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Textus: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: 
hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9) 
 

Egyszer megkérdezte tő-
lem valaki, hogy hogyan tud-
juk állandóan ugyanazokat a 
bibliai történeteket magyaráz-
ni, hiszen mindig ugyanarról 
szólnak, nincsen bennük sem-
mi új. És talán mi is így va-
gyunk a karácsonyi istentisz-
teletekkel, ugyanis mindegyik 
ugyanarról szól: Krisztus 
megszületett, Isten elküldte egyszülött Fiát, a világnak ezáltal van re-
ménysége, és mi mindezért hálát adunk Istennek. Karácsony első nap-
ján hallottuk az örömhírt, másodnapja sem szólhat másról, csak ugyan-
erről. Isten azonban sokkal gazdagabb az Ő üzenetében, mint ahogy 
mi azt gondolnánk, és mindig egy-egy újabb üzenettel akar közelebb 
vonni magához, egy-egy újabb üzenettel akar magával ragadni ben-
nünket. Hiszem, hogy ezen az ünnepen is egy ilyen örömhírrel keresi 
szívünket.  

Egyetlen dologról szeretnék szólni, mégpedig a kegyelemről. Arról 
a kegyelemről, amely karácsonykor jelent meg az emberek számára, és 
amelyről így tesz bizonyságot Pál apostol egyik levelében: „Mert meg-
jelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…” (Titusz 2,11). 
Legyen ezen az ünnepen ez a központi üzenetünk, amit magunkkal 
viszünk, amiből erőt merítünk a hétköznapok viharaiban, és amivel 
biztatjuk a lankadt szívűeket.  

Az alapige hátterében az adakozás kérdése áll. Pál apostol hálát ad 
a gyülekezet áldozatkészségéért, és tovább bátorítja őket az adomá-
nyok felajánlásában. Ehhez Krisztust állítja eléjük példaképül, aki Ön-
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magát adta az emberiségért, s nekik ezt szem előtt tartva kell önmagu-
kat, egész lényüket Istennek felajánlaniuk. Krisztus kegyelme az, ame-
lyet minden embernek hírül kell adnunk ezen az ünnepen is. Ez a ke-
gyelem az az örömhír, amelyről az angyalok bizonyságot tettek a pász-
toroknak. A karácsony örömüzenete tehát nem lehet más, mint az a 
kegyelem, ami Krisztusban lett láthatóvá a világ számára.  

Amikor Pál apostol az adakozásról tanítja a korinthusiakat, akkor 
ezt mondja Jézusról: „… gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti 

az ő szegénysége által meggazdagodjatok”. Így működik a kegyelem. 
Valaki felad valamit, hogy a másik birtokolhassa azt. Krisztus az Ő 
mennyei gazdagságát, királyságát hagyta ott azért, hogy eljöhessen 
közénk, s így mennyei polgárokká tehessen minket. Ha belegondolunk 
ez olyan, mint egy mese: egy gazdag feláldozza magát, hogy szétoszt-
hassa vagyonát és másoknak adva azt örömöt szerezhessen nekik. 
Azonban ez nem mese, hanem valóság. Egy keresztyén ének olyan 
szépen fogalmazza meg, mikor ezt mondja: „Koldusból királlyá tettél, 
mikor királyból koldussá lettél”.  

Krisztus elrejtette istenségét, mikor eljött közénk erre a földre. És 
tette Krisztus mindezt azért, hogy hasonlókká lehessen hozzánk, és így 
elhordozhassa bűneink büntetését helyettünk. Egyik énekünk szépen 
foglalja ezt össze, mikor így szól: „Megszánván embernek vesztét, 
megfizete helyettünk. Úr lévén, lett szolgává, Mindeneknek csúfjává, 
Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette”. Így működik a kegye-
lem. Ha őszintén megbánom bűnös tetteimet, szavaimat, gondolatai-
mat, magatartásomat, akkor Krisztus Urunk mindezt önként magára 
vállalja, s felment a büntetés terhe alól. Ennek a kezdete karácsony 
ünnepe. A kegyelem lépett be világunkba, s kezdett el munkálkodni. 
Észrevesszük-e ezt a kegyelmet? Meghalljuk-e, hogy halk és szelíd 
hangon szólít bennünket? Megérezzük-e a jelenlétét a hétköznapok 
szürkeségében?  

Krisztus karácsonykor a legnagyobbat hozta el közénk a földre: a 
kegyelmet. Azt, ami azelőtt ismeretlen volt a törvény fanatikus követő-
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inek. A kegyelem, amely nem dobja a bűnösre a követ; a kegyelem, 
amely nem a múltat nézi; a kegyelem, amely nem hibáztat, hanem sze-
líden átölel; a kegyelem, amely felsegít, ha elestünk. Ez a kegyelem 
lett valósággá karácsonykor. A kegyelem örömhíre ma a mi szívünkig 
is el akar jutni. Azt akarja Isten, hogy ez a csodálatos kegyelem ma 
ránk is hatással legyen, ma minket is magával ragadjon. És miután 
meghallottuk ezt a csodás örömhírt, nem ülhetünk tétlenül, hanem to-
vább kell azt adnunk. El kell mondanunk a körülöttünk élőknek, hogy 
mi karácsony igazi lényege. Nem tarthatjuk magunkban ezt, hanem 
minden népnek örömhírévé kell válnia ennek. Így tölti be karácsony a 
célját: meghallani és hírül adni. A híradás karácsony egyik fontos tör-
ténése. A kegyelem megjelenéséről szóló híradás vágya kell, hogy be-
töltse szívünket és szánkat. Legyen hát a kegyelemről szóló örömhír-
nek minden ember részese ezen az ünnepen!  

Éljük hát át mi is életünk minden napján ezt a kegyelmet: azt a ke-
gyelmet, amely mennyei szabadságra hív bennünket; azt a kegyelmet, 
amely a legértéktelenebbnek hitt embert is meg akarja szólítani; azt a 
kegyelmet, amely gazdaggá akar tenni bennünket. Legyen közös hála-
adó imádságunk a következő énekvers, mely erősítsen meg bennünket 
karácsony egyik fontos üzenetében: Isten Krisztusban megjelenő ke-
gyelmében.  

Semmim sem volt nekem, Amíg nem jöttél, Istenem!  
Most megvan, végre mindenem, Mert gazdaggá tett a kegyelem! 

  
Mert kegyelmedből nekem adtad magad, 

S most szemtől-szembe láthatlak.  
Mert kegyelmedből lettem gyermeked,  

A kegyelmed köszönöm Neked!  
A kegyelmed köszönöm Neked!  

Ámen. 
 

Sinkovicz Richárd  
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 Gimnáziumunk közösségi hírei 
 

Ezen rövid összefoglalóban szeretném bemutatni a Református 

Arany János Gimnáziumban végzett munkámnak azt a részét, aminek 

konkrét gyülekezeti kötődése is van ebben a tanévben. 

A nyári programokat mindig jó felidézni a decemberi időjárási vi-

szonyok között. Ezért is emlékezem most szívesen arra, hogy nyáron 

ismét részt vehettünk a Csillagponton. Mindig nagy feltöltődést jelent 

ezen a rendezvényen részt venni, mert az előadások, csoportbeszélge-

tések és egyéb programok egész évre szóló élményekkel és felismeré-

sekkel szolgálnak. 

Az iskolai év eleje mindig nagy kihívásokkal kezdődik a mi iskolá-

ban is tanároknak, diákoknak és dolgozóknak egyaránt. Az évet a nyi-

tó tantestületi üléssel kezdjük, ahol Isten igéjével kezdjük a közös 

munkát, mint ahogy minden tantestületi ülést. A tantestületi ülésnél 

azonban sokkal izgalmasabb és mozgalmasabb a bejövő diákok évkez-

dő tábora, aminek a neve immár hagyományosan a „kécskei palléro-

zó”. Molnár Attila tanár úr szervezi az élvezetes programokat, amik 

között hangsúlyos szerepet kapnak az áhítatok, illetve a „hittan” állo-

más. Itt a beérkező diákok kötetlen stílusban és élményszerűen talál-

kozhatnak alapvető bibliai tanításokkal és a hittan fontosságával. Fon-

tos, hogy már itt érezzék, hogy a keresztyén életmód nem egy szürke, 

unalmas és ránk erőltetett szabályrendszer, hanem a jó cselekvésére 

felszabadító gondolkodásmód. 

Ennek a lelki munkának a folytatása az iskolai évkezdő csendesnap, 

ahol az évet egy fontos téma feldolgozásával kezdjük. Idei évünk lelki 

életét annak szenteljük, hogy a keresztyénség előnyeit megismerhes-

sük. E témának a bevezetéséről szólt az évkezdő csendesnapunk is. 
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Az évkezdés megpróbáltatásai után beállt a rend és elkezdődhetett a 

mindennapok rendszeres munkája. A hittanórákon továbbra is próbál-

juk minél élményszerűbben bevezetni a diákokat a Bibliai tanítások 

mélységeibe. Az iskolai környezetben mindig érdekes és kihívásokkal 

teli a keresztyén nevelés. Ugyanis egyszerre van jelen bizonyos fokú 

teljesítménykényszer, hiszen tanulható és számon kérhető anyagról 

van szó hittanórákon, mindemellett viszont a kegyelem és szeretet lel-

kületére való nevelésről is célunk, amit egyáltalán nem könnyű felmu-

tatni, különösen egy rosszabbul sikerült dolgozat után. Ennek a látszó-

lag két ellentétes dolognak az összehangolása nem kis feladat, ugyan-

akkor nagyszerű lehetőség, hiszen ebben az összetettségben lehet meg-

mutatni és megtanulni, hogy az Isten kegyelme nem olcsó kegyelem és 

a bűnbocsánat sem feltétel nélküli, hanem a saját felismerésünk és 

döntésünk elengedhetetlen. 

A reformáció 500. évfordulójának témája is rendszeresen előjön 

programjainkban és iskolai életünkben. Nagy élmény volt a diákok és 

tanárok számára, amikor részt vehettünk a Budapest Arénában a refor-

máció 500. évfordulóját ünneplő rendezvényen. 

A hittan tananyag elsajátításával nem csak órákon dicsekedhetnek 

diákjaink. Minden évben részt vesznek tanítványaink a Soli Deo 

Gloria Református Diákmozgalom Bibliaismereti versenyén is. Ahhoz, 

hogy eldöntsük, mely csapatok indulhatnak ezen a versenyen, egy házi 

versenyt is rendezünk minden év decemberében, amelyet minden ko-

molysága mellett igyekszünk tanártársaimmal együtt humorosan és jó 

hangulatban megrendezni. Idén Ruth és Eszter könyvét kellett elolvas-

niuk a diákoknak és becsületesen helyt is álltak ebben az egyáltalán 

nem könnyű feladatban. 
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Természetesen a hittanórákon kívül is van lehetősége a diákoknak 

lelki életük megélésére. Gondolhatunk itt a hetente meghirdetett ifjúsá-

gi alkalmakra, ahol szabadon megoszthatjuk egymással gondolatain-

kat, problémáinkat és rácsodálkozhatunk milyen sokféle módon lehet 

jelen Isten az életünkben és mindennapjainkban. 

Azoknak a diákoknak, akik nem Nagykőrösön élnek és a kollégi-

umban laknak, tartunk kollégiumi Bibliaórákat. Itt is (hasonlóan az 

ifjúsági alkalmakhoz) szabad beszélgetés keretei között osztjuk meg 

egymás gondolatait és próbáljuk felfedezni minél több aktualitását an-

nak az igének, amivel éppen készülök. 

Minden évben megkeres engem olyan diák is, aki sem a hittanórát, 

sem az ifjúsági alkalmat nem érzi alkalmasnak arra, hogy feltárja gon-

dolatait és kérdéseit. Ilyenkor négyszemközt találkozok vele egy meg-

beszélt időpontban, lelkigondozói beszélgetés keretei között. Vannak 

olyanok, akikkel elegendő egyszer beszélgetni, de van akivel rendsze-

resen, több alkalommal is le kell ülni, mert nehezen találjuk a követke-

ző lépéseket. Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon komoly problé-

mákkal kell megküzdenie a fiataloknak, nagyon szűkös megoldási le-

hetőségekkel. Éppen ezért hihetetlenül nagy öröm, amikor egy ilyen 

beszélgetés után fejlődést lehet látni. Minden ilyen beszélgetés után 

egyre világosabban látom, milyen fontos, hogy keresztyén közössége-

ink hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani azoknak, akik keresik a 

problémáikban a segítséget. 

Az eddigiek mellett az iskolai lelki élet szerves része a hétkezdő 

áhítat. Minden héten Isten igéjének útmutatásával indulunk a napnak 

és a hétnek, hogy hatékonyabban és lelkiismeretesebben tudjuk végez-

ni munkánkat. Emellett egyébként a hétköznapokon minden első óra 

igei elcsendesedéssel kezdődik. Itt a szaktanár a Mai Ige kiadvány 

alapján kezdi a napot Isten igéjével. 
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A hózáró Istentiszteletek tartogatják a legnagyobb kihívást a diákok 

számára, hiszen már a hétvége kecsegtető szabadságának előízétől 

megmámorosodnak. Idén próbálkoztunk meg azzal, hogy nem az órák 

után van az alkalom, hanem reggel tartjuk a hózáró Istentiszteletet. A 

lehetőségeket figyelembe véve idén a diákok is nagyobb szerepet kap-

nak a hózáró Istentiszteleteken való szereplésben, aminek eddig sok 

pozitív visszhangja érkezett hozzám. Az iskolai programok mellett di-

ákjaink rendszeresen részt vesznek a vasárnapi Istentiszteleteken is. 

Köszönöm a gyülekezet támogatását, segítségét és imádságait, hogy 

a fiatalok közt végezhetem a szolgálatomat és kérem, hogy továbbra is 

hordozzák iskolánk tanárait, dolgozóit és tanulóit imádságaikban, mert 

mindig nagy szükségünk van rá.  

 Sípos Péter István 
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Kiszállások 

Iskolánk büszke arra, hogy nem csak a nagykőrösi fiatalok dönte-
nek úgy, hogy itt tanulnak, hanem más településekről is jönnek fiata-
lok, hogy nálunk készüljenek fel az életre. Sokan az iskola református 
lelkülete miatt jönnek hozzánk, amiért mi nagyon hálásak vagyunk. 
Pont ezért indulunk útnak minden évben és látogatjuk meg azokat a 
gyülekezeteket, akik támogatják iskolánk munkáját imádságukkal és 
diákokkal. 

Idei látogatásunk sorát Újszilváson kezdtük és utána folytattuk 
Tápiószőlősön és Tápiószelén. Természetesen a sorból a ceglédi gyü-
lekezetek sem maradhattak ki. A Cegléd-Nagytemplomi közösségben 
és a Cegléd-Felszegi gyülekezetben is már régi ismerősökként fogad-
tak minket, s nagy örömmel fogadták az igei szolgálat mellett az isko-
lánk bemutatását is. Ilyenkor ugyanis pár mondatban az iskolát is be-
mutatjuk és egy-egy diák bemutatja tehetségét, általában egy énekkel. 

Mindig nagyon érdekes személyesen is találkozni a családokkal 
vagy a gyülekezet tagjaival, mert mindig kiderül valami érdekes törté-
net, ami arról szól, mennyi szállal kapcsolódunk össze nem is olyan 
közeli emberekkel és családokkal. Már csak a gyülekezetek vendég-
szeretete miatt is érdemes elindulni ezekre az utakra, és nagyszerű 
megtapasztalni a Zsoltáros szavait: „mily szép és mily gyönyörűséges, 
ha a testvérek egyetértésben élnek!”(Zsolt 133,1) 

 



10 

Református Középiskolák Találkozója Nagykőrösön 

 
Július 6-9-ig 150 vendég érkezett Nagykőrösre. Ekkor rendezte 

ugyanis az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXII. Talál-
kozóját. A nagy múltú rendezvény hagyománya, hogy két egymást kö-
vető évben magyarországi, a harmadik évben pedig határon túli refor-
mátus iskola fogadja a  Kárpát-medence református középiskoláiból 
érkező vendégeket. Rendszerint két iskolavezető és két diák képviseli 
az intézményeket. Ez a megtisztelő szerep az idei, ünnepi évben – 
Arany 200 Emlékév, Reformáció 500 – a nagykőrösi gimnáziumé lett. 
Az együtt töltött néhány nap nemcsak a hitéleti feltöltődést, hanem az 
adott térség megismerését is szolgálja. Sok iskola elfogadta a meghí-
vást: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Nagybereg, Léva, 
Péterfalva, Székelyudvarhely, valamint Debrecen, Sárospatak, Halász-
telek és Budapest több középiskolájából várják a vendégeket.  A talál-
kozó jelmondatának 1Kor 12,4 igéjét választották: „A Lélek ugyanaz”. 
A rendezvényen a Református Pedagógiai Intézet munkatársai is részt 
vettek. A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom is jelen volt és 
segített a szervezésben. 

Nagy élmény volt a Toldi iskolából a rendőrség segítségével szín-
pompás felvonuláson részt venni. Minden iskola a saját zászlaja mö-
gött ünnepi öltözetben felsorakozva vonult végig népi táncosokkal és 
zenekar kíséretében a Ceglédi úton, majd érkezett meg a Református 
Templomba, ahol 10 órakor kezdődött a rendezvény nyitó istentiszte-
lete. Szombaton a diákok interaktív városnézésen ismerkedtek a város 
épületeivel, szobraival, a felnőttek pedig Rácz Péter vezetésével tekin-
tették meg Nagykőrös nevezetességeit. Délután a Pálfájában fogadta 
színes program a találkozó résztvevőit.  Este az elmaradhatatlan táncos 
mulatság várta a fiatalokat. Az ifjúság érdeklődésére számot tartó  
programok mellett a felnőttek helytörténeti és aktuális kérdéseket érin-
tő előadásokon, beszélgetéseken  vehettek részt. Vasárnap a záró isten-
tiszteleten, mely szokásos időben, 10 órakor kezdődött a református 
templomban, a résztvevők felnőtt tagjai aláírták a találkozó záró ok-
mányát, melyben rögzítették közösen a képviselt elveket, és útravalót a 
jövő nemzedék számára. 
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Csillagpont a diákok szemével 
 

A Csillagpont egy kétévente megrendezett református ifjúsági talál-
kozó, ami idén július 25. és 29. között tartottak. Erről készítettem in-
terjút Barna Alexával és Almádi Jánossal, akik részt vettek ezen a ren-
dezvényen. 

 
Mesélnétek egy kicsit a Csillagpontról? Mi takar ez egész?  
János: A Csillagpont egy református ifjúsági találkozó. Röviden, több 
ezer fiatal összegyűlik, hogy ismerkedjenek, előadásokat hallgassanak, 
koncerten vegyenek részt vagy tapasztalatot szerezzenek. 
Alexa: Lényegében egy keresztény fesztivál. Úgy gondolom, hogy 
körülbelül ugyanazok a lehetőségek vannak a Csillagponton is, mint 
akármelyik fesztiválon, csak kulturált keretek között. 
 
Milyen programok voltak? Melyik tetszett a legjobban?  
J: Mindennapi programok voltak a reggeli áhítatok, csoportos foglal-
kozások, esti előadások és természetesen az étkezés. Ezeken kívül volt 
sok más választható lehetőség is, például ismeretterjesztő előadások, 
sport foglalkozások, volt lehetőség elcsendesülni egy kis ideig, de ki is 
hagyhattuk ezeket és a különböző kávézókban tölthettük az időnket. A 
baj az volt, hogy sok minden egy időben volt, de próbáltam mindegyik 
fajtából egy kicsit részt venni. A kedvencem a csoportos foglalkozás 
volt, mert annak volt a legcsaládiasabb a légköre. 
A: Rengeteg program volt és mind nagyon más. Sokszor előfordult, 
hogy egyszerre akár kettő vagy három helyen is szerettünk volna lenni. 
Reggelente voltak különböző csendességek, azután volt egy előadás, 
majd kiscsoportos beszélgetés. Ebéd után vált izgalmassá a dolog, 
mert nagyon sok jó előadás és program volt és nehezen választottuk ki, 
hogy melyikre menjünk. Este pedig koncertek voltak. Ne-
kem legjobban az Unless koncert tetszett utolsó nap. 
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Milyen élményeket szereztetek?   
J: A legnagyobb élményem talán az volt, hogy milyen kedves minden-
ki, szó nélkül segítettek, adtak valamit, ha nekem nem volt, volt olyan 
is, aki kint hagyta a táskáját az úton és nem kellett félnie, hogy ellop-
ják… 
 
A: A legjobb élményem szintén a Unless koncerten volt. Egy színpa-
don álltak és mégis úgy éreztem maga, mintha csak úgy simán beszél-
getnének velünk, mert minden dal közbe mondtak valamit, ami fontos 
volt nekem, ami után úgy érezhettem, hogy ez nekem szólt. 
 
Kiknek tudnátok ajánlani a találkozót?  
J: A Csillagpontot tudom ajánlani mindenkinek, aki egyházi keretek 
között, jól akar szórakozni vagy el akar mélyülni a lelkivilágában, de 

leginkább annak, aki közelebb akar kerülni Istenhez. 

A: Fiataloknak ajánlanám, akik érzik, hogy hiányzik valami az életük-
ből, szeretnének mély emberi kapcsolatokat, ahol megnyílhatnak má-

sok előtt, mert a találkozó ezekre remek lehetőséget kínál. 
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Általános iskolánk és óvodánk közösségi hírei 
 

Általános iskola és óvoda fejlesztése 

Idén nyáron Isten kegyelméből megújulhatott általános iskolánk és 
óvodánk. Korszerűsített fűtőrendszer, megújult külső fogadta szeptem-
berben tanulóinkat, óvodásainkat. Egyedül Istené legyen érte a dicső-
ség! 

Konfirmációi vizsga 

Óvodai ballagás 
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Ballagás az általános iskolában 

 

Nemzeti Tanévnyitó Nagykőrösön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma abban a megtiszteltetésben 
részesítette iskolánkat és a gimnáziumot, hogy eleget tett a Nagykőrösi 
Református Egyházközség és oktatási intézményei meghívásának, és a 
VIII. Nemzeti Tanévnyitó Ünnepély helyszínéül templomunkat válasz-
totta. A 2017. augusztus 31-én 17.00 órakor kezdődő rendezvényt élő 
adásban közvetítette a Duna World és az M5 televíziós csatorna.  
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Családi nap 

Szeptember 30-án legalább ezren vettek részt a szülői munkaközös-
ségünk által szervezett családi napon. Főépületünk és a gimnázium 
környéke teljesen megtelt együtt örvendő gyerekekkel és felnőttekkel 
az áldott napsütésben. 

A rendkívül gazdag program több helyszínen zajlott a színvonalas 
szervezésnek köszönhetően zavartalan, oldott, önfeledt hangulatban. A 
napot nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr nyitotta meg az 
Arany-év, a reformáció emlékéve és iskolánk egyházi fenntartásának 
25. évfordulója alkalmából. 

  [Traktorhúzó verseny] 

A pazar programkínálat örömteli bőségzavara közben a gimnázium 
mögötti füves területen rotyogott a bográcsokban, pirult a grillezőkön 
a sokféle finom ebéd. Az elkészült ételek közül a legízletesebbeket a 
szakmai zsűri Arany Fakanál Díjjal jutalmazta. A főétel utáni édessé-
gek garmadáját kínálta a szülői munkaközösség büféje. Az osztályok 
saját árusítópultokat működtettek, így bőséges bevételre tettek szert 
közösségeink.  
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[Karsay Istvánné Margit néni fafaragó köre] 

[Bográcsos ízlelése] 
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Jubileumi kiállítás a Főiskolán 

Nagykőrös református oktatási intézményeinek jubileumi kiállítása 
nyílt meg október 4-én a Károli Gáspár Református Egyetem Tanító-
képző Főiskolai Kara épületének aulájában. Hármas évforduló alkal-
mából szerepelt iskolánk és óvodánk a gimnáziummal, a főiskolával és 
a gyülekezettel együtt ezen a tárlaton.  

Diákjaink Espelkampban 

Október 7-étől egy hétig tartó látogatást tett iskolánk 16 tanulója és 

21 gimnazista Espelkampban. Vas János igazgató úr és két német 

nyelvtanárunk, Nagy Andrea, Kasza Ildikó, valamint a gimnázium há-

rom pedagógusa kísérete őket.  Testvériskolánk, a Birger-Forell-

Sekundarschule sok érdekes programot biztosított számukra.  
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Iskolapolgárrá fogadó ünnepségünk 

Az elsősök iskolapolgárrá fogadására az őszi szünet előtt, október 
27-én, délelőtt 10.00 órától került sor ünnepi istentisztelet keretében 
templomunkban..  

Hetvenkét elsős és nyolc újonnan érkezett, felsőbb évfolyamos tanu-
lónk fehér inggallérja alá ötödikeseink kötötték fel iskolánk nyakken-
dőjét a fogadalomtétel után, majd az így felavatottaknak Szabó Gábor 
lelkészelnök és Vas János Zoltán igazgató úr egy-egy református éne-
keskönyvet adott át.  

Ezt követően a Soli Deo Gloria Alapítvány elismerését vette át a 
nyári felújítási munkálatokat áldozatkészen felügyelő két vezetőnk, 
Kőháziné Bekő Ágnes gazdasági igazgatóhelyettes és Vas János Zoltán 
igazgató úr. Majd pedig a reformáció 500. évfordulója alkalmából az 
általános iskola tanárai, alkalmazottjai a gyülekezet ajándékát, egy-egy 
Szentírást vehettek át.  

A polgárrá fogadás templomi, istentiszteleti alkalma után elsőseink 
ünnepi műsort adtak szüleiknek, hozzátartozóiknak Losonczi utcai 
épületünkben, majd ebédig vidám, felszabadult közösségi együttlétnek 
örvendhettek a résztvevők.  
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Karácsonyra készülünk  

 

A hétfő reggeli áhítatok idején együtt gyújtottuk meg az adventi 
gyertyákat templomunkban. Az ünnepi hangulatot először a 2. a műso-
rának köszönhettük, másodszor az adventi versmondó és zsoltáréneklő 
verseny helyezettjeit hallgattuk meg. Harmadik alkalommal a katoli-
kus és református gyerekektől hallottunk szép összeállítást Kőházi-Kis 
Albertné és Szabóné Istári Judit rendezésében.  
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Szabó Károlyné Klárika, a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesü-
let elnökasszonya adventi kézműves foglalkozásokat tartott kedd dél-
utánonként könyvtárunkban. Először körmöcskével Mikulás ujjbábot 
kötöttünk, másodszor gyöngyökből karácsonyfadíszt készítettünk,  
harmadszor keresztszemes fenyőmotívumot hímeztünk. 

December 17-én, pénteken diákönkormányzatunk Christmas Party 
délutánt szervezett osztályainknak. A program közös énekléssel és 
tánccal kezdődött. A sorverseny-faladatok a télhez kapcsolódtak játé-
kos módon. A nemes vetélkedés során sok-sok szaloncukrot nyertek a 
gyerekek.  
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Gyülekezetünk hírei 
 

Gyülekezeti nap a Pálfáján 

Vendégünk Bölcsföldi András, budapesti teológiai tanár volt. 
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Csomós János lelkipásztor a nyári szünetben Nagykőrösön szolgált 

 

Új szolgálati lakással gyarapodott a gyülekezet ingatlan-állománya 

Sinkovicz Richárd lelkipásztor és családja örömmel és hálával tekint 
az itt végzendő szolgálatra. 
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Hittanos tanévnyitó istentisztelet a városi iskolákban  

hitoktatásban résztvevő gyermekek szolgálatával 

Október 23-i gyülekezeti ebéd 
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Presbiter választás gyülekezetünkben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. szeptember 17-én fogadalmat tett a Jelölő és Választási Bizott-

ság, majd november 12-én, az istentiszteletet követő egyházközségi 

közgyűlés alkalmával megválasztásra került a következő 6 évben szol-

gálatba álló presbitérium. Istennek legyen hála a szolgálatra kész egy-

háztagokért! A 2018. január 1-jén hivatalba lépő presbitérium tagjai-

nak névsora: 

Bátori György 

Benke Sándor (Kocsér) 

Cserei Imre 

Csécsy István László 

Daru Ambrus 

Faragóné Kmecs Lilla 

Fodor Ferencné 
(Nyársapát) 

F. Hegedűs Zoltán 

Győri János 

Kalocsa László 

Karsay Lajos 

Kaszap Zoltán 

Kósa Zoltánné 

Kőházi-Kis József 

Mihályi Mária (Kocsér) 

Mohácsi Gábor dr. 

Nyíri Csaba 

Oszlánczi Andrea 

Patay Zoltán 

Rácz Péter (főgondnok) 

Sasinszky Lászlóné 

Szabó Imre 

Szalay László 
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Családos kör 

Gyülekezetünk családos bibliaköre immár évek óta hagyományosan 

péntek esténként gyűlik össze, hol a gyülekezeti házban, hol valame-

lyik részvevő családnál. Közös éneklés, bibliatanulmányozás és imád-

ság mellett játékra is sor kerül: az óvodások a játszószobában, az isko-

lások társasjátékokkal foglalják el magukat, míg a „felnőttek” beszél-

getnek. 

Takács Ferenc 

Técsy Zsolt 

Tolnai Gyuláné 

Tolnai Tünde 

Törös Klára dr. 

Váradi Ferenc dr. 

V. Faragó Frigyes 

         Pótpresbiterek: 

 

 

 

 

 

 

Birinyi Márk 

Halászy Zoltán 

Hegedűs Károly 

Makai Albert 

Riczu Péter  

Szabóné Istári Judit 

Tényi András 
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Temető ügyek 

Az Országházban november 30-án megrendezett XVI. Országos 

Kegyelet és emlékezet Konferencián Dr. Gerencsér Balázs a SZIGÜ 

Temetkezési Cégcsoport vezetője „A Nagykőrösi Református Temető 

Rejtett Szépségei” címmel tartott előadást.  Az előadásra való felké-

szülés során cégvezető és munkatársai a helyszínen ismerkedtek ezek-

kel a kincsekkel, Rácz Péter, megválasztott főgondnok vezetésével. 

A síremlékek biztonsága érdekében fo-

lyamatosan végez az üzemeltető szakszerű 

fakivágásokat olyan fák esetében, ame-

lyek veszélyt jelenthetnek a sírokra és 

azok látogatóira. 
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Anyakönyvi hírek 

Keresztségben részesültek 

 

Lázár Zoltán és Seres Brigitta fia: Csaba 

Katona Zoltán és Kovács Adrienn fiai: Márk Zoltán és Zalán 

Eszenyi Balázs és Fehér Tünde leánya: Hermina 

Zódor Ferenc és Gajda Ágnes fia: Ferenc 

Molnár Péter és Jakabházy-Eötvös Tímea fia: Máté Keve 

Mondi Gergő és Kónya Ildikó Magdolna fia: Dominik 

Patonai Kálmán és Seres Szilvia fiai:  Kálmán és Bence 

Dobos Gábor és Vincze Piroska fiai: Tamás és Gábor 

Dobos Gábor és Vincze Piroska leánya: Dóra 

Karikó Zsolt és Bolyós Andrea leánya: Adrienn 

Bodor Zoltán       

Kustár Géza Zoltán      

Módra Tamás       

Szentpéteri Balázs és Orbán Andrea leánya: Zsófia 

Vincze Zsolt és Bagó Gyöngyvér fia: Dávid Zsolt 

Németh Róbert és Forgács Szilvia fia: Róbert 

Simon Zoltán és Kása Nikoletta leánya: Szimonetta Nikoletta  

Simon Zoltán és Kása Nikoletta fia: Olivér   

Barta Szabolcs és Márton Brigitta fia: Szabolcs  

Szabó Zoltán és Pátkai Anett leánya: Zsófia 

Rusvai István és Hajdú Krisztán leánya: Adrienn  

Rusvai István és Hajdú Krisztán fia: Ákos István  

Károly István és Kovács Adrienn fiai: Bence és Máté 

Utasi Róbert és Tóth Rozália leányai: Alexandra és Emília 

Bacsó György Róbert és Dúzs Zsuzsanna fia: Olivér   

Kucher Péter és Lázár Melinda leánya: Edina Zsanett  
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Erős Csaba László és Fazekas Krisztina fia: Csaba   

Mécs Zoltán és Zemlényi Fruzsina leánya: Zalán 

Puskel István és Dezső Mónika fia: Keve Botond  

Fekete István és Szabóki Anita Erzsébet fia: Benedek 

Fehér József és Kochan Ágnes leányai: Csenge és Luca 

Szabó Attila és Fehér Gyöngyi fia: Attila 

Szabó György és Jordán Nóra leánya: Csenge 

Német András és Győrpál Katalin fia: Andor Attila 

Lapossa Attila és Urbán Mária leánya: Gréta 

Rimóczi Balázs és Rimóczi-Bánfi Edit fia: Zsombor Gyula 

Halasi Zoltán és Juhász Zsuzsanna leánya: Viktória Anna 

Karikó György és Kiss Anikó leányai: Dóra, Nóra és Boglárka 

Szerencsés Attila és Tóth Katalin fia: Botond 

Szépe Krisztián és Molnár Melinda fia: Levente 

Danóczi Dezső és Kószó Judit fiai: Gergő és Áron 

Godó István Zoltán és Kiss Katalin fia: Zoltán 

Szebeni Csaba  és Gönczi Orsolya fia: Kende Ferenc 

Bárány László és Bársony Tímea leánya: Kinga 

Kuti Ferenc és Vadnay Gizella leánya: Petra 

Balla Péter és Balla-Varga Tímea leányai: Gréta és Gerda 

Kőházi-Kis Gerzson és Varga Ágnes fia: Zalán Gerzson  

Doboczi Zoltán és Járó Györgyi fia: Levente 

Tóth Gábor és Kapus Diana fia: Kristóf Pál 

Bezzeg János és Tóth Anita leánya: Nóra 

Csikrovits Attila és Burai Katalin leánya: Maja 

Rácz Kálmán és Burai Katalin fia: Kálmán Jeremi  

Sárai Csaba és László Szilvia fia: Tamás 
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Házasságot kötöttek 

Dr. Andor Benedek László és Bencsik Éva 

Fehér Zsolt és Kállai Laura 

Magyar Ákos és Németh Rita 

Varga Gyöngyi és Nagy Csaba 

Parrag Szilvia és Bálint Zoltán 

 

Elhunytak 

Sólya Józsefné, született: Szajkó Erzsébet Katalin élt 68 évet 

Béja János, Sóber Julianna férje élt 87 évet 

Pécsi Zoltánné, született: Bakonyi Ilona élt 81 évet 

özv. Barta Lászlóné, született: Kókai Ilona élt 77 évet 

özv. Gyulai Lászlóné, született: Petrik Ilona  élt 76 évet 

Nagy Miklós Attila, Nagy Miklós és Pintér Irén fia élt 58 évet 

S. Hegedűs László, Czakó Ilona özvegye élt 95 évet 

Vörös Ferencné, született: Illés Mária élt 75 évet 

Szabó Balázs, Balázs Eszter férje élt 85 évet 

özv. Gregor Józsefné, született: Papp Lívia Julianna élt 77 évet 

Lakatos László, Sallai Terézia Veronika férje élt 47 évet 

Bekő Ferenc, Pesti Mária férje élt 86 évet 

özv. Juhász Gergelyné, született: Tóbi Judit Rozália élt 82 évet 

özv. Karikó Lászlóné, született: Nagy Ilona élt 92 évet 

Csete Ferenc, Nagy Ilona özvegye élt 89 évet 

Horgas Balázsné, született: Hupka Ilona élt 72 évet 

Szabó Attila György, Máté Klára férje élt 66 évet 

Gyöngyösi Béla Balázs, Tóth Zsuzsanna férje élt 75 évet 

özv. Széll Kálmánné, született: Mocsai Irén élt 81 évet 

Dobozi Terézia Éva, Dobozi József és Forgács Terézia leánya  

élt 68 évet 
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Papp Károly, Papp Károly és Szántó Terézia fia élt 46 évet 

Szűcs Dezső, Dósa Franciska özvegye élt 89 évet 

Szűcs Dezsőné, született: Dósa Franciska élt 78 évet 

özv. Horváth Gyuláné, született Czirják Ilona élt 74 évet 

Bene Józsefné , született: Kis Erzsébet élt 73 évet 

Jeszenszki-Tóth Sándor, Jeszenszki-Tóth Ferenc és Bek Erzsébet fia 

élt 85 évet 

özv. Papp Ferencné, született: Bakonyi Lídia élt 87 évet 

özv. Német Mihályné, született: Tényi Eszter élt 67 évet 

Olasz Dénes, Czira Erzsébet özvegye élt 88 évet 

dr. Mészáros József, Szabó Mária Judit férje élt 73 évet 

özv. Pácsa Lajosné, született: Enyedi Julianna élt 93 évet 

Fruttus Ilona, Fruttus Balázs és Lengyel Ilona lánya élt 65 évet 

Czeitler Mártonné, született: Czeczon Irén élt 88 évet 

özv. Dr. Dobos Vilmosné, született: Buga Katalin élt 94 évet 

özv. Bartha Mihályné, született: Bakó Horváth Eszter élt 93 évet 

özv. Biczó Antalné, született: Dúzs Rozália élt 71 évet 

Szabó Ilona, Szabó Ferenc és Szabó Ilona leánya élt 71 évet 

özv. Váradi Pálné, született: Zsíros Lídia élt 85 évet 

Tóth Sámuel, Csete Ilona özvegye élt 88 évet 

Beregi Lajos, Beregi Lajos és Turcsányi Erzsébet fia élt 78 évet 

Domián Albert, Domián Gyula és Szalai Eszter fia élt 82 évet 

özv. Nagy Sándorné, született: Hegedűs Katalin élt 73 évet 

özv. Papp Dénesné, született: Illés Katalin élt 87 évet 

özv. Molnár Elekné, született: Szabó Julianna élt 86 évet 

özv. Berecz Sándorné, született: Varga Mária élt 92 évet 

Kis Zoltán Ambrus, Kis Ambrus és Makándi Gabriella Edit fia 

élt 53 évet 

özv. T. Nagy Jánosné, született: Szabó Judit élt 85 évet 
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Hegedűs Károly, néhai Balázs Ilona férje élt 91 évet 

Kovács Tibor, Kovács Tibor és Turcsányi Erzsébet fia élt 42 évet 

Bekő Józsefné, született: Czirják Borbála élt 90 évet 

özv. Németh Pálné, született: Kapus Mária élt 83 évet 

Nyikos Antal, Solymosi Sára özvegye élt 87 évet 

Halászy Piroska, született: Eszéki Piroska, Halászy Zoltán felesége 

élt 68 évet 

Lázár Zsigmond Samu, Cserei Mária férje élt 61 évet 

Kovács Balázs, Kállai Erzsébet férje élt 78 évet 

özv. Dér Balázsné, született: Tóth Mária élt 90 évet 

Hidasi Csaba Pál, Egressi Éva Erzsébet férje élt 69 évet 

Bene József, Kis Erzsébet özvegye élt 74 évet 

Dobóczi Sándor, Vikartóczki Erzsébet férje élt 66 évet 

Németh György, Vígh Judit özvegye élt 99 évet 

Oláh György László, Oláh Julianna özvegye élt 82 évet 

Pesti Ambrus, Pesti Ambrus és Urbán Gizella fia élt 65 évet 

Deli Lajosné, született: Hamza Margit élt 72 évet 

özv. Vincze Sándorné, született: Szecsei Eszter élt 91 évet 

özv. Gecse Lászlóné, született: Várkonyi Piroska élt 81 évet 

özv. Szőke Lászlóné, született: Módra Julianna élt 87 évet 

özv. Kovács Balázsné, született: Kállai Erzsébet élt 70 évet 

Szabó Balázsné, született: Fajka Mária élt 69 évet  

özv. Bertalan Béláné, született: Gombai Julianna élt 93 évet 

özv. Berecz Józsefné, született: Cseh Terézia élt 87 évet 

 

„Én élek, ti is élni fogtok!” (János 14,19) 
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Karácsonyi Istentiszteleteink és alkalmaink rendje  

2017. december 21-től december 26-ig 

CSÜTÖRTÖK 
PÉNTEK 

17:00 ÚRVACSORAI ELŐKÉSZÍTŐ 
ISTENTISZTELETEK 

Új Gyülekezeti Ház 
(Szolnoki út 2.) 

 
ADVENT 

IV. 
VASÁRNAPJA 

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

10:00 ISTENTISZTELET Templom 

10:00 GYERMEK ISTENTISZTELET Új Gyülekezeti Ház 

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

16:00 GYERMEKEK KARÁCSONYA Templom 

HÉTFŐ 
KARÁCSONY 

I. NAPJA 

9:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Felszegi imaház 

10:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Templom 

10:00 GYERMEK ISTENTISZTELET Új Gyülekezeti Ház 

10:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Kocsér 

14:30 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Nyársapát 
(Szarka Kúria) 

17:00 ESTI ISTENTISZTELET Új Gyülekezeti Ház 

KEDD 
KARÁCSONY 

II. NAPJA 

10:00 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Templom 

Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5. 

Hivatal nyitvatartási ideje:  

Hétfő: 8:00-12:00 és 15:00-18:00; Kedd-Péntek: 8:00-12:00 

Telefonszáma: (53)552-215; Számlaszáma: 10103812-10988248-00000000 

E-mail cím: nagykoros.ref@gmail.com Honlap: http://refkoros.hu 


