közelében többszöri kérése
ellenére újra és újra elalszanak az apostolok.
A jelenetet az utolsó vacsora múlhatatlan pillanatai előzik meg, s Jézus imája végén már-már hallhatók az elfogatási paranccsal
és katonai kísérettel érkező áruló léptei.
A freskó azonban másokat is mutat.
Egy házban két nőalak ül. Egyikük összetett kézzel imádkozik, társa olvas. Miért nem
alszanak ezen a kései órán?
A képnek az első és a másik fele művészi eszközzel hangsúlyozott ellentét, fontos
üzenete van.
A három kiválasztott tanítvány Jézus közvetlen
fizikai közelségében elalszik, a két ismeretlen
asszony pedig teljes lelkével, teljes elméjével,
teljes szívével Megváltójára figyel a távolból.
A szeretet időtől, tértől független, örökkévaló,
Jézustól tanult figyelme tartja ébren őket. Ki
lehet ez a két ismeretlen asszony? Mária és
Márta, Lázár testvérei.
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E sorsdöntő percekben Márta már nem rója meg
Máriát
dologtalanságáért,
vele együtt virrasztva olvassa
azt a könyvet, melynek próféciáit beteljesíteni jött övéi
közé az Úr.
Fra Angelico pontosan megértette Krisztus megváltó üzenetét. Tudja, és művészi eszközeivel világosan
ábrázolja, miféle szeretetre
adott örök példát Isten egyszülött Fia.
Ennek a szeretetnek
a megértésében segít, ha
visszaemlékszünk a festő
által ábrázolt szereplők egymással való kapcsolatának
legfontosabb előzményére,
Lázár halálára. Amikor bátyjuk meghalt, Mária és Márta
fájdalma az elviselhetetlenségig fokozódott, Márta fájdalmában még Jézust is számon kérte:
" Uram, ha előbb jöttél volna, nem halt volna meg a testvérem." És mit tett Jézus? Együtt
sírt Mártával és Máriával. Mélyen megrendülve siratta velük együtt Lázárt. Nem enyhítette
szeretetből fakadó szenvedésüket, hanem magára vette, ahogy később minden szenvedésünket végigkínlódta a kereszten, s azon is túl a harmadik napig. Az összes elmúlt, jelen- és
jövőbeli emberi szenvedés poklába alászállt akkor. Feltámadása e nélkül az alászállás nélkül
nem lenne az, ami: határtalan, örökkévaló.
Isten nem enyhíteni jött lelki szenvedéseinket, az a pszichológusok dolga! Még
csak nem is részt vállal bajainkban empatikusan, hanem egészen magára veszi!
Mit is tesz velünk? "Megvált!" De hisz nemcsak adósságrendezés ez, hanem annál
sokkal-sokkal több! Azt hiszem, nincs rá szó, ezért használjuk erre jobb híján a római jogból
eredeztethető "megvált" igét. Az is hatalmas áldozatvállalás persze, ha valaki kifizeti egy
rabszolgáért a szabadulásához szükséges összeget, s múlhatatlan jelentőségűvé válik a
„megvált” ige jelentése, ha a bűntől való megszabadítás metaforájaként értjük, de még ennél
is többről van szó! Isten szeretetből velünk együtt szenved, minden szenvedésünket
megéli Ő is! A Megváltó értünk való kereszthalála és feltámadása annak végső és teljes
bizonyossága számunkra, hogy Isten mindenkor és mindenütt egészen velünk van! Józseffel
a kútban, Jónással a cet gyomrában, Jóbbal a testi-lelki kínok között. Isten tökéletes szeretetének valóságát végre teljes isteni mélységében és magasságában megélni és hinni, ez a húsvéti történet örökkévaló, lelki-szellemi gyümölcse számunkra. Nem az ésszel megszerezhető tudás gyümölcse ez, hanem az ingyen kapott végtelen isteni szeretet kegyelmi valóságának hitbizonyossága.
Mikó Péterné
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Gyülekezetünk hírei
Horváth Antal 48’-as honvéd emlékezete
a nagykőrösi református temetőben
Újabb állomással gyarapodott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
évenként rendezett temetői séták kegyeleti helyeinek száma.
2015 szeptemberében a temetőt üzemeltető SZIGÜ Kft. munkatársaival egy borostyánnal
teljesen takart rejtélyes síremléket tettünk szabaddá. ( G. tábla XXiV. sor 5. sírhely ) Meglepetésünkre és örömünkre a sírhelyen álló kb. 1,5 méter magas, megdőlt, a rá felfutott növényzet által erősen szennyezett fehér márvány obeliszken lévő felirat szerint egy 48-as honvéd és felesége nyughelyére találtunk.
Az egyházközség levéltárában fellelt, sok évvel ezelőtti levelezés és a most 90 éves unokájával, Horváth Kálmánnal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárával történt kapcsolatfelvétel alapján teljes bizonyossággal meg tudtuk állapítani, hogy a sírban Horváth Antal tüzér hadnagy nyugszik, aki
Győrszentmártonban született 1832-ben, és 1897-ben Nagykőrösön hunyt el.
Egy korábban a Szabad Föld című újságban róla megjelent cikkből megtudhatjuk, hogy
Horváth Antal a győri bencés gimnázium 16 éves diákjaként, önként állt be az 1848-49-es
szabadságharc zászlaja alá. Az angol származású Guyon Richard honvéd tábornok seregében a 11-dik „hatfontos” tüzér egységnél vitézül szolgált. Részt vett a stratégiai fontosságú
branyiszkói csatában, majd a 49-es nagy tavaszi hadjáratban. Hősies helytállásáért hadnagygyá léptették elő. A világosi fegyverletétel után tiszti rangjától megfosztották, és közlegényként besorozták az osztrák hadseregbe. Horváth Antal közlegény 18 évesen részt vett egy
császár-ellenes összeesküvésben, aminek következtében 1850-ben 8 évi várfogságra ítélték.
A csehországi Josef-stadt-i fogsága során ismerkedett meg a szintén ott raboskodó gróf
Khuen Antal földbirtokossal, aki szabadulásuk után a szabadságharc tüzér hadnagyát a
szerémségi birtokán gazdatisztként alkalmazta. Horváth Antal gazdatiszt itt, a néhány száz
lelkes Nustaron, 26 évesen ismerkedett meg az éppen ott vendégeskedő nagykőrösi illetőségű
17 éves Joó Mária kisasszonnyal. Joó Máriával 1860. október 8-án Nagykőrösön
kötöttek házasságot. Figyelemre méltó, hogy esküvői tanúik Kelecsényi György és Bordács
Dániel nagykőrösi földbirtokosok voltak! Gyermekeiknek
olyan nevet adtak amelyeknek
a németben nincs megfelelőjük!
Horváth Antal szilárd álláspontja volt, hogy dédapja,
Horváth György részére –
hadi érdemei elismeréseként I. Lipót osztrák császár és
magyar király által 1703-ban
adományozott nemesi címmel
járó előjogokkal a család a
továbbiakban ne éljen. Elvhűségére jellemző, hogy az
1867-es kiegyezést követően a
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nagykőrösi polgármesteri székbe való felkérést így hárította el: „Amíg Habsburg uralkodónk van, semmiféle közszolgálatot nem vállalok!” A volt 48-as honvédtiszt városunkban
találta meg boldogulását és feleségével nagykőrösi földben nyugszik.
Kötelességünknek és küldetésünknek éreztük, hogy Horváth Antal és felesége sírját
méltóképpen rendbe tegyük. Az obeliszk, illetve a sírhant a kivitelezést végző és a temetői
értékmentésekben nagyon aktív Tóth testvérek javaslatára - a későbbi gondozás megkönynyítése érdekében - a környezettel harmonizáló műkő keretet kapott. Horváth Kálmán professzor úr a sírhely megváltása által támogatta a kegyeleti hely fennmaradását. A sír további gondozásáról az Egyház-község intézkedik, hogy az méltó helye legyen a megemlékezésnek.
Végezetül köszönet illeti a Nagykőrösi Református Temető kulturális értékeinek felkutatásában, ápolásában, a város közönségével való megismertetésében oly aktívan résztvevőket. Különösképpen az Aranyhíd Baráti Kör lelkes aktivistáit, az Arany János Református
Gimnázium pedagógusait, diákjait, akik a temetői séták alkalmával emlékszalag, kokárda
felkötésével díszítik a 48-as hősök síremlékeit.
Daru Ambrus
Gyülekezeti ebéd március 15-e tiszteletére
Ahogy az már-már hagyományosnak tekinthető, 2016-ban is összegyűlt gyülekezetünk apraja-nagyja március idusán. A rossz idő csak három-négy családot sodort olyan
betegségbe, ami miatt otthon kellett maradjanak, így a gyülekezeti házban a nagyterem
melletti gyermek-istentiszteleti és bibliaórás teremben is berendezett, összesen 120 ülőhelyből alig tizenegynéhány maradt üresen. A menü a szokásos volt: asszonyaink túrós
lúdgége-tésztát főztek-sütöttek, míg Kőházi-Kis József irányítása alatt elkészült a marhapörkölt a főtt burgonyával. Gyülekezetünk férfitagjai borral, pálinkával, asszonyaink
pedig sokféle süteménnyel járultak hozzá a jó hangulathoz. Mecénásaink és adományozóink lehetővé tették, hogy ingyen, részvételi díjtól és egyéni költségtől mentesen bárki részese lehetett gyülekezetünk idei első nem istentiszteleti jellegű összejövetelének, majd onnan
jóllakva távozhasson.
Ezúton is köszönjük mindenki támogatását: úgy az anyagiakkal, mint a természetbenikkel; úgy a kétkezi segítséggel, mint az imádsággal. Hála legyen Istennek, hogy ilyen
szép számban ünnepelhettünk együtt!
Csécsy István László
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Tavaszi kincsesház
Március 12-én, szombaton 14.00-17.00 között tartotta a Napsugár Gyülekezeti Gyermekmisszió tavaszi kincsesházi délutánját. A megjelent gyermeksereggel a világosság témáját
jártuk körbe, énekelve, imádkozva kerestünk mennyei kincseket, és megtudtuk, hogy mi
magunk is napsugarak vagyunk, ha Jézussal napi kapcsolatban maradva világítunk. Teremtett világunkból közelebb is szemügyre vettük a napvirágot és a világítás művészét, a szentjánosbogarat. Finom és bőséges uzsonna követte a mennyei kincskeresést, így kellő energiával
felvértezve készíthettünk napkoronát, többféle mosolygós napkorongot, napvirágcsokrot.
Hálásan köszönjük minden résztvevőnek, segítőnek a tartalmas és vidám délutánt. Istené a
dicsőség mindezért.
Csécsy István Lászlóné

Iskoláink hírei
Gimnázium:
2016. március 5-én a Hősök terére érkezett Boldizsár Mihály kisbusza, hogy az
Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon lelkes csapatát immáron hagyományosan Nagyszalontára vigye az Arany János Művelődési Egyesület által szervezett szavalóversenyre. A 21. alkalommal rendezett megmérettetésen három kategóriában,
korosztályonként mérték össze tudásukat a diákok. Először Arany János barátság témában
írt versét vagy prózáját, majd Nemes Nagy Ágnes egy költeményét, prózarészletét adta elő
az összesen 16 versenyző. A zsűri az idei évben felkészítésben jártas magyartanárokból állt:
Koszorú Erzsébet, Sánta-Berek Elza és Illyés Izabella, a zsűri elnöke pontozta az előadásokat. A zsűri elnöke, Illyés Izabella elmondta: közös összefogásra van szükségünk a legnagyobb ellenség, az értékpusztulás ellen. Meggyőződése, hogy addig lesz versmondás, amíg
lesznek elkötelezett magyartanárok, akik a magyar nyelv és a költészet szeretete felé irányít-
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ják a diákokat. Értékelésükkor a következő szempontokat vették figyelembe: a szöveg értelmezése, a vers felépítése, hitelesség, versválasztás valamint a közönséggel való kapcsolatteremtést. A nagykőrösi csapat kiválóan szerepelt. Marsa Kíra ( 9.c) a Szalontai Napló különdíját kapta. Cselóczki Viola (7.a) a nagyszalontai könyvtár különdíját, valamint kategóriájában 1. helyezett lett kiváló versmondásával. Nővére, Cselóczki Boglárka (9.a) a Szalontai
Napló különdíja mellett a mezőny legkiválóbb előadójának járó Arany János-díjat szerezte
meg értő, hiteles versmondásával. Felkészítő tanáruk édesanyjuk: Cselóczkiné Tóth Erika.
Az idén ő is a helyszínen izgulta végig a versenyt, és a díjátadás után boldog örömmel ölelte
meg gyermekeit, akik nem hagytak kétséget afelől: a tehetség sok gyakorlással, szorgalommal mások elismerését is kivívja. Természetesen testvérvárosunkban járva a nagykőrösi
csapat elhelyezte a megemlékezés koszorúit a Csonka toronynál, Arany János szülőházánál,
és református templom mellett álló Arany-szobornál.
Onhausné Godó Benita
További hírek: Bartusné Tóth Nóra és 5 tanulóval vett részt a városi pályázaton,
amely a Kitelepítés témakörében írtak ki,várják az eredményt. Oszlánczi Andrea tanárnő
vezetésével iskolánk csapta részt az országos hittanversenyen Hevesen, ahol szép eredményt
értek el. Suba Csaba matematika tanár úr irányításával március 17-én zajlott a Kenguruverseny az iskolában, megírták az érintett diákok. Lőrincz Eszter vár eredményt máshonnan
is, Papné Farkas Ágota matematika tanárnő vezetésével Debrecenben voltak iskolánk tanulói Országos Református Matematika versenyen, a diákok becsülettel képviselték iskolájukat, Ballai András 1. helyezést ért el. Molnár Attila és Brandt Tamás tanár úr felkészítésével
a kézilabdások bejutottak az országos döntőbe. A református versenyen ötödikek lettek. A
tornászok bejutottak az országos döntőbe. Felkészítő tanárok: Hörömpőné Rédei Ágnes és
Molnár Attila. Dr. Fülöp Tiborné tanárnő vezetésével Mezőtúron a fiúk 3., a lányok 2. helyezést értek el. A Diákolimpián is indultak gyerekek, bejutottak a törökbálinti megyei döntőbe. Az RPI által szervezett tanárcsere-programban a tanárnő múlt héten Nagyenyeden vett
részt egy 30 órás, szeretet-nyelvekről szóló továbbképzésen. Tömösköziné Védfy Orsolya
tanárnő kíséretével a diákjainkat Ballai Mira és Tömösközi Zoltán képviselte az iskolát a
hétvégi síversenyen. Kissné Somogyi Rita angol tanárnő felkészítésével (8.a), Szűcs Dávid
(7.a) osztályos diákok Cegléden a reformátusok angol nyelvi versenyén vettek részt Cegléden. Fülöp Zsófia 4., Lukácsi Lóránt 8. helyen végzett.

Általános iskola:
Február 5-én, pénteken délután fél háromtól tartottuk az alsó tagozat farsangi bálját. Február 12-én délután csoportosan bújt jelmezbe minden felső tagozatos osztályunk, s
közreműködésükkel a magyar festészet zseniális művészegyéniségeinek szelleme idéződött
fel egy-egy híres műalkotás közösségi megjelenítése által. Februárban Dóbiás Péter zenepedagógus és barátai mozgalmas kedveltették a klasszikus és népi ihletésű együttzenélést alsós
tanulóink körében. Több osztályunk is ellátogatott mostanában a városi gyermekkönyvtárba.
Janikovszky Éva munkásságával ismerkedtek meg.
Minden évben egy teljes tanítási hetet kitöltő programsorozattal emlékezünk meg
névadónkról, Arany Jánosról születésnapja, március 2-a alkalmából. Március elsején délután
alsó tagozatos szavalóversenyt rendeztünk. Az alsósok versmondó versenyével párhuzamo-
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san az 5-6. évfolyam
vetélkedője zajlott. Az
osztályok csoportjai
egy-egy
Arany-mű
lírai kép- vagy eseménysorát jelenítették
meg pantomim vagy
párbeszédes előadás
formájában. Március
2-án reggel rádiós
műsorral emlékeztünk
Arany János nagykőrösi éveire 8.c osztályos tanulók közreműködésével. Délután a
7. és 8. osztályok
vetélkedőjén meghívott zsűri értékelte a csapatok teljesítményét. Az Arany-művek megjelenítését szívderítő élmény volt végignézni. Csütörtökön a felsős versmondó versenyen új tehetségeket fedeztünk fel. A projekt-hét eseményeinek szemet gyönyörködtető hátteret adott a
főépület lépcsőfordulóját díszítő kiállítás. Névadónk emléke előtt műveinek illusztrációival
is tisztelgett mind a nyolc évfolyamunk. Az iskolai könyvtárban hétfőtől szombatig Arany
János életével és műveivel kapcsolatban gyűjtöttek információt a gyerekek.
Március 11-én emlékeztünk meg az 1848-as forradalom kezdetéről, a márciusi ifjak történelemformáló március 15-ei szerepvállalásáról. A lélekemelően méltóságteljes előadást
ezúton köszönjük a 7.c és az 5.a szereplőinek. A színpadra állítás aprólékos és lelkiismeretes
munkájáért pedig Tóthné Patonai Csilla és Dr. Técsi Szilvia tanárnőknek tartozunk köszönettel.
Eredményeink: Botocska Rebeka 8.c osztályos tanuló a Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny szóbeli országos döntőjén IV. helyezést ért el. Felkészítő tanára dr. Técsi Szilvia.
Cegléden a Református Általános Iskola Országos Szövegértő Versenyén a 2. osztályosok
csapata I. helyezést nyert. A csapat tagjai Tóth Hanga Katalin (2.a), Peteh Fanni (2.b) és
Fehér Nóra (2.c). Felkészítő tanáraik Bartáné Járó Anita, Matuskáné Karsay Mariann,
Kovácsné Fehér Rozália. A szentesi Mutimédiás Bibliaismereti Versenyen Kovács András és
Csécsy Botond 3. évfolyamos tanulók III. helyezést értek el. Felkészítő tanáraik Csécsy
Lászlóné és Debreczeni János. A Szentesi Multimédiás Prezentációs Versenyen Papp Miklós
8.c osztályos tanulónk 1. helyezést ért el. A Multimédiás Bibliaismereti Versenyen Kovács
András és Csécsy Botond (3. c) 3. helyezést értek el. Felkészítőik Csécsy Lászlóné és
Debreczeni János. A Cegléden rendezett Országos Angol és Német Nyelvi versenyen az
alább eredmények születtek:
Német nyelv: Pácsa Henrietta 2. helyezés, Smith Daisy Klára (6.b) 1. helyezés,
Kovács Orsolya (6.b) 4. helyezés. Reggel Blanka (7.c) (8. helyezés, Tercsi Sándor (8.c) 2.
helyezés, Búz Dénes Dáriusz 9. helyezés. Felkészítő tanáraik Kis Titanilla, Nagy Andrea.
Angol nyelv: Kiss András (6.a) 2. helyezés, Tekes Vanessza (6.b) 10. helyezés.
Kajári Boglárka (7.c) 4. helyezés, Nagy Enikő (7.c) 9. helyezés, Botocska Rebeka (8.c) 1.
helyezés, Gál Erzsébet (8.c) 5. helyezés. Felkészítő tanáraik Zana Zsuzsanna és Dr. Técsi
Szilvia. A kecskeméti Református Gimnázium által rendezett területi versenyen 1. helyezést
nyert Kovács Orsolya. Nagy Andrea tanárnő készítette fel.
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Az óvoda hírei:
Óvodánk farsangi bálján mind a hat csoport vidám hangulatban, jókedvvel, ötletes
jelmezekkel, dínomdánommal űzte el a telet. Köszönjük a Kedves Szülőknek a sok-sok
farsangi fánkot, a finom süteményeket, az innivalót.
A gyerekek heti rendszerességgel, kis létszámú csoportban, speciális mozgásfejlesztő, tartásjavító torna keretében gyógytestnevelés foglalkozáson vehetnek részt a gyermekorvos és a szakorvos javaslata alapján. A foglalkozások során nagy szerepet kapnak a
játékos mozgások, változatos eszközök. A rendszeresen végzett gyakorlatok segítségével
jelentősen javítható a gyermekek egészségi állapota. Bognárné Bimbó Irén gyógytestnevelő
óvodapedagógusunk irányításával örömmel végzik a gyerekek a gyakorlatokat. Óvodánk-

ban több éve kínáljuk fel a szülőknek azt a lehetőséget is, hogy gyermekeik délutáni
foglalkozás keretében életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel ismerkedjenek a
nyelvvel .
Dalokkal, versekkel emlékeztek nemzeti ünnepünkön óvodásaink a Kossuth szobornál a szabadság hőseire. Zászlóikkal a szobrot körbedíszítve tisztelegtek a forradalom és
szabadságharc emléke előtt.

Sikeres „ÓVODÁBA HÍVOGATÓ” napokat tartottunk. Március 7-10-ig leendő
óvodásaink és szüleik ismerkedtek meg óvodánkkal, az óvodapedagógusokkal. Délutánonként bekapcsolódhattak a játékba, kipróbálhatták a gyógytestnevelés eszközeit, gyurmázhattak, bábozhattak. Óvodásaink nagyon nagy szeretettel fogadták a vendégeket, közösen építettek, kirakóztak, serénykedtek a babakonyhában. Olyan jól érezték magukat a leendő kis
óvodások, hogy alig akartak hazamenni, sőt több napon is visszalátogattak óvodánkba.
Tisztelettel megköszönjük a Kedves Szülők érdeklődését. Örülünk, hogy egy kis ízelítőt
adhattunk óvodánk életéből.
HÚSVÉTI AJÁNDÉKKERESŐ játékban vettek részt óvodásaink. Minden kisgyermek egy-egy színes labdát kapott ajándékba.

Kedves Szülők!
A 2016-2017-es tanévre az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja:
2016. április 14. (csütörtök)
8-19 óráig
2016. április 15. (péntek)
8-19 óráig
a Hősök tere 8. sz. alatti épületünkben az alábbi osztályokba:
matematika-informatika orientáltságú osztály
magyar-angol két tanítási nyelvű osztály
magyar-német két tanítási nyelvű osztály

A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal:

•
•
•
•

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót, a lakcímkártyát és a TAJ kártyát
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
az iskolába lépéshez szükséges fejlettségét megállapító óvodai szakvéleményt

nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására, amely letölthető az iskola
honlapjáról

•
•
•

ha van, keresztelői emléklapot
a gyermek oltási könyvét
a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
Elérhetőségeink:
Telefon: 53/552-342 vagy 06-30/637-81-95
Email: aranyrefisk@aranyj-nkoros.sulinet.hu
Honlap: www.aranyosok.hu
Vas János Zoltán
intézményvezető

Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5.,
telefonszámai: (53)351-535 és (53)552-215
A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: 8.00 - 12.00 és 15.00 - 18.00, Kedd - Péntek: 8.00 - 12.00
E-mail címünk: nagykoros.ref@gmail.com, Honlap: http://refkoros.hu

A kiadvány ára: 50 Ft

