
  

 

A Nagykőrösi Református 
Egyházközség Karácsonyi Hírlevele 

XVIII. évfolyam II. szám; 2016. december 24. 

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket 
és Istentől megáldott, kegyelemben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánunk minden olvasónknak! 

Textus: És szülte az ő elsőszülött fiát és bepólyálta őt és helyezte őt a 
jászolba, mivelhogy nem volt nekik helyük a vendégfogadó háznál. 
(Lukács evangéliuma 2,7) 

A karácsonyi történetben különös ellenfény az egyébként jól ismert 
megjegyzés, hogy nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Annyira 
kicsiszolódott már bennünk a karácsonyi történet, és sokszor 
elgondolkodhatunk azon is, hogy Isten hogyan érvényesíti az akaratát nagy 
világmozgásokon, apró történeteken keresztül, amelyek éppen az ellenkező 
irányba mutatnak – de ez a mondat, hogy nem volt számukra hely, ez valami 
sokkal súlyosabbról, sokkal nagyobb dologról beszél. És éppen általa lesz a 
karácsonyi történet igazán drámai történetté. Miért is nem volt helyük? Vannak 
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logikus válaszok: az összeírás miatt óriási tömeg volt Betlehemben. Aztán egy 
lehetséges válasz az is, hogy bizony a rokonok nem fogadták be őket. 

De azt hiszem, hogy itt még ennél is sokkal többről van szó. Az, hogy Jézus 
végül is kiszorul a jászolbölcsőbe, az a kezdete valaminek. Az Ő egész földi 
életére ez lesz a jellemző. Az, hogy nincsen számára hely. 

János evangéliuma nem a betlehemi történetet mondja el. Azt mondja: a 
világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be, vagy még 
érthetőbben így fogalmaz: a saját világába jött és az övéi nem fogadták be. 

Arról van tehát szó, hogy a testté lett Ige kiszorult a világ életéből. És majd 
így is fogja befejezni. A zsidókhoz írt levélben fogalmazza meg a szerző azt a 
mondatot, hogy a szent város kapuján kívül szenvedett, még a halálban sem 
kapta meg azt, ami megjár minden embernek. És ez adja a rendkívüliségét 
igazán a karácsonyi történetnek, mert valóban az emberek rendjén kívüli 
esemény, tudniillik abban az értelemben, hogy egyszerűen nincs hely azon belül 
számára. Éppen ezért legyen nagyon világos a számunkra, hogy ma is tud a 
világ élni Isten és Krisztus nélkül. A maga rendszerét fölépíti nélküle is. 

Csak hát éppen ebben az elutasításban kezdődik az üdvözítés nagy 
eseménye. Mit jelent ez a mi személyes vonatkozásunkban? Azt jelenti ez, hogy 
a belső világomban igazában nincsen hely a számára. Egyszerűen kiszorul 
onnan, vagy be sem jut oda. Nehéz ezt hallani, különösen vallását gyakorló 
embernek, de azért gondoljuk végig, nézzünk egy kicsit magunkba, hogy mi is 
az alaphelyzet? Nincs hely, mert igazából a legtöbb embernek nincsen rá 
szüksége. Van persze nagyon sok gondolata Istenről sok embernek, de azért azt 
hiszem, értjük ezt, hogy mit is jelent az: igazából nem olyan vagyok, hogy hely 
lenne a számára. 

Ezzel a csúnya kifejezéssel mondom, hogy az élet működik nélküle is. 
Működött annak idején is, mert a birodalom jól volt szervezve, mindenki tette a 
dolgát, nem volt Rá szükség. Ugyanakkor van egy nagy ellentmondás! Az a 
megdöbbentően izgalmas, hogy az egész emberi szellemtörténet nagyrészt arról 
szól: kétségbeesetten keresi az ember valamiképpen az üdvösségét, az Istent, a 
végső igazságot. És valóban ez a nagy kérdés, hogy nincs hely? Miért nincs? 

Én ezt így fogalmazom: ez a szívnek a titka. Az a jellemző, hogy úgy keres, 
hogy nem akarja megtalálni. Lehetséges ez? Pál mondja: „amit teszek, azt nem 
is értem, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.” 

Vagyis úgy keresem, hogy meg ne találjam igazán, úgy futok, hogy utol ne 
érjem valóságosan, és ezért is kiált fel az apostol, hogy „Óh, én nyomorult 
ember, kicsoda szabadít meg a halálnak e testéből?” Tehát azt mondhatjuk, 
hogy igazából ez az egész betlehemi történet a vallásos ember csődje, aki úgy 
nagyjából a felületen mozogva ismeri a hitnek igazságait, de azért a mélységig 
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nem megy le a dolog, ott nincs hely. Mert nem arról van szó, hogy nincs időm 
igazán, vagy valami hasonló, hanem ott a legmélyén kérdés a kérdés. 

Akarom, és mégsem akarom igazán. Mert annak következményei vannak. 
Miért nincsen hely? Azért, mert nagyon szűk lett a terep. Hiszen aki komolyan 
veszi az életet, szeretne előre jutni, annak telítődnek a napjai, telítődik az élete, 
nem kell ezt magyarázni… A megélhetés parancsa minden erőt mozgósít. 
Nagyúr, akinek engedelmeskedni kell. Aztán meg telítődünk mindazokkal, amik 
körülöttünk történnek a világban, ránk zúdulnak és egyszerűen belefáradunk. 

Az a tapasztalatunk, hogy szeretteink számára is egyre kevesebb a hely. 
Kiszorulnak még a szívünknek kedves dolgok is, időtöltések, még a szép 
dolgokkal való foglalkozás is kiszorul az életünkből, és végül kezdjük átélni, 
önmagam számára sincs már hely, a 40. zsoltár olyan megrendítően mondja, 
hogy még a szívem is elhagyott engem. 

S aztán akkor az ünnep azzá válik, hogy emlékezünk arra: milyen jó volt, 
amikor egyszer még volt szívünk. Karácsonykor három napig nagyon sokan 
emlékeznek erre. Csakhogy az élet másról szól. Ez hát a diagnózisa ennek a 
történetnek, Pálnak is ez a diagnózisa, bizony ez az alaphelyzet, nincsen 
számára hely. 

De nem ér véget a történet! Azt mondja az angyal: A jel pedig ez lesz 
számotokra: Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. 
Kettős üzenete van a jászolban fekvő gyermeknek. Először is, hogy a kiszorított 
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gyermek – az a mi elveszettségünknek a bizonyítéka. Jel a szív nélküli 
emberről, és ez egy üzenet felfelé, erre számíthatsz, ha közénk jössz. Erre 
számíthatsz, ha igazán utánam eredsz és haza akarsz engem vinni, hívni, 
visszafordítani: nincs helyed. És ugyanakkor a megváltásnak a nagy jele. A 
világosság a sötétségben fénylik, és az nem tudja elnyelni. 

S ez a karácsonynak az örömüzenete, hogy Isten azáltal fogad magához, akit 
mi nem tudunk, nem akarunk befogadni igazán, mert az Atya érkezik, az Ő 
szeretete, irgalma, Ő így gyógyít minket, hogy Ő fogad be. 

Ez az evangélium az, amelyik képes áttörni a sötétségnek ezeket a súlyos 
mélységeit, a szívnek a kemény zárjait: ez az örömhír. Nem az történt 
karácsonykor, hogy a világ befogadta vagy nem fogadta be őt, mert ez igazából 
másodrangú kérdés – az történt karácsonykor, hogy a testetöltésben Isten 
elfogadta, elvállalta a világot. És meddig vállalta el? Hol az a határ, van-e olyan 
pont, amikor azt mondja: itt már nincs tovább hely? Hát nincs határ, így foglalja 
össze az apostoli hitvallás: alászállt a poklokra. A mélységek mélységéig, 
végigvitte az ember-dolgot, az ember ügyét. Nem mondta, hogy ez a pont, ahol 
nincs tovább, most már megállok, ennek már nincs helye nálam. Ezt már nem 
vállalom. És itt kell nekünk igazából megrendülni, áhítattal állni lélekben a 
jászol bölcső elé, hogy Ő mindenestül befogadta, elfogadta az embert. Miért? 

Azért, hogy végre a helyünkön legyünk, mert nekünk ott a helyünk, hogy ez 
a nyugtalanság megszűnjön, ez az akarom, nem akarom állapota végre, ez az 
örök küzdelem benne, ez a hasadtság megszűnjön, és csodálatos, hogy a helyére 
került ember, az Istentől befogadott ember egyszer csak megtapasztalja, hogy 
visszakaptam a szívemet! És nemcsak visszakapta, hanem megtapasztalja azt is, 
hogy van hely. 

Egyszer csak azt tapasztalja, hogy tele van tágassággal és örömmel. Milyen 
nagyszerű dolog az, hogy nem lett ugyan az életem könnyebb, nem kevesebb a 
harc, és mégis van hely. Van hely a testvérnek, sőt még így is mondhatnám, 
hogy magam is otthon vagyok nálam. 

Mert különös módon, ha Isten kegyelméből befogadom az Urat, akkor nem 
szűkebb lesz a hely, azzal, hogy Ő oda beköltözött, hanem tágasabb lesz. S 
minél többen vagyunk, s ez a közösségnek is igazán a nagy titka, hogy minél 
többen vannak odabenn, minél több testvérem van szív szerint, annál tágasabb 
lesz a hely. A karácsony igazi nagy örömüzenete az, hogy az Isten befogadott 
bennünket, utánunk jött, hogy mi hazajöhessünk. Vegyük ezt az örömhírt úgy, 
hogy valóban feléje forduljunk, nyitottá, elfogadóvá leszünk, és így tudjuk 
elfogadni tiszta szívből az úrvacsorában is kínált kegyelmet, irgalmat, 
szeretetet. Így áldjon meg bennünket az Isten! 

[sz.g] 
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Gimnáziumunk közösségi hírei 

A tanév eddigi legfontosabb eseményei 
Az idei tanév 2016 augusztus végén a tanári csendesnappal indult, melyen az 

általános iskolai tanárokkal együtt vettünk részt. Úgy gondolom, hogy jó és 
értékes előadást hallhattunk, a tanártársaktól is pozitív visszajelzések érkeztek. 

A Tiszakécskén megrendezett gólyanapon Sípos Péter, az intézeti 
lelkipásztor igei szolgálattal, énekekkel és játékos foglalkozásokkal vezette be a 
gyerekeket a gimnázium életébe. Augusztus 31-én csendesnapot tartottunk 
diákjainknak. 

Szeptembertől minden hónapban tanári bibliaórán is találkozhattunk 
egymással. Az igei elmélyülést Sípos Péter lelkipásztor eredményesen segítette, 
jó beszélgetések alakultak ki. 

December 7-én megrendeztük az iskolai hittan versenyt, ahol 12 csapat vett 
részt, nagyon szép délután volt. A versenyt a 10. b osztály nyerte meg, így 
tavasszal ez a csapat képviseli iskolánkat az országos SDG hittanversenyen, 
Miskolcon. 

December 11-én Cegléden kiszálláson vettünk részt, ahol iskolánk diákjai 
verssel és énekkel szolgáltak. Kísérő tanáruk magam voltam. 

Havonta vettünk részt zenés áhítaton a református templomban Riczu Péter 
és Faragóné Kmecs Lilla tanárnő szervező munkájának köszönhetően. Úgy 
látom, ezek az alkalmak nagyon hálásak, a gyerekek már előre kérdezgetik a 
következő összejövetel időpontját. 

Decemberben az adventi karácsonyi vásárra minden osztály készített 
ajándékokat. A gyerekek élvezettel találták ki és valósították meg a különböző, 
ötletes meglepetéseket, örömmel vettek részt a közösségi munkában. 

Az egész év folyamán készülünk az érettségire. 
Rendszeresen megtartott alkalmaink: 
• Hittanórák az RPI által kijelölt könyvekből. 
• Hétkezdő és hónapzáró áhítatok is hozzátartoznak a mindennapokhoz. 
• A templomba-járó használata úgy érzem, beépült a diákok életébe, 

hiszen a gyerekek egyre többször mennek templomba és érdeklődéssel 
hallgatják Isten Igéjét. 

• Hetente hétfőnként megtartottuk a kollégiumi bibliaórákat: Sípos 
Péter intézeti lelkészt a kollégista gyerekek nagyon megszerették. 

• A heti énekek összeállítását Ecsedi Péter énektanár végezte. 
Oszlánczi Andrea 
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Az ifisek nyári tábora 
2013-ban kezdtem a szolgálatomat itt Nagykőrösön intézményi lelkészként, 

és már akkor forgattam a fejemben az ötleteket, hogy milyen legyen az első 
nyári tábor, amit a református fiataloknak szervezhetek. 

Az első nyáron még nem tudtam ezeket az ötleteket megvalósítani, mivel 
épp csak elkezdtem a munkámat májusban, és ezért annyi időm nem volt, hogy 
még tábort is előkészítsek. Ezen a nyáron sem maradtak viszont tábor nélkül a 
fiatalok, mert részt vettünk a Csillagpont nevű országos református ifjúsági 
táborban, s ez nagy élmény volt mindenki számára. El is határoztuk, hogy a 
következőt sem hagyjuk ki, viszont Csillagpont csak kétévente van, ezért azt 
gondoltam, hogy majd a következő nyáron végre lesz egy saját táborunk. 

A következő nyáron viszont az ÚR megajándékozott első gyermekünkkel, 
aki pont a nyár közepén született, így nem tudtam vállalni a táborszervezés 
feladatát. Következő nyáron újra Csillagpont volt, ami még az előzőnél is 
nagyobb élmény jelentett számunkra, és egy olyan lendületet adott, ami 
felpezsdítette a református ifjúság életét. Minden adott volt hát, hogy a 
következő nyáron egy fantasztikus táborunk legyen. 

Viszont a magánéleti események miatt ez újra veszélybe került. A feleségem 
kórházba került, ezért hónapokig kénytelen voltam otthon maradni és egyedül 
vigyázni a lányunkra. A munkámat se tudtam elvégezni, nemhogy tábort 
szervezni. Ebben a nehéz helyzetben azonban nem voltam teljesen egyedül, 
hanem az ifisek is rendszeresen meglátogattak és nagyon sokat segítettek. Így 
nemcsak megmaradt a kapcsolatunk, hanem tovább erősödött. Sőt. Amikor már 
végleg letettem arról, hogy legyen egy közös nyári kalandunk, ők még nem 
adták fel, bíztattak, segítettek, ötleteltek és szerveztek. Közösen nekiláttunk hát 
a feladatoknak és azt kell, hogy mondjam, egy hihetetlen jó tábor kerekedett. 

Hogyan kell jó tábort szervezni? Biztos sok kézikönyv jelent meg ebben a 
témában, viszont mi már tudtuk a titkot: kell egy jó csapat, és akkor minden 
rendben lesz! Ez így is történt. Az ifisek teljes erőbedobással gondolkodtak a 
témán, az időponton és azon, hogyan lehetne még több fiatalt hívni, hogy 
jöjjenek el velünk. Az iskolába ugyan én nem tudtam bejönni, ők viszont 
mindent elkövettek, hogy mindenki értesüljön arról, nyáron végre 
megtudhatunk mindent a szellemekről és a természetfeletti a dolgokról. Ez lett 
ugyanis a táborunk témája.  

A témában én is elmélyedtem, ami nem volt egyszerű, mert csak este tudtam 
vele foglalkozni, amikor a lányom már elaludt. Egyébként sem bírom a rémisztő 
történeteket, de amikor egyedül vagyok egy kollégiumban, egy sötét szobában 
és szellemtörténeteket olvasgatok, akkor nem mindig tudtam megőrizni a 
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nyugalmamat. Úgyhogy az imaéletem is felpezsdült ennek hála, ami nemcsak 
az épeszűségem megőrzésében mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az ÚR 
tényleg mindent szépen előkészített. A helyszín, az utazás, a 
programlehetőségek, a támogatás és minden olyan szépen rendeződött, hogy az 
már cáfolhatatlan istenbizonyíték. 

Itt szeretném megköszönni a Nagykőrösi Református Egyházközség és az 
Arany János Református Gimnázium anyagi támogatását. Fel se merem sorolni, 
hogy mennyi ember segített még, de itt is nagyon köszönök minden segítséget! 

Szinte azt is mondhatnám, hogy ilyen csapattal bárhova mehettünk volna. 
Sok gondolkodás után végül tizenegy fiatallal és Kissné Somogyi Rita 
tanárnővel útnak indultunk. Végül Parádsasvár lett a tábor helyszíne, ahol négy 
napot és három éjszakát töltöttünk. 

A közepesen hosszú út után elfoglaltuk a szobákat, leküzdöttük a 
félelmeinket, és legyőztünk minden nehezítő körülményt. Beszélgettünk, 
játszottunk, ettünk és filmeztünk nagyokat. Amikor pedig az időjárás végre 
megengedte, túrázni is elindultunk, ami nagyon kalandosra sikerült. Egyik este 
tábortüzet is sikerült rakni, a hangulatát a mai napig nem felejtettük el. Nagyon 
örültem annak, hogy nem kellett semmit sem erőltetni, hanem mindenki tudta a 
dolgát és így tényleg értékesen tudtuk eltölteni és élvezni a tábor minden percét. 

Ezen a nyáron újra Csillagpontra készülünk. Aki szeretne csatlakozni ehhez 
a jó csapathoz, szívesen látjuk. Nem kell nyárig várni! Péntekenként szoktunk 
találkozni a koliban három órától. Oda is várunk mindenkit szeretettel, hittel és 
humorral. 

Sípos Péter István 
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2016. október 23-án iskolánk tanulói tisztelettel és hálás szívvel emlékeztek a városi 
ünnepségen az '56-os hősökre 

2016. november 26-án a gimnázium 61 végzős diákjának tűzték fel osztályfőnökeik a 
középiskolai tanulmányok befejezését jelző szalagot. Ezt követően az osztályok 

táncbemutatóiban gyönyörködhettek a megjelent vendégek. 
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Nyílt nap a pincétől a padlásig 
2016. november 19-én közel száz érdeklődő általános iskolás diák és sok 

szülő vett részt az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium Pincétől a padlásig elnevezésű rendezvényén. Az egyedülálló nyílt 
napon a környező települések és a város általános iskoláiból érkezők hat 
programon vehettek rész, melyek a gimnázium színes iskolai életét mutatták be. 
Az érdeklődők minden helyszínre eljutottak, s megtapasztalhatták, milyen 
tanórai és azon kívüli lehetőségek várják a kőrösi gimnáziumot választókat. 

A Mozgás örömét a tornateremben táncbemutató, önvédelmi gyakorlatok, a 
tornász fiú és lány csapat gyakorlatai, íjászat és montante bemutató illusztrálta. 
A Boszorkánykonyha és Fizika szárnyán nevet viselő programsorozat a  

t e r mé s ze t t u d o má n yo k  i r á n t 
érdeklődők számára volt különösen 
izgalmas, hiszen kémiai és fizika 
kísérletekben vehettek részt. A 
Dolce life in Wörtern szokatlan 
elnevezés játékos olasz, angol és 
német nyelvű foglalkozást takart, 
ahol a mókás feladatok mellett az 
espelkampi testvérkapcsolat képeit 
is megtekinthették a résztvevők. A 
Hit öröme foglalkozás bizonyította, 
röpke 20 perc elegendő, hogy 
játékos csapatépítő gyakorlatok 
segítségével jó hangulatban tudjanak 
együtt lenni egymást nem ismerő, 
e lőször  t a l á lkozó  f i a t a lok . 
Természetesen nem maradt el a 
program nevében rejlő lehetőség 
sem: a vendégek megtekintették az 
épület alatti pincét, és felmentek a 
padlásra is. A szünetekben büfé 
várta a látogatókat, valamint a 

délelőtt végén három résztvevő ajándékcsomagot is nyert. 
A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve gördülékenyen, jól 

szervezetten zajlott a rendezvény, melyhez segítséget nyújtottak az iskola 
alkalmazottjai, diákjai, tanárai. 

Onhauszné Godó Benita 
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Adománygyűjtés a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap számára 
A Kárpát-medence református iskoláinak tanárai és diákjai 2010 óta minden 

év végén adománygyűjtést szerveznek. A Kárpát-medencei Református 
Oktatási Alap céljaira befolyt összeg rendeltetése, hogy segítséget nyújtson 
nehéz helyzetben lévő, Magyarország határain kívül működő református 

oktatási, nevelési intézményeknek, illetve segítse ilyen intézmények elindítását. 
Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai 
minden évben lelkesen csatlakoznak a felhíváshoz, így történt ez az idei év 
utolsó hónapjában is. Az osztályok december tanítási napjait felosztva 
süteményvásárral készültek az adománygyűjtésre, melyet a változatosság 
kedvéért kiegészítettek salátával, szendviccsel. A szünetekben nagyon jó 
hangulatban zajlott a vásár, és számtalan recept cserélt gazdát, amivel akár a 
karácsonyi asztal kínálatát is lehet színesíteni. Az osztályok nem csak arra 
figyeltek, hogy a kínált ételek jóízűek legyenek, de odafigyeltek az igényes 
kiszolgálásra, terítésre is. 

Onhauszné Godó Benita 
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Általános iskolánk és óvodánk közösségi hírei 

Napsugár gyülekezeti gyermektábor, tanévnyitó és csendesnap 

Gyülekezetünk nyári gyermektáborában idén annyi gyermeket fogadtunk, 
mint eddig soha, de a 80 fő feletti létszámhoz meg is kaptunk lelkészektől, 
tanítóktól, tanároktól, óvónőktől, szülőktől, nagymamáktól gyülekezeti tagoktól 
és ifjaktől minden segítséget. 
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Augusztus 30-án ünnepi tanévnyitó istentiszteletünkön tanévnyitó műsort 
óvodásaink adták elő nagy sikerrel. 
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Az első tanítási napra a hittan munkaközösség csendesnapot szervezett. 
Akadályversenyen bizonyították a csapatok felkészültségüket és ügyességüket. 
A verseny különlegessége volt, hogy a legtöbb csapatban az alsós és felsős 
gyerekek együttműködve küzdöttek, a nagyok segítették a kicsiket. 

Öröm volt látni, ahogy az alsósok bizalommal fordultak a felsős diákok felé, 
s a nagyobb gyerekek szeretettel vezetgették a kisebbeket. 

Az espelkampi diákok vendégüllátása a gimnáziummal közösen 
Közel 40 diák érkezett Nagykőrösre testvérvárosunkból, a németországi 

Espelkamp városának evangélikus iskolájából. 
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A testvériskolai kapcsolatok ápolása számunkra különösen fontos a 
kéttannyelvű oktatás miatt, ezért még kiemelkedőbb szerepe van a 
nyelvgyakorlásnak, ezek az alkalmak fontos színterei a nyelvi képzésnek. 

A német és magyar gyerekek közös énekekkel a Nagykőrösi Arany Napokon 
is felléptek. Jövőre ismét találkoznak, hiszen reményeink szerint a nagykőrösi 
diákok mennek Espelkampba. 
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Egészséges Életmód Hete iskolásaink és óvodásaink számára 
Szívünk világnapja alkalmából szeptember 26-30-ig a teljes tanítási hetet az 

egészséges életmódra nevelésnek szenteltük a Szülői Tanács vezetőségének 
köszönhetően. 

A pénteki egészségnap volt a rendezvénysorozat csúcspontja. Változatos 
sportvetélkedőkre került sor. A programsorozaton részt vettek, aktív 
jelenlétükkel segítettek a Rendőrség, a Tűzoltóság, a Vöröskereszt és a 
különböző egészségügyi szakszolgálatok és sportszervezetek képviselői. Az 
egészséges életmód jellemzőinek élményszerű, gyakorlati-tapasztalati 
elsajátítása színes előadásokkal egészült ki. Minden korosztály a saját 
tudásszintjének megfelelő elméleti oktatásban részesült. 

Az Egészség Hét szép példája volt annak, milyen sokat tudnak nyújtani a 
szülők és nevelők, ha összefogva, együttes munkával igyekeznek gyermekeiket 
és tanítványaikat korszerű ismeretekkel felvértezni, életre szóló közösségi 
élményben és gyakorlati tapasztalatokban részesíteni. 
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Zenei világnap, autómentes nap és papírgyűjtés óvodánkban 

A zene világnapján óvodásaink „örömzenéltek” különféle hangszereken. 
Némelyiket dióból saját maguk készítették. 

Ősszel, immár sokadik alkalommal szerveztünk óvodánkban papírgyűjtést. 
A csoportok között verseny jutalma egy-egy könyvcsomag, melynek a gyerekek 
nagyon örültek. 

Az autómentes napon óvodásaink tanultak kerékpárral közlekedni. Igazán 
vidám, tanulságos és mozgalmas nap volt. 
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Iskolapolgárrá fogadó ünnepségünk 
Az elsősök iskolapolgárrá fogadására október 28-án került sor ünnepi 

istentisztelet keretében templomunkban. 
Avatandó tanulóink fogadalomtétele után 69 elsős és 14 újonnan érkezett, 

felsőbb évfolyamos tanulónk fehér inggallérja alá kötötték ötödikeseink 
iskolánk nyakkendőjét. A gyermekek iskolapolgárrá fogadása után új kollégáink 
fogadalomtétele következett. Megható pillanat volt, amikor Kis Titanilla, Szabó 
Gróf Ágnes, Tóth Eszter és Horváth Dóra ünneplőruháját iskolánk 
nyakkendőjével kiegészítették saját, kedves tanártársaik. Örömmel fogadtuk 
intézményi közösségünk körébe Polgárné Szabó Zsuzsanna óvónőt is. 

Évenkénti iskolapolgárrá fogadási alkalmunk nemcsak új diákjaink szívében 
erősíti az elkötelezettséget intézményünk Istentől rendelt céljai iránt, hanem 
évről évre serkenti egész iskolaközösségünk megújulását, küldetéses 
összekovácsolódását is. 

Suliváró foglalkozásaink 
Október eleje óta minden szerdán 16.30-tól összesen 80 nagycsoportos 

óvodást fogadunk iskola-előkészítő foglalkozásainkon a Losonczy utcai 
épületünkben. 
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Alkalmainkon forgószínpad-szerűen vesz részt három csoport. Novembertől 
a programsorozat része lett az idegen nyelv és az úszás oktatás előkészítése is. 
A téli szünet után már az informatika termünk számítógépein is 
próbálkozhatnak a gyerekek számítástechnika foglalkozás keretében. 

Suliváró foglakozásainkat a téli szünet után is folyamatosan tarjuk egészen a 
beiratkozásig. A kedves szülők, hozzátartozók honlapunkon tájékozódhatnak az 
alkalmakról. 

Adventi események iskolánkban 
December 9-én a Napraforgók Játszóház szolgált nálunk adventi műsorral. 

Ők az első keresztyén lelkiségű mobil játszóház Magyarországon. Mottójuk: 
„Minőség és lelkiség”. 

Advent első hetében a hétfői reggeli áhítatot a 2. b és 2. c tanulóinak műsora 
tette meghittebbé. A második gyertyagyújtáskor a 3. b osztályosok szerepeltek 
templomunkban. Szép műsorukat gyülekezetünk előtt is bemutatták december 
9-én, pénteken, a második adventi estén. A harmadik héten Biró Emese, Kovács 
Orsolya, Radics Bernadett, Kovács Viktória és Fehér Dóra versmondók 
fellépésének örvendhettünk. A negyedik gyertya meggyújtását a katolikus 
hittanosok tették emlékezetessé verses, zenés, betlehemi összeállításukkal. 
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December 16-án, gyülekezetünk negyedik adventi estjén óvodásaink léptek 
fel a gyülekezeti házban, Ovis Betlehemest adtak elő. December 21-én, az 
utolsó tanítási napon hetedikeseink Betlehemes és Pásztorjátékot mutattak be 
főépületünk udvarán óvodásaink és iskolásaink számára egyaránt. A 
produkcióban élő állatok is szerepeltek a téli szünetre felszabadultan 
hazakészülő közösségeink nagy derültségére. 

Cipősdoboz akciónknak köszönhetően 20 gyermeknek tudtunk karácsonyi 
ajándékot adni. Ezúton is köszönjük a kedves szülőknek az adományokat. 
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Köszönet a tanári bibliaórákért 
Köszönöm Szabó Katalin lelkipásztorunknak, hogy rendszeresen Isten Igéje 

köré gyűjtötte tantestületünket. A napi munkahelyi kötelezettségeinken túl 
összejönni igehallgatásra, lelki beszélgetésre, ez mindenképpen segít minket 
abban, hogy tanári munkánkat szolgálatként és hivatásként éljük meg egymás 
terheit is hordozva, valódi közösségben. 

Számomra különösen csodálatos és áldott, hogy ezeken az összejöveteleken 
együtt figyel Isten hívó, segítő, megszentelő szavára katolikus és református 
testvér, hiszen a mennyek országába felekezeti különbség nélkül meghívottak 
mindazok, akik igyekeznek engedelmesen követni Krisztus szeretet-parancsát. 

Igyekezetünk közben azért sose feledjük: „A szél fú, a hová akar, és annak 
zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki 
Lélektől született” (János 3,8). Ez az Ige számomra erős figyelmeztetés, hogy 
az engedelmes igyekezet ugyan szükséges, mégis az a mélységes alázat a 
legfontosabb a hívő ember számára, amellyel Krisztus Urunk is elfogadott 
mindent, ami Mennyei Atyjától érkezett a tökéletes egység által, melyben Atyja 
Szentlelkével már az idők kezdete előtt együtt volt. 

Az alázatról világias tévképzeteink vannak legtöbbször, nem vesszük észre, 
hogy egyedül az alázat gyümölcse lehet az Ővele és Őbenne valósuló teljes 
egység, az isteni szeretetnek ez a halhatatlan műve, maga az örökélet, melyben 
Istenünk minket Üdvözítőként részeltetni akar. „Isten emberré lett, hogy az 
ember Istenné legyen” (Ireneusz egyházatya). 

„Mimódon lehetnek ezek?” Kérdezzük lelkünk sötét éjszakájában 
Nikodémusként értetlenkedve. Mi módon lehet az ember Istenné? Bizony csak a 
tökéletes alázat ösvényén egyesülhetünk Krisztusban az Atyával a Szentlélek 
által, csak egyedül ezen a szűk ösvényen lehetséges ez. 

Az ember, az öntudatra ébredt, önállóan érző, gondolkodó, akaró lény a 
maga lelki szintjén bizony erre a tökéletes önátadásra aligha képes, az alázat 
ajándéka egy lelkinél magasabb, szellemi síkon adatik meg, s ez a magasabb 
szellemi dimenzió maga a Szentlélek: „…fú, a hová akar, és annak zúgását 
hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy”, mégis engedelmeskedsz Neki, 
mert van rá „füled”, lelki-szellemi nyitottságod, és emberfeletti „zúgását” 
meghallod. 

Aki ezen az ösvényen elindul, az tudja csak, milyen nehéz ez emberi 
érzésekkel, gondolatokkal és akarattal, és milyen könnyű, ha a Lélek bennünk 
fú, ahová Ő akar… Erre az ösvényre rátalálni, ezen az ösvényen megindulni, 
ebben segít minket a tanári bibliaórák Ige-közössége. Köszönet érte! 

Mikó Péterné Orisek Márta 
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Gyülekezetünk hírei 

Hősök napja 

A Hősök napján tartott megemlékezésen az 1916-os katonahősök sírjánál tisztelegtünk. 
A Nagykőrösi Református Temetőért végzett több éves munkájáért 

Dr. Kovács Lórántné Dr. Török Éva „Nagykőrösiek Nagykőrösért” díjat kapott. 
 

Konfirmáció 

Gyülekezetünkben idén is több, mint hetvenen tettek konfirmációi fogadalmat 
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Gyülekezeti családi nap 

Váradi Ferenc tartott előadást Gyermekkor és médiahasználat címmel 

Október 23-i gyülekezeti ebéd 

Hagyományos ebédünkön nyolcvannál is többen gyűltünk össze 
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Temetőfejlesztés 

2016-ban is folytattuk a temetői útépítést  

A Zsidó Hitközség által 1855 óta használt temetőrész ünnepélyes tulajdonba adása 
alkalmával szép emlékharangot kapott gyülekezetünk. 

Az ezüstharangra felvésett szöveg: „Köszönetünk és hálánk jeléül 
Nagykőrös nemes városa református polgárainak” 
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Adventi alkalmaink 

Adventi estéinken iskolánk tanárai és diákjai szolgáltak zenével 

Karácsonyi vásár 
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KincsŐ Baba-Mama Kör 
Gyülekezetünk Baba-Mama Köre az idei tanévet a szépen megújult, új és 

praktikus játékokkal felszerelt, otthonos baba-mama szobában kezdhette el. A 
falakra körben faliszőnyeg került, illetve egy barátságos, nagy falmatrica, 
babaszőnyeg, kismamáknak is kényelmes nagy karosszék gondoskodik arról, 
hogy az újonnan érkező anyukák és babák is azonnal megtalálják a helyüket. 

A Baba-Mama Kör célja, hogy hidat képezzen a város és a gyülekezet 
között, tagjaink között idén is egyaránt vannak a gyülekezet felé elkötelezett, 
rendszeresen templomba járó édesanyák és a gyermekük számára programot 
kereső, csupán érdeklődő családok is. Bár különbözőek vagyunk, közös, „édes 
terhünk”: kisgyermekeink nevelése és az ebben levő örömeink és nehézségeink 
olyan közös alapot teremtenek, amelyek mégis egységbe kovácsolnak 
bennünket. Az alkalmakon a szabad beszélgetés, aktuális kérdéseink 
megvitatása mellett sokat éneklünk, és mindig előkerül az Ige is, egy-egy 
bátorító, irányt mutató, vigasztaló üzenetével. 

Mint minden évben, idén is meghívót kapott a Baba-Mama Körre minden, a 
gyülekezetünkben az elmúlt évben megkeresztelt kisgyermek és édesanyja, de 
ezen túl is, nyitottan és szeretettel fogadunk minden érdeklődőt. Alkalmainkat 
csütörtökön délelőttönként, 10-fél 12 óráig tartjuk a Gyülekezeti Házban. 
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Családos Bibliakör 
Gyülekezetünkben többféle kisközösség, bibliaórás kör találkozik hétről 

hétre. Amiben a családos bibliakör különleges, az az, hogy erre az alkalomra 
szülők és gyermekek, a teljes család együtt érkezhet. Gyülekezeti Házunk hátsó 
részében találkozunk minden pénteken, s míg a szülőkkel a kisebbik szobában 
Ige köré gyűlünk össze, addig a gyerekek felügyelet mellett a mellettünk levő 
baba-mama szobában tölthetik el az időt.  

Ebben a tanévben a beszélgetéseink témái a különféle bibliai Isten-
élmények, Istennel való találkozások köré szerveződtek nagyrészt az áldott 
emlékű, régi professzorom, Boross Géza bácsi prédikációi alapján. S hogy 
hogyan zajlik egy-egy ilyen alkalom? Este 6 órától gyülekezés, beszélgetés 
szabadon, kis evés-ivás a konyhában, majd fél 7 körül a szülők és gyermekek 
külön szobákba mennek, és kezdetét veszi az együttlét „komoly része”. Mi, 
felnőttek imádság, közös éneklés, Isten-dicséret után a felolvasott Igeszakasz 
alapján beszélgetünk, osztjuk meg egymással gondolatainkat, életünk 
nehézségeit és örömeit. Mint ahogyan az szinte törvényszerű dolog, az Ige 
mellett való közösség emberileg is közelebb hoz minket egymáshoz, így 
sokféleségünk, számtalan különbözőségünk ellenére is őszinteség, elfogadás, 
kölcsönös odafigyelés uralkodik közöttünk. Nekem személyesen is nagyon jó 
ezt megélni hétről hétre. Talán emiatt is kelti ez a kis közösség azt az érzetet, 
mintha egy zárt baráti társaságról lenne szó, de a zárt kifejezés semmiképp sem 



27 

 

illik ránk, a köztünk levő baráti közösség pedig az Ige közösségének a 
következménye. Így tehát bárkit, aki csatlakozni szeretne ehhez a körhöz, és 
szívesen felvállalja önmagát, gondolatait és érzéseit ebben a közösségben, nagy 
szeretettel fogadunk. 

Mindannyian úton vagyunk, közösen járjuk a megszentelődés útját, s 
keressük Krisztust, hogy Belőle töltekezzünk és így tudjunk hiteles keresztyén 
emberek, szülők, gyülekezeti tagok lenni. 

Riczuné Kiss Georgina 
Női bibliakör 

Gyülekezetünk imádkozó szíve, a női bibliakör 

Anyakönyvi hírek 

Megkereszteltük 
Vég Róbert György és Kovács Helga Ágnes leányait: Vég Benitát és Vég Adélt, 
Birinyi Márk és Kothencz Julianna fiát: Birinyi Áront, 
Riczu Péter és Kiss Georgina Orsolya fiát: Riczu Bendegúzt, 
Szabó Zoltán és Ilisz Anita fiát: Szabó Pétert, 
Nyitrai Gábor és Túri Erika leányát: Nyitrai Fannit, 
Kerekes Attila és Dobos Szilvia leányát: Kerekes Biankát, 
Tóth Róbert és Bálint Zsuzsanna leányát: Tóth Vanessza Hannát, 
Tóth Róbert és Bálint Zsuzsanna fiát: Tóth Milán Róbertet, 
Bálint István Imre és Bodzsár Erika leányát: Bálint Alexát, 
Bakó György és Erdős Tímea fiát: Bakó Nándort, 
Szabó Péter és Vansláger Erika fiát: Szabó Noelt, 
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Deli Viktor László és Bukor Anita fiát: Deli Olivér Viktort, 
Dávid Szabolcs és Kacska Kornélia gyermekeit: Dávid Maját, Dávid Somát és 
Dávid Misát, 
Csongár József és Sóber Julianna fiát: Csongár Adrián Kálmánt, 
Kása Ferenc és Bertalics Rita leányát: Kása Fridát, 
Faragó István és Babós Andrea fiát: Faragó Ádámot, 
Lantos Pál és Lintner Beáta fiát: Lantos Dominik Pált, 
Acsai Gábor és Vekerdi Emese fiát: Acsai Vekerdi Csabát, 
Ronkó Ferenc és Török Erzsébet leányát: Ronkó Emma Emesét, 
Török István Ádám és Szűcs Anikó leányát: Török Orsolyát, 
Csorba Attila és Rácz Dóra leányát: Csorba Natasát, 
Kiss Gergely és Nagy Éva fiát: Kiss Nimródot, 
Berki Gábor és Tippai Nikolett leányát: Berki Dorina Hannát, 
Szabó Zoltán és Marsa Ildikó Timea leányát: Szabó Dianát, 
Benyik Károly és Huszár Ágota fiát: Benyik Nimródot, 
Palásti József  és Söröli Mónika  leányát: Palásti Janka Sárát, 
Bakos Zsolt és Godány Zsuzsanna leányát: Bakos Leila Mayát, 
Bolla Sándor Attila és Katona Anikó leányát: Bolla Luca Gizellát, 
Takács Ferenc és Korbely Edina fiát: Takács Mátét, 
Tóth László és Parázs Andrea fiát: Tóth Lászlót, 
Pilter Zsolt és Kis Anikó leányát: Pilter Henriettát, 
Nagy Norbet és Sallai Réka leányát: Sallai Petrát, 
Huszár József és Pozsár Enikő leányát: Huszár Csengét, 
Illés Dénes  és Varjú Csilla fiát: Illés Dénest, 
Illés Dénes  és Varjú Csilla leányát: Illés Nórát, 
Szűcs Zsolt és Balog Andrea leányát: Szűcs Emma Alízt, 
Sípos Péter István és Csomós Lídia fiát: Sípos Pétert, 
Sebők Zoltán  és Tóth Bettina fiát: Sebők Viktort, 
Tóth József és Radics Mária leányát: Tóth Juliannát, 
Tóth Viktor és Nyikos Emese leányát: Tóth Fruzsinát, 
Szatmári András és Laczi Anikó leányát: Szatmári Benettet, 
Rózsa Zoltán és Havasi Bettina leányát: Rózsa Lorenát, 
Nagy Gábor és Zombori Andrea gyermekeit: Nagy Lucát és Nagy Gábort, 
Zatykó Zsolt és Kispál Andrea fiát: Zatykó Zsoltot, 
Farkas István és Sasinszky Mónika fiát: Farkas Mátét, 
Dr. Mocsai Gergely  és Dr. Temesvári Zita leányát: Mocsai Laurát, 
Lukács László és Tyahúr Ágnes leányát: Lukács Anna Boglárkát, 
Dr. Szilvássy Péter és Búz Babett fiát: Szilvássy Máté Domonkost, 
Polyák Zoltán  és Gál Rita fiát: Polyák Milánt, 
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Kalocsa Miklós és Szűcs Klára fiát: Kalocsa Miklóst, 
Molnár József és Tóth Zsanett leányát: Molnár Szofit, 
néhai Ferkó Gyula és Lisóczki Timea leányát: Ferkó Angelát, 
Perlaki István és Erdei Brigitta fiát: Perlaki Dánielt, 
Szécsény Zoltán és Burai Ildikó fiát: Szécsény Zoltánt. 

Házasságot kötöttek 
Újszászi Ferenc és Födi Rita, 
Magyar Csanád és Seffer Valentina, 
Módrai István és Dr. Szeleczki Nóra, 
Szij Gábor Zoltán és Czira Gyöngyi, 
Keszi István és Tolnai Szilvia, 
Szerencsés Attila és Tóth Katalin, 
Urbán Tibor és Kállai Krisztina, 
Szecsei László és Szűcs Gréta Bettina, 
Rozgonyi Áron és Dr. Hrabovszki Orsolya, 
Gulyás Zoltán és Drahos Rozália Tünde, 
Szabó László és Dr. Módra Lilla Mária, 
Lintner Zoltán és Nyikos Orsolya. 

Elhunyt 
Fehér Sándor, Páhán Zsuzsanna férje, 64 évet élt, Losonczy u 7., 
Gődér Pál Józsefné, született: Tóth Katalin, 71 évet élt, Rákóczi u 3., 
Szakál Lajos Sándor, Kendró Margit özvegye, 93 évet élt, Filó Lajos u 26., 
Beke Dénesné, született: Tóth Ilona, 72 évet élt, Kölcsey u, 10., 
Hoffer Béla, Faragó Piroska férje, 77 évet élt, Szabó Ervin u.25., 
özvegy Deák Dénesné, született: Csapó Erzsébet, 79 évet élt, kecskeméti lakos, 
Újszászi Sámulné, született: Kovács Erzsébet, 89 évet élt, Árpád u. 24., 
Hankóné Szabó Erika , Hankó Zsolt felesége, 37 évet élt, törökbálinti lakos, 
Dr. Nemcsik Pál, Nemcsik Gyula és Mészáros Flóra fia, 90 évet élt, Eötvös K. 
u. 4., 
özvegy Bánki Kálmánné, született: Benke Irén, 88 évet élt, Pozsony u 10., 
özvegy Cseri Lászlóné, született: Okruhlicza Julianna, 72 évet élt, Sarkantyú u. 
22., 
Gősiné Fejes Zsuzsanna Irén, Gősi János felesége, 75 évet élt, herendi lakos, 
özvegy Hatvani Lászlóné , született: Kovács Lídia, 77 évet élt, Zrínyi u. 59., 
Virág Balázs, Sipos Borbála férje, 81 évet élt, Dankó P. u. 7., 
özvegy Mohácsi Pálné, született: Gál Ilona, 83 évet élt, Hajnal u. 6., 
Utasi Béla, Bújdosó Erzsébet férje, 70 évet élt, Nyárkút d. 11., 
Dajka Lajos, Tóth Mária férje, 67 évet élt, Kovács S.u.3., 
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Egyedi Gyula, Egyedi Ferenc és Bagi Mária fia, 80 évet élt, Kocsér d. 3., 
Decsi Ferenc, Decsi Ferenc és Harczi Erzsébet fia, 84 évet élt, Kossuth L. u. 
23., 
Fehér Dezső Imre, Kovács Zsófia Erzsébet férje, 81 évet élt, Május 1. u. 7., 
Major Tibor Béla, Major Béla és Szalma Emma fia, 48 évet élt, Tázerdő d. 
12083 hrsz, 
özvegy Tanács Imréné, született: Tóth Mária Julianna, 60 évet élt, Kocsér XV. 
d. 10, 
Szűcs Albert Lajos, Nyerges Etelka férje, 73 évet élt, Zöldmező u. 1., 
Bencsik László Zoltánné, született: Barta Valéria, 74 évet élt, Zrínyi u. 109., 
Pap István, Pap Lajos és Suba Eszter fia , 74 évet élt, Bíbor u. 13., 
Kapás Zsuzsánna, Kapás Tibor és Kutassy Julianna leánya, 61 évet élt, Táncsics 
M. u. 27., 
Klupp Róbert Zoltán, Klupp Gyula és Illés Eszter fia, 37 évet élt, Mikes K. u. 3/
a., 
özvegy Szalai Istvánné, született: Nyíkos Mária, 78 évet élt, Czira Kovács S. 
18., 
Györök Gyuláné, született Kiss Katalin, 92 évet élt, Puskás F. u. 12., 
Kórodi Istvánné, született Kovács Mária, 62 évet élt, Árboz u. 21., 
Faragó Ferenc, Sáfrány Mária férje, 82 évet élt, nyársapáti lakos, 
Dobi Dénesné, született Dézsi Julianna, 65 évet élt, Áchim A. u. 17., 
özvegy Pap Sándorné, született Csontos Irén, 79 évet élt, Tavasz u. 4., 
Szabó Sándor, Szabó Ferenc és Olasz Terézia fia, 62 évet élt, Hattyú u. 14., 
Subáné Püspök Krisztina, Suba Zoltán felesége, 44 évet élt, Temetőhegy d. 20/
a., 
özvegy Gál Gáborné, született Istráb Eszter Ida, 85 évet élt, Bálvány u. 21., 
Módra Ferencné, született Angyal Mária, 58 évet élt, Tázerdei u. 43., 
Kenyeres Dénes, Halmi Mária özvegye, 78 évet élt, Nagyszalontai u., 
özvegy Nagy Lászlóné, született Godány Eszter, 93 évet élt, Munkácsy M. u. 8., 
Józan Ambrus, Szó Margit férje, 75 évet élt, Délibáb u. 23., 
Tóth István, Héjjas Irén férje, 71 évet élt, Arany J. u. 36., 
Páhán József, Kovács Zita férje, 76 évet élt, budapesti lakos, 
Horvát Józsefné, született: Burján Terézia, 80 évet élt, Temesvári u. 3., 
özvegy Hoffer Ferencné, született: Pálfi Margit, 72 évet élt, Napkelet u. 18., 
Farkas Ferenc István, Farkas Lajos és Tóth Borbála fia, 68 évet élt, Alpári u. 8., 
Szecsei Ambrus, Kovács Rozália férje, 85 évet élt, Szivárvány u. 8., 
özvegy Tóth Kálmánné, született Jeszenszky Ilona, 77 évet élt, Ceglédi u. 11/c 
3. em. 14, 
Kovács István, Szűcs Mária özvegye, 87 évet élt, Május 1. u. 10., 
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özvegy Fazekas Istvánné, született Kovács Borbála, 97 évet élt, Szolnoki u. 22., 
özvegy Danka Lászlóné, születetett: Hegedűs Julianna, 82 évet élt, Október 23. 
tér IV/c. fsz. 7., 
özvegy Koncz Ferencné, született: Somogyi Jolán, 91 évet élt, Zrinyi u. 63., 
Kis Dénes László, Antal Teodóra férje, 70 évet élt, Menthovich u. 8., 
Módra Ferencné, született: Nagy Erzsébet, 69 évet élt, Bálvány u. 62., 
özvegy Dr. Kőrösi Lászlóné, született: Gyaraky Margit, 74 évet élt, Patay u. 6., 
Nagy Lajos, Petrák Irén özvegye, 87 évet élt, Losonczy u. 112., 
Komonyi László, Komonyi László és Boros Mária Magdolna fia, 61 évet élt, 
Zátony u. 11., 
Tóth Sámulené, született Csete Ilona, 90 évet élt, Vágóhíd u. 1., 
Dér Ambrus, Gyócsi Margit férje, 75 évet élt, Szegfű u. 1/b, 
özvegy Nagy Jánosné, született: Mihok Katalin Terézia, 62 évet élt, Balla G. u. 
31., 
Kertész Dezső, Török Ilona férje, 88 évet élt, Szurdok d. 5., 
özvegy Gál Ambrusné, született: Kovács Mária, 86 évet élt, Gyopár u. 5/b., 
Boros László, Nyikos Katalin férje, 81 évet élt, Kosztolányi u. 9., 
özvegy Salamon Istvánné, született: Kopa Piroska, 88 évet élt, Tázerdei u. 2., 
özvegy Sebestyén Istvánné, született: Balog Julianna, 80 évet élt, Szőlő u. 17., 
özvegy Lukács Árpádné, született: Sarkadi Mária Irén, 81 évet élt, Farkas u. 3/
a., 
Polgár Éva Terézia, Polgár István és Kiséri Terézia leánya , 61 évet élt, Álmos 
u. 14., 
Halmi László, Sipos Irén  férje, 77 évet élt, Salamon F. u. 35., 
özvegy Kovács Imréné, születetett: Kása Eszter, 95 évet élt, Szultán u. 8., 
Medve János, Szíjártó Irén férje, 89 évet élt, Tompa u. 3., 
Csákó Ferenc, András Erzsébet férje, 67 évet élt, Munkácsy M. u. 15., 
Bacsó József, Somodi Judit özvegye, 89 évet élt, kunpeszéri lakos, 
Szendi Balázs, Hoffer Lídia özvegye, 88 évet élt, Bartók B. u. 18., 
özvegy Barta Józsefné, született Illés Julianna, 86 évet élt, Báthori u. 6/a, 
özvegy Búz Ambrusné, született Fokti Borbála, 90 évet élt, Ádám L. u. 2., 
Járó János, Sági Mária fia, 70 évet élt, Bálvány u. 12.sz 1. em 5. a., 
S.Nagy József, Bálint Mária férje, 80 évet élt, Kassai u. 27., 
Nagy Albertné, született: Bándi Mária, 79 évet élt, Esedi u 7., 
Hegedűs Ferenc, Kovács Ilona férje, 79 évet élt, Abonyi u. 4. 
 

„Én élek, ti is élni fogtok!” (János 14,19) 
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Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., 
telefonszámai: (53)351-535 és (53)552-215, számlaszáma: 10103812-10988248-00000000 
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 

 

Nagykőrösi Református Egyházközség 
2016 Karácsonyi Istentiszteleteink és alkalmaink rendje 

(2016. december 22-től december 26-ig) 

CSÜTÖRTÖK 17:00 ÚRVACSORAI ELŐKÉSZÍTŐ 
ISTENTISZTELET 

Új Gyülekezeti Ház 
(Szolnoki út 2.) 

PÉNTEK 17:00 ÚRVACSORAI ELŐKÉSZÍTŐ 
ISTENTISZTELET 

Új Gyülekezeti Ház 
(Szolnoki út 2.) 

SZOMBAT 16:00 GYERMEKEK KARÁCSONYA Templom 

9:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Felszegi imaház 
(Hunyadi utca 31.) 

10:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Templom 

10:00 GYERMEK ISTENTISZTELET Új Gyülekezeti Ház 
(Szolnoki út 2.) 

10:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Kocsér 
(Kossuth L. u. 5.) 

14:30 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Nyársapát 
(Szarka Kúria) 

17:00 ESTI ISTENTISZTELET Új Gyülekezeti Ház 
(Szolnoki út 2.) 

HÉTFŐ 
KARÁCSONY 

II. NAPJA 

10:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Templom 

VASÁRNAP 
KARÁCSONY 

I. NAPJA 


