
A Nagykőrösi Református  
Egyházközség Karácsonyi Hírlevele  

KARÁCSONY-MINDÖRÖKKÉ! 

 „Elmarad a Karácsony!-olvasom az egyik internetes újság címoldalán a har-
sogó betűket, és ez akkor is szíven üt, ha tudom, hogy a hatásvadász cím arra 
utal, hogy az idei ünnepeket másképp fogjuk a járványhelyzet miatt megünne-
pelni. Aztán előveszem az Élet Könyvét, a Bibliát és elolvasom a karácsonyi 
történetet és ott egészen mást látok: örömhírt minden embernek, minden idők-
re.   „Az angyal, pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme hirdetek 
nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz” (Luk 2,10) 

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

boldog új esztendőt kívánunk minden olvasónknak! 

          XXII. évfolyam I. szám; 2020. december 24. 
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Kedves Testvéreim! 

Ezen a  különös Karácsonyon talán szabad azzal kezdenem ige magyarázato-
mat, hogy ez az angyal itt a történetben, az ige által ma is, most is, és nekünk is 
hirdeti az örömhírt. Furcsa lenne, ha mi keresztyének ilyenkor Karácsonykor 
másra is gondolnánk, mint hogy a jó hír, az örömhír, a félelmet és a sötétséget 
oszlató angyali üdvözlet nem lenne a mienk. De bármily furcsa is, valljuk meg 
számos gondolat kavarog bennünk most is. Sokan gondolnak az otthonukra. 
Sokan gondolnak gyermekeikre, unokáikra, családtagjaikra. Sokan gondolnak 
rég nem látott szeretteikre, távoli vidéken, elszakított országrészeken vagy ta-
lán másik kontinensen élőkre. Talán még többen az ajándékokra: sikerült e 
megfelelőt találnom, annak, akit szeretek, kapok-e azt, vagy amit olyan nagyon 
régóta várok. És sokan gondolnak azokra is ezekben az ünnepi órákban, akik 
nincsenek már velük, mert elköltöztek az örök hazába. És ugye Testvérek az 
ilyen odagondolás a másikra, mindig megmarkolja a szívünket? Különösen így 
van ez Karácsonykor, mert ha semmikor máskor, karácsonykor, mindenki sze-
retni vágyik és mindenki szeretetre szomjúhozik. Még a legelvadultabb szívű 
ember is szeret, szeretni akar, és még akkor is szeretni, ha a szeretet forrását 
nem ismeri, mert nem találkozott, vagy nem találkozhatott vele.  

Azt is mondhatnám, hogy akinek Karácsonykor  keserűség van a szívében és 
bánat az megkettőzött figyelemmel, kell, hogy hallgassa az angyalt. Mert mit is 
mond ez az angyal, kétezer éve minden karácsonyeste: Ne féljetek! 

Ó, kedves Testvérek, hányszor mondták ezt már nekünk: Ne féljetek, nem 
lesz semmi baj. Ne félj majd én, segítek! Ne félj én hűséges leszek hozzád! Ne 
fél én a barátod maradok mindig!  Ne félj, bennem nem fogsz csalódni. Ne félj 
majd én meggyógyítalak. És még sorolhatnám… Aztán jöttek a csalódások, a 
kiábrándulások, a hűtlenég és a hazugság, betegség és fájdalom.  

És így van ez már mióta ember az ember. Higgyétek el kedves Testvérek, 
hogy az emberi szív bajai minden korban és minden időkben a kölcsönös csa-
lódás okozta fájdalomból erednek. Így volt ez a pásztortörténet idején is. A 
pásztorok is nyílván valami jobbra vágyó, jobbra vágyó társaság volt. És akkor 
az angyal, az Isten küldötte, nagy ragyogással megjelenik és azt mondja: Ne 
féljetek, nagy örömöt hirdetek nektek.  

Kedves testvérek, mi lehet ez a nagy öröm? Mi oszlathatja el a mi félelmein-
ket? Röviden felelek: Senki más, mint az, akit értünk küldött a mi Teremtő Is-
tenünk: Jézus. Mert Jézus Krisztus, az Isten fia, egyetlen dologért jött a Földre: 
érted és értem. Értünk a nagyon félőkért. 

Ő a szabadító és az Üdvösséget szerző. Kettős dolog ez, úgy illik a Kará-
csonyban fogalmazni: kettős, dupla ajándék. Az Isten szabadítása Jézus Krisz-
tus által, a jelenvalóságunkra vonatkozik. Megszabadít bennünket a legna-
gyobb bajtól, a létfélelemtől. Ez az egyik ajándék. 
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Hadd mondjam el kedves testvérek, hogy nemrégiben egy sor orvosi vizsgá-
laton estem keresztül, sokat kellett várnom az eredményekre, szaknyelven 
szólva a diagnózisra. És míg vártam-és erre nagyon emlékezni fogok mindig, 
mert igen nagy bizonyosságom lett általa- csak akkor voltam nyugodt, amikor 
szívemben imádsággal az Istenhez nem fordultam. Amíg imádkoztam, nem 
féltem, amíg imádkoztam, tudtam, hogy Isten kezében vagyok. Minden ered-
ményem negatív lett, de mégis az volt és az ma is a legnagyobb örömöm, hogy 
elmúlt a félelmem. És így volt ez az elmúlt hónapban is amikor háromszor is a 
teszt eredményére vártam. 

A félelmet, a sötétséget elűző jó hír kell ma meghallanunk testvérek, az 
örömhírt hozót kell beengednünk az életünkbe, a szívünkbe, az otthonunkba. 
A pásztorok, miután meglátták a gyermeket, a megígértet, visszamentek a régi 
foglalatosságukhoz. Ugyanazt csinálták amit addig, mégis:  többé már nem 
ugyanazok voltak. Ez a másik ajándék. Mit is olvasunk? „A pásztorok, pedig 
visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy 
hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” 

Minden úgy történt, ahogy az üzenetben elhangzott. Azt jelenti ez hát test-
vérek, hogy Isten üzenete, Jézus Krisztus testté létele a bennünket átformáló, 
megújító, és megszabadító örök és nekünk kínált ígéret. Az az ígéret itt is, 
most is jelen van. Átformálhat bennünket, mássá leszünk, ígéret és öröm hor-
dozói. Nem féltek, hát a pásztorok, hanem dicsőítették az Istent. A legnagyobb 
öröm a Karácsonyban testvérek a félelem megszűnte. Ahol nincs félelem, ott 
mindig öröm van. Örvendezzünk, hát mi is, ne féljünk többé, él a mi Urunk, 
élhetünk mi is általa. Egyetlen Karácsony sem marad el többé az első óta: di-
csőség legyen ezért a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak! 

                      ÁMEN 

 

Szabó Gábor  

lelkipásztor 
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Gyülekezetünk életéből…. 
Ha majd egyszer hosszú idő után visszatekintünk a 2020. évre bizonyára a 

legtöbben azt fogják mondani: igen, igen az az év a járvány, a karantén, a baj a 
betegség és sok nehézség és a veszteségek éve volt. Meg, hogy soha nem fog-
juk elfelejteni ezt az évet. Igen, ez egy felejthetetlen esztendő volt, de én most 
egy másféle emlékezés vagy inkább az emlékeztetés útjára szeretném hívni az 
olvasókat. Arra szeretném hívni a testvéreket, hogy gyülekezetünk 2020. évi 
eseményeiben, történéseiben lássuk meg mindazt, amivel megáldott, meggaz-
dagított és megvigasztalt minket a mi Urunk.  

A „hagyományos” módon indult az évünk, hiszen januárban 5 estén át le-
hettünk együtt az Ökumenikus Imahét alkalmain a különböző felekezetek 
(katolikus, evangélikus, baptista, református) hívei imádságos egységben sze-
retetben, testvéri közösségben.  

Elindultak a konfirmációs előkészítő alkalmak és iskoláinkban is szép 
rendben elkezdődött a tanítás, tanulás. A presbitérium elfogadta intézményeink 
költségvetését és sikeresen lebonyolítottuk a gimnázium felújításának közbe-
szerzési eljárását.  

 Februárban, szép és bensőséges 
alkalmat tartottunk a Házasság Hete 
alkalmából, ahol az ötgyermekes Fe-
kete házaspár (Zoltán és Andika) tet-
tek bizonyságot. Zoltán korábban itt 
szolgált gyülekezetünkben, mint inté-
zeti és beosztott lelkipásztor, áldott 
találkozás volt ez az alkalom sokunk 
számára.   
Március is „jól” indult, elkezdtünk 
készülni a hagyományos március 15-i 

Gyülekezetünk életéből... 
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gyülekezeti ebédre, de még előtte, 6.-án megtartottuk a Nők Világimanapja 
alkalmából az ima estet, Horbász Veronika kecskeméti lelkésznő szolgálatá-
val. És akkor jött a karantén….   

A templomainkat, iskoláinkat, óvodánkat be kellett zárjuk, meg az idő-
sebb testvérek is bezárkózásra kényszerültek, de a szívünk nyitva maradt és 
nem kárhoztatott bennünket Isten tétlenségre. A gyülekezeti ebéd ugyan elma-
radt, de az arra beszerzett alapanyagokkal máris segíthettünk, az arra rászoru-
lóknak.  Csodálatos volt megtapasztalni a gyülekezet megmozdulását, segíteni 
akarását, tevékeny szeretetét a bajban!  

Maszkok varrása (több mint 2000 darabot egy hónap alatt), időseknek be-
vásárlók lelkes önkéntesei, élelmiszeradományok, felajánlások. Online isten-
tiszteletek megszervezése, élő közvetítések, címlisták, telefonhívások …. Lel-
készi pályám egyik legaktívabb időszaka volt ez, és nagyon hálás vagyok Is-
tennek, hogy egészségben megtartott és minden napra adott feladatot, sokat és 
ahhoz erőt is. Társakat, segítőket, önkénteseket, minden korosztályból, ki-ki 
azzal segített, amivel, tudott. Gyülekezetünk lelki ereje segítő, szerető kész-
ségben mutatkozott meg és hiszem ez az erő meg fog bennünket tartani. Még 
ebben a hónapban az Önkormányzatunk átengedte nekünk fenntartásba a Szi-
get utcai óvodát, így az őszre már 200 óvodásunk lett.  

Március 21-től kezdődően vasárnap kivételével min-
den délben a harangszó ideje alatt bementem a temp-
lomba és az Úrasztala mögött imádkoztam és erre hív-
tam a közösségi oldalon kapcsolatot keresőket is. Az 
„Imádság délben” -pontosan 50 alkalommal- lélekben 
összekötött bennünket és május 21-én Áldozócsütörtö-
kön, újra együtt lehettünk templomunkban! Szolgatár-
sam és feleségem az online oktatás felületén az általános 
iskolai tanítók számára minden tanítási napon reggeli 
áhítattal szolgált. Szeretnénk majd egyszer kiadni ezt az 

ötven igei bátorítást könyv for-
mában is.  
A pünkösdi „nagy” konfirmáció 
elhalasztásra került, de az általá-
nos iskolásaink fogadalomtétele 
szűk körben, júniusban mégis 
megtörténhetett. Ugyanígy vég-
zős gimnazistáink búcsúzására is 
sor kerülhetett, megindító szép 
istentisztelet keretében. Pün-
kösdkor már úrvacsorai közös-
ségben is együtt lehettünk, újra a 
templomban, de iskoláink még 

zárva maradtak, és hétközi alkalmakat továbbra sem tartottunk, tarthattunk.  
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Június 6-án Templomkertünk adott hely a Trianoni békediktátum (országunk 
megcsonkítása) 100. évfordulójának megemlékező alkalmára, melyen az a 
megtiszteltetés ért, hogy én mondhattam beszédet.    Őszintén és hálaadással 
kell beszélnünk arról is, hogy Gimnáziumunk teljes energetikai felújítása óriási 
lendületet kapott azzal, hogy már márciusban az 
üres épületben elkezdődhettek az előkészületek és 
az érettségit követően és az egész nyár folyamán 
ez az előny megmaradt az építők számára és au-
gusztus végére nem volt akadálya annak, hogy a 
tanítás elkezdődhessen ősi iskolánkban, mely tör-
ténetének legnagyobb léptékű felújításán esett át. 
Dicsőség legyen ezért az Istennek, köszönet az 
építőknek és a gimnázium minden munkatársának!  

Gyorsan eltelt a nyár, amiben nemcsak a gimnáziumunk újulhatott meg, 
hanem általános iskolánk és óvodánk is sok szép fejlesztésen esett át.  Orgo-
nánk szintén megújulhatott egy szinte ajándékba kapott támogatásnak köszön-
hetően.  

Folytattuk a Hunyadi utcai imaház és szolgálati 
lakás felújítását és örömmel tudatom a gyüleke-
zettel, hogy karácsonyra elkészült a volt Kálvin 
terem belső felújítása-berendezése, mely 5000 
könyv és az egyházközség iratanyagának 
(levéltár) elhelyezését fogja szolgálni, miközben 
közösségi tér (olvasókör, teaház-kávézó) is lehet.  
A szeptemberi iskolakezdés után hamar eljött az 
újabb korlátozás, de október 31-én a Reformáció 

emléknapján mégis megtartottuk a „nagy” konfirmációt a püspök úr szolgálatá-
val. Főtiszteletű Dr. Bogárdi Szabó István püspök 
úr 18 éven át volt Egyházkerületünk püspöke, kö-
szönet áldott szolgálatáért! Utódát Balog Zoltánt 
decemberben választotta meg az egyházkerület 
gyülekezeteinek közössége. Életére és szolgálatára 
Isten gazdag áldását kívánjuk. 
 Ősszel távozott gyülekezetünkből és gimnáziu-
munkból Sípos Péter István intézeti lelkipásztor, aki 
feleségével Siposné Csomós Lídiával együtt a Szat-
mári Református Egyházmegyében lettek gyüleke-
zeti lelkipásztorok. Az Úr vigyázza és őrizze őket 
szép családjukkal együtt új szolgálati helyükön!  
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Távozott gyülekezetünkből Csomós János beosztott lelkipásztorunk is, 
Szikszón hittanoktató lelkipásztori megbízást kapott. Új szolgatársaink Varga 
Anna lelkészjelölt és Filó Bence segédlelkész bemutatkozásukat ebben a ki-
adványunkban olvashatják. Adventben újra találkozhattunk a templomban 
istentiszteleti közösségben és erre készülünk Karácsonykor is.   

 
Kedves Testvérek! Sok féle próbának voltunk kitéve az elmúlt esztendő-

ben, de mégis hálás lehet a szívünk, mert gyülekezetünk lelki egysége meg-
maradt, iskoláinkban-óvodáinkban hirdethettük az evangéliumot, minden 
építési-felújítási tervünk megvalósult, sok-sok áldásban volt részünk. Hálát 
adunk az Úrnak, megtartó szeretetéért, gyógyító hatalmáért, veszteségeink-
ben pedig vigasztaló közelségéért. A magam személyes és családi életében is 
Isten gazdag kegyelméről tehetek bizonyságot, hiszen megengedte, hogy im-
már 60 esztendőt eltölthettem itt a Földön és ezt a gyülekezet és családom 
közösségében ünnepelhettem. Augusztus 20-án magas állami kitüntetésben 
részesültem, melyet annak a közösségnek ajánlok, ahol most szolgálok: a 
nagykőrösieknek. Anna lányunk konfirmációs fogadalmat tett, kisfiúnk pedig 
iskolás, feleségem és szolgatársam Katika pedig fáradhatatlanul járja a szere-
tet útját.  Hálás szívvel mondok köszönetet az egész gyülekezetnek hűségéért, 
szolgálatkészségéért, bennünket körülvevő szeretetéért. Istené legyen minden 
dicsőség ezért! 

 

Szabó Gábor  

lelkipásztor 
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I s k o l á i n k   h í r e i 

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk isten, hanem az erő, a szeretet és a 
józanság lelkét.” 

(2Tim1,7) 
Tisztelt Gyülekezet! 

 „Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak Te 
és én, hanem az egész világ, az emberiség. Ezért van az ünnep, mert nem lehet 
a csoda nélkül élni.” 

 A Csoda, amiről Márai Sándor írt, ami nélkül nem lehet élni, a valahová 
és valakihez tartozás érzése. 

 A Megváltó-Kisjézus születésének ünnepén érezzük igazán a családi ün-
nep érzését, a kötődést, az elköteleződést szeretteink, gyermekeink, szüleink, 
nagyszüleink, osztálytársaink, munkatársaink, barátaink iránt. Ez az érzés a 
karácsony nagy ajándéka. 

 Mi a Kőrösi Gimi nagy családjában, ennek a rendkívüli évnek az advent-
jében is naponként újraszámoljuk életünk ajándékait, a napi csodákat, a sok-
szor megtapasztalt kegyelem történéseit és naponként megjegyezzük, miért 
vagyunk hálásak. 

 Áldás volt az erőfeszítéseinken, időlegesen be-bezárt iskolánk digitális 
oktatásán, üres templomunk, vidáman csivitelő tanítványaink, távollévő sze-
retteink, társaink hiánya közepette. 

Áldás volt 

 - a történelmi jelentőségű – energetikai épületfelújításunk minden fázi-
sán, munkafolyamatán, a teljes befejezés kivitelezésén – megtörtént 
többek között a teljes fűtésrendszer, a kazán, valamint 200 ablak cseré-
je, 1600 m2 födémszigetelés, 10 ezer m2 falfestés, 7 mosdó felújítása, 
720 lámpatest, 100 napelem felhelyezése, mintegy 400 M Ft-ból, 
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   - az érettségi vizsgák sikeres megszervezésén, 
- a búcsúzó - ballagás helyetti - Istentisztelet al-

kalmán, 
- a nyár végi, tanévkezdő 
programjainkon, 
- a kezdő osztályok 
színes közösségépítő 
eseményein, 
- a szakaszvizsgák lebonyolí-

tásán, 
- a konfirmáció méltó-
ságteljes megszervezé-
sén, 
- a halasztott előrehozott 
érettségik példanélkülien 
kimagasló 

eredményein, 
  - a november közepe óta tartó online oktatás-nevelés együtt-

működő folyamatán. 

 Áldás, hogy a Karácsony közeledtével, az adventi koszorún lévő 
4. gyertya meggyújtásával lelassulhatunk, elcsendesedhetünk. 

 Áldás, hogy befelé fordulhatunk, csendben fohászkodhatunk, hogy 
meghalljuk Őt, aki eddigi is, most is szól hozzánk: Kicsit még ki kell 
tartanunk! 

 Az év legszentebb – idén kicsit talán sötétebb, csendesebb ünnepé-
ben szeretettel köszönöm meg a Fenntartó Gyülekezetnek, Presbitéri-
umnak, Lelkészelnökének, Főgondnokának, minden Szolgatársamnak, 
Diákunknak, Szülőnek a közös munkát, a félelem és szorongás legyőzé-
sét, az együttműködést. 

 Kívánom, hogy tudjunk lámpásként fényt adni a körülöttük élőknek, 
tudjunk azzá lenni, aki le tud hajolni és fel tud emelni. 

 A magam, valamint az Arany János Református Gimnázium, Tech-
nikum és Kollégium nevelőtestülete, dolgozói közösségének nevében 
kívánok Áldott, békés, meghitt Karácsonyi ünnepeket és egészségben, 
eredményekben bővelkedő új esztendőt Mindenkinek! 

       Békesség Istentől! 

Dr. Cziráné Dr.Kőházi-Kis Tímea 

igazgató 
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"Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel." 

Zsolt. 77:15 

Tisztelt Gyülekezet! 

Karácsony közeledtével, a várakozás áldott pillanataiban az ember arra is kész, hogy 
átgondolja az esztendő történéseit, tehát hétköznapian szólva: leltárt készít. Így történik 
ez az Arany János Református Iskola és Óvoda számvetésékor is. 

Először is engedjék meg, hogy nagy hálát adjak az Úristennek, hogy a tavaszi digitá-
lis tanulás után, szeptember 1-től a hagyományos formában kezdtük el, és téli szünetig 
így is folytattuk tanítást. Hálát adunk azért is, hogy a naptári év első felében az online 
oktatás mellett nagyobb eseményeinken személyesen is együtt lehettünk, ha szerényebb 
létszámban is, de mégis fizikális közelségben. A 8. osztályosok ballagása, konfirmáció-
ja, majd az új tanév nyitása és az 1. osztályosok polgárrá fogadása alkalmával tapasz-
taltam azt a mérhetetlen örömöt: újra találkozhatunk, fizikálisan is együtt vagyunk! Ez 
a rendhagyó év bizonyította, hogy a tudásszerzést eredményesen vezérelhetjük távokta-

tásban is, de a vele járó élményt kevésbé! 

A tanévet 200 óvodás, 519 isko-
lás gyermek kezdte el szeptem-
ber elsején. Tanulólétszámunk az 
elmúlt évhez képest 31 fővel 
emelkedett. Egyrészt a most ér-
kező nagyobb létszámú első osz-
tályosok, másrészt a nyár folya-
mán átiratkozó felsőbb osztályo-

sok miatt. Így újra 24 osztály működik. Nagykőrös város 
Önkormányzata segítő támogatásának köszönhetően újabb óvodai csoportokkal is gya-
rapodhattunk a Sziget utcai telephely belépésével: így 40 fővel növekedhetett óvodása-
ink száma. Tehát ebben az évben mindösszesen 71 fővel több gyermek neveléséről, 
oktatásáról gondoskodhatunk. Sokan választották városunkban az Arany János Refor-
mátus Iskolát és Óvodát. Ennek a döntésnek többféle oka lehet, de többek között remé-
lem, hogy a keresztyén szellemiségű értékközpontú nevelés motiválta leginkább a ked-
ves szülőket. Ahogyan Pál Apostol is írta a Korinthusiakhoz szóló levelében: Isten 
munkatársai egy alapra építenek „Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, 
ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, azt a nap fogja világossá tenni. Ti viszont 
Krisztusé vagytok, Krisztus viszont Istené.” (1 Kor 3.) 

A Nagykőrösi Református Egyházközség a keresztyén, nemzeti szellemiségű neve-
léssel, oktatással párhuzamosan mindig nagy hangsúlyt fektetett intézményei tárgyi 
feltételeinek fejlesztésére is. Hálát adunk azért, hogy az idén újabb hiánypótló és szer-
teágazó felújítások, fejlesztések történtek intézményünkben. 

-  A Hősök terei épület alagsorában lévő helyiségek felújítása, új informatika terem 
létesítése. Az új szaktanterem 25 munkaállomással, legmodernebb klímával és nagymé-
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retű kijelzővel került átadásra. Az interaktív kijelző 4K felbontású, önálló operációs 
rendszerrel rendelkező egység, amely vezetékes és vezeték nélküli kapcsolattal is 
működik. 

-Sor került a kémia, fizika előadóterem korszerűsítésére. 

- Megvalósult a tornaterem tető-vasszerkezetének megerősítése, térelválasztó füg-
göny felszerelése. 

- Napárnyékoló felállítására volt szükség a Losonczy u. 2. sz. alatt, egy életveszé-
lyes fa kivágása miatt. 

- A grund-foci pálya létesítésével gyermekeink régi vágya valósult meg. 

- A tanév elejétől korszerű videokamera segíti az iskolai rendezvények megörökíté-
sét. A Soli Deo Gloria és a Pro Scola Alapítvány támogatásának köszönhetően 15 db 
tablet segíti a Losonczi utcán tanuló első évfolyamos tanulóink korszerű oktatását. 

Mint már említettem, Mesevár tagóvodánk a Sziget utcában lévő telephellyel bő-
vült. A Kazinczy utcai épületben pedig ipari mosogatógépet szereltettünk be, az ud-
vart térkővel boríttattuk, egy csoportszoba teljes felújítására is sor került.  

Istennek hála, összességében saját erőből 37 millió forintot tudtunk fejlesztésre, 
beruházásra, korszerűsítésre fordítani óvodáinkban és általános iskolánkban, melynek 
köszönhetően korszerű, kulturált, rendezett és tiszta körülmények között dolgozha-
tunk.  

Karácsony közeledtével hálásan köszönjük a fenntartónak, a Nagykőrösi Reformá-
tus Egyházközség minden tagjának, a Presbitériumnak, személy szerint is Nt. Szabó 
Gábor Lelkészelnök úrnak, Rácz Péter Főgondnok úrnak az áldozatos munkáját.   

Köszönöm az egész Szülői Közösségnek, annak vezetésének, minden munkatár-
samnak, diákunknak az együttműködést.  

Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete, minden 
munkatársa nevében kívánok Istentől megáldott, békés, szeretetben gazdag Karácso-
nyi ünnepeket és egészségben, sikerekben bővelkedő új esztendőt Mindenkinek! 

Soli Deo Gloria! 

Dr. Szenczi Árpád 
igazgató 
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Áldás békesség! 
 
Szeretnék pár szóban röviden bemutatkozni. Kárpátal-

ján, Mezőváriban születtem. Nagy családban nőttem fel 
hárman vagyunk testvérek. Mezőváriban töltöttem iskolás 
éveimet egészen az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. 
Ezután a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen 
Hittudományi Karán kezdtem meg tanulmányimat lelki-
pásztor szakon. Elhívásom érdekes történet, hiszen, semmi-
képpen sem szerettem volna soha lelkész lenni, mivel nem 
szerettem ha az emberek rám figyelnek. De az Úrnak más 
terve volt. Minden tiltakozásom ellenére vezetgetett e felé a 
hivatás felé. A konfirmációm alkalmával világossá vált 
előttem, hogy nem csak én akarok lelkész lenni, hanem az 
Isten terve ez az életemmel. Áldásként egy olyan igét kap-
tam, amely azóta is erőt és bátorságot ad a nehézségek közepette is. „Nem a nap lesz 
többé napvilágod, nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságot 
és Istened lesz ékességed.” Ézsaiás 60,19 Úgy hiszem, ez az ige, nemcsak a számomra, 
hanem mindannyiunk számára bátorító és erőt adó lehet. 

 
A nagykörösi gyülekezetben először 2019 februárjában jártam, a Női világimanap 

alkalmából. Ekkor ismerkedtem meg e gyülekezet vezető lelkipásztoraival, és néhány 
kedves gyülekezeti taggal. Mindenki nagyon kedvesen és szeretettel fogadott már akkor 
is. Isten gondviselése és áldása, hogy több mint egy évvel később, itt szolgálhatok a 
gyülekezetben. Ezért hálás vagyok Istennek, és a gyülekezet lelkipásztorainak, akik 
szívesen fogadtak és szolgálati lehetőséget biztosítottak.  

 
Az elmúlt hónapokban a Kocséri gyülekezetben végeztem szolgálatokat, és a gimná-

ziumban tartottam hittan órákat. Emellett igyekeztem más gyülekezeti alkalmakon is 
részt venni, és mindenből kivenni a részem. Remélem még hosszú ideig szolgálhatok és 
lehetek tagja a gyülekezetnek.  

 
 Egy igével szeretnék áldott karácsonyi ünnepet kívánni: „Mert egy gyermek születik 

nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, Hívják a nevét: csodálatos-
nak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” Ézsi-
ás 9,6 Ez a prófécia Krisztus születése előtt sok száz évvel hangzott el. Mindig felmele-
gíti a szívemet.  Csodálatos, hogy Isten nem kész emberként jött el a világba, hanem 
teljesen végig járta az emberi élet minden szakaszát. Mária tudta, hogy a gyermek, akit 
szülni fog, az a magasságos Isten Fia. Tudta, hogy Jézusnak fogják hívni. Fiú lesz a 
gyermek: „Fiú adatik nékünk.” Ez a fiú lehet a tiéd is és az enyém is, lehet mindannyi-
unké. Pál apostol azt mondja: „Akié a fiú azé az élet”.  Ezen a karácsonyon  hallgassuk 
úgy ezt az igét, mintha nekünk szólna. Nem sok ezer évvel ezelőtt valakiknek, hanem 
személyesen nekünk, fogadjuk el azt a Fiút, aki ezen a különös karácsonyon nekünk is 
születik.  

Varga  Anna 
exmisszus 

Új szolgatársak: Varga Anna és Filó Bence 
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Kaposváron születtem, 1993. szeptember 28-án. 

Tanulmányaimat a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Re-

formátus Általános Iskola és Gimnáziumban végeztem, az 

általános iskolától a gimnáziumig. A gimnáziumi idő-

szak alatt a Kaposvári Református Egyházközség ifjú-

sági gyülekezetéhez tartoztam. Teológiai tanulmányai-

mat 2012 szeptemberében kezdtem meg a budapesti 

Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi ka-

rán, lelkész-teológus szakirányon. Nem igazán tudnám megmondani, melyik részét 

szerettem meg legjobban a teológia tudományának, számomra mindegyik területe tar-

togat szépségeket a mai napig. 

Tanulmányaimat egy évre félbeszakítottam, mikor az Önkéntes Diakóniai Év szer-

vezésében az angliai Heswall anglikán gyülekezetében szolgáltam ifjúsági csoportve-

zetőként. Ez idő alatt sokat tapasztalhattam az ottani keresztyén hozzáállásról, az ak-

kori élmények a mai napig kedves emlékek számomra. 

Lelkészi gyakorlati időszakomat a Vecsési Református Egyházközségben töltöt-

tem, Dömötör Norbert Nagytiszteletű úr mentorálása alatt. 2019 januárjában felkértek 

exmisszusi szolgálatra a Kunszentmiklósi Református Egyházközségben, Pintér Gyula 

Nagytiszteletű úr vezetése alatt. 

 2019 júniusában megszerezhettem diplomámat a Károli Gáspár Református 

Egyetem lelkész-teológus szakirányán. 

Teológusi éveim alatt többször vettem részt ifjúsági táborok szervezésében és 

megtartásában – a Csillagponttól elkezdve szülővárosom gyülekezet által a Durit, és 

más balatoni táborokban. Eddigi szolgálati helyeimen aktívan részt vettem az ifjúsági 

munkában, ami egyik kedves szolgálati területemmé vált. 

Remélem, a korlátozó rendeletek és a járvány elmúltával a Nagykőrösi Reformá-

tus Gyülekezet tagjaival is közelebbről megismerkedhetem, és közösen vehetünk részt 

a továbbiakban Isten szolgálatában! Az úr áldása legyen mivelünk! 

Filó Bence 

segédlelkész  
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2020, a lehetőségek éve 

 
 
Sokak szerint a koronavírus-járvány miatt 2020 egyenesen „egy év a 

pokolból”, vagy éppen Isten próbatétele a Tőle elszakadó emberiséggel 
szemben. Nekünk, nagykőrösieknek is kijutott ebből: gyülekezetünk 
megszokott programjai javarészt elmaradtak, vagy éppen teljesen 
szokatlan időben vagy módon kerülhettek megszervezésre. Év elején az 
ökumenikus imahéten még együtt lehettünk, de aztán a hagyományos 
gyülekezeti ebédünket sem tarthattuk meg március 15-én, sem október 
23-án; Húsvétkor otthonainkban a képernyők előtt részesülhettünk az 
úrvacsorában (nem tudom, ilyenben korábban volt-e bárkinek része: 
nekem még a nyári táborok mezítlábas, izzadós úrvacsorái is 
szokatlanok); Pünkösdkor és augusztusban ugyan együtt lehettünk a 
templomban, de idén a konfirmáció is feldarabolódott. A folyton 
változó szabályok és ajánlások között nehéz megtalálni, hol is a 
helyünk; Advent első vasárnapján az úrvacsora teljesen el is maradt – 
hogy aztán következő vasárnaptól ha komolyabb szabályokkal is, de újra ta-
lálkozhassunk a templomban. Mindeközben nem lehetünk biztosak a saját 
egészségünkben sem, és gyülekezetünk tagjaiért is imádkoznunk kell a fertő-
zésből való gyógyulásért.  

Isten idén lehetőséget adott mindannyiunknak arra, hogy átgondoljuk: 
kihez, hogyan tartozunk és miért. Még mindig nem tudjuk a karácsonyi 
ünnepkör rendjét: mikor térhetünk vissza a hagyományainkhoz, vagy 
kell-e tartós változtatásokat eszközölnünk az életünkben mind 
egyen-egyenként, mind gyülekezetként. Használjuk ki ezt az időt arra, 
hogy végiggondoljuk: mi az, amit magunknak állítottunk elvárásnak, mi az, 
amit kimondva vagy kimondatlanul mások állítottak elénk – és mi az, ami 
ezekből Isten dicsőségét szolgálja; mi az, ami másokat is 
Isten felé vezet! Mert igenis felelősségünk van még a jelen 
összevissza évben is embertársainkat Krisztushoz vezetni, akitől olyan 
lehetőségeket kaphattunk a bizonyságtételre, mint korábban sosem. 
Adjon ehhez Ő erőt és egészséget a véghezvitelhez, bölcsességet a 
szükséges változások felismeréséhez, valamint alázatot az 
embertársaink felé való szolgálatban akár bevásárlás, akár imádság 
idején – mindezt az Ő dicsőségére! 

Csécsy László 
Missziói gondnok 
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Zsoltár karácsonyra 

Uram, örül és vigad a szívem. 

Dalok zendülnek benne rólad 

s hál’adó himnuszok, 

hogy jászolban születtél. 

Azon vigadozom, 

hogy jászolban születtél, 

nem puha palotában. 

Selyem és cifra bársony 

körül lágy hódolattal 

nem fogta gyenge tested. 

Értelmetlen szemekkel 

szelíd juhocskák lestek. 

Szegénységben születtél 

és a szívtépő nyomorban. 

Szegény, üres a szívem 

azért merem én mégis 

a színed elé vinni, 

azért merem én hinni, 

hogy lakhelyed lehet 

a szomorú és árva. 

Az minden reménysége, 

hozsannás vigassága, 

hogy jászolban születtél, 

megváltó Istenem. 

Azért zendülnek át 

téged dicsérő, boldog énekek, 

halk glóriák szegényes szívemen. 

Túrmezei Erzsébet 
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Anyakönyvi hírek 
 

A keresztség sákramentumában részesült gyülekezetünk közösségében 33 
gyermek. Isten áldása kísérje életüket! 
 
Nagy Albert és Végh Ibolya leánya: Nagy Hanna 
Nagy Albert és Végh Ibolya fia: Nagy Zsombor Albert 
Ferrari Juan Pablo és Árki Zsuzsanna fia: Ferrari Enzo 
Kovács György és Nagy Nóra leánya: Kovács Olívia 
Horváth Szabina leánya: Horváth Cintia Kincső 
Káin Krisztián és Bagi Ágnes leánya: Káin Viktória 
Farkas Gábor és Nyikos Mariann leánya: Farkas Míra 
Veress György és Szabó Mária fia: Veress György 
Papp István és Horváth Gyöngyi leánya: Papp Anna Dorina 
Tóth István és Veréb Krisztina fiai: Tóth Botond 
Kovács Péter és Dudás Dóra fia: Kovács Miron 
Hollósi Ferenc és Bárczi Melinda leánya: Hollósi Nelli 
Hollósi Ferenc és Bárczi Melinda leánya: Hollósi Letti 
Hollósi Ferenc és Bárczi Melinda fia: Hollósi Noel 
Raffael Pál Attila és Hegedűs Tímea fia: Raffael Attila 
Kovács Norbert és Módra Tímea fia: Kovács Olivér 
Tóth László és Parázs Andrea fia: Tóth Bence 
Cseh Gábor és Kállai Blanka leánya: Cseh Eleonóra 
Antal Ambrus Attila és Halmi Renáta leánya: Antal Olívia 
Aczél Tamás és Károly Kitti leánya: Aczél Natasa 
Zatykó Csaba és Ács Klaudia fia: Zatykó Csaba Martin 
Farkas Zsolt és Fehér Erika leánya: Farkas Gyöngyvér 
Balázs Róbert és Főző Beatrix fia: Balázs Benjámin 
Gaszner Márton és Gálos Anna fia: Gaszner Bálint 
Holló László és Antal Éva leánya: Holló Mira Léna 
Sáfár Imre és Balázs Tímea leánya: Sáfár Natasa 
Sáfár Imre és Balázs Tímea leánya: Sáfár Danica 
Sáfár Imre és Balázs Tímea fia: Sáfár Maximilian  
Danóczi Endre és Szőke Zsuzsanna fia: Danóczi Zétény 
Gaszner András és dr. Pomázi Anita fia: Gaszner András Gáspár 
Malicskó Norbert és Gulácsi Lívia fia: Malicskó Dávid 
Bekő Szilárd és Németh Ildikó leánya: Bekő Dorottya 
Varga Zoltán és Kotlár Boglárka leánya: Varga Lilien 
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A keresztség sákramentumában 21 fiatal 
és felnőtt részesült. 
 
Gábor Emese,  
Királyfi-Várkonyi Anita 
Kucher Dániel 
Kucher Nelli 
Karsai Ferenc Krisztián 
Pomázi Anita 
Flórián Zsófia 
Fodor Dorottya 
Kecskeméti Zsolt Dávid 
Malicskó Lilla 
Sallai Gréta 
Kalmár Zsófia 
Moravcsik Dóra 
Zsikla Vivien Viktória 
Darányi  Ákos 
Farka Nikoletta 
Kovács Attila 
Lakatos Marcell 
Pap Melissza 
Pálvölgyi Kristóf 
Simon Emese Eszter 
 
Gyülekezetünkben 63  fiatal és felnőtt 
tett fogadalmat a és kapott áldást a kon-
firmáció alkalmával.  
 
Bricza Lili Viktória 
Bosznai Kata 
Bujdosó István Ádám 
Csapó Jázmin Sarolta 
Fritschek Gergő Attila 
Gulyás Réka 
Kis Attila Kevin 
Németh Virginia Andrea 
Nyitrai László 
Pilter Kevin 
Rusvai Adrienn 
Szabó Dániel 
Tarczali Csenge 
Tekes Csenge 
Balog Etelka 

Gábor Emese 
Gál Dániel 
Sasi Lili 
Királyfi-Várkonyi Anita 
Kucher Dániel 
Kucher Nelli 
Karsai Ferenc Krisztián 
Boda Csaba 
Pomázi Anita 
Csőke Csilla 
Fodor Dorottya 
Kecskeméti Zsolt Dávid 
Kis Boglárka 
Kókai Anett Anna 
Kornyik Máté 
Kovács Péter 
Malicskó Lilla 
Marticsek Dániel 
Pusztai Blanka 
Sallai Gréta 
Szabó Anna Júlia 
Szőke Nina Jázmin 
Tóth Merse Krisztián 
Vég Adél 
Zombori Flóra 
Tömösközi Botond 
Kalmár Zsófia 
Lajter Benita Anna 
Moravcsik Dóra 
Oldal Nóra Laura 
Ugi-Rácz Emese 
Vas Éva Eszter 
Zsikla Vivien Viktória 
Botocska Zsófia Eszter 
Darányi Ákos 
Farkas Nikoletta 
Király Villő 
Kovács Attila 
Mód Alexandra 
Kökény Kíra 
Orosz Anett 
Takács Emese 
Juhász Adrienn 
Karsai Roland 



Lakatos Marcell 
Pap Melissza 
Pálvölgyi Kristóf 
Simon Emese Eszter 
 
2 pár kérte házasságkötésükre Isten áldását a templomunkban. Az Úr áldja meg 
közös induló életüket! 
 
Kecskés Gábor és Pálinkás Lilla 
Faragó Miklós és Apai Nikolett 
 
A vígasztalás ígéit 57 alkalommal hirdettük az elmúlt évben. Isten adjon vi-
gasztalást a gyászoló testvéreinknek! 
 
Ondó Istvánné (született: Szentpéteri Mária Ilona) élt 83 évet 
Danka Sándor (Danka Sándor és Écsi Eszter fia) élt 70 évet 
Özvegy Kaszap Lászlóné (született: Bognár Erzsébet) élt 85 évet 
Szabó Balázs (Lantos Julianna férje) élt 73 évet 
Révay György (S. Hegedűs Zsuzsanna férje) élt 85 évet 
Gerecze Sára (Gerecze László és Szabó Judit leánya) élt 82 évet 
Búz István (Zombori Ilona özvegye) élt 91 évet 
Özvegy Csibrán Lászlóné, (született: Zsoldos Terézia) élt 80 évet 
Özvegy Németh Józsefné, (született: Visontai Ilona) élt 87 évet 
Özvegy Koroknay Lajosné, (született: Faragó Mária) élt 97 évet 
Vecsei Ferenc (Czira Teréz férje) élt 75 évet 
Bekő Dénes (Pesti Eszter Erzsébet férje) élt 81 évet 
Mester János  (Dónáth Edit özvegye) élt 96 évet 
Özvegy Kiss Sándorné (született: Gerecze Erzsébet) élt 86 évet 
Özvegy Beörné dr. Kladács Ágota (született: Kladács Ágota) élt 80 évet 
Padányil Vilmosné (született: Faragó Erzsébet) élt 79 évet 
Hoffer Dénes (Bakos Judit férje) élt 80 évet 
Papp Dénes Sándor (Papp Dénes és Szépe Ilona fia) élt 75 évet 
Özvegy Várnai Ferencné (született: Jani Rozália) élt 80 évet 
Illés Józsefné (született: Zatykó Katalin) élt 76 évet 
Özvegy Szűcs Kálmánné (született: Farkas Erzsébet ) élt 81 évet 
Illés Sándorné (született: Tóth Ilona) élt 79 évet 
Özvegy Bíró Klára (született: Deák Klára) élt 80 évet 
Özvegy Iván Istvánné (született: Szakács Anna) élt 83 évet 
Dr Nagyné Horkai Juliánna Erzsébet (Dr. Nagy Zoltán özvegye) élt 83 évet 
Godány László (Godány Dezső és Irházi Judit fia) élt 54 évet 
Szűcs János (Karikó Ilona férje) élt 75 évet 
Kovács Sándor Lajos (Herczegh Eszter özvegye) élt 83 évet 
Szűcs László (Balogh Julianna férje) élt 80 évet 
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Szecsei Lászlóné (született: Kőházi-Kiss Lídia) élt 56 évet 
Erdélyi Zoltán (Pintér Ilona Eszter férje) élt 69 évet 
Özvegy Székely Lászlóné  (született: Módra Margit) élt 91 évet 
Özvegy Kása Ambrusné (született: Macska Katalin) élt 93 évet 
Tényi Ambrus (Khirer Rozália özvegye) élt 81 évet 
Özvegy Dezső Lórántné (született: Kádár Klára) élt 96 évet 
Faragó László (Győri Irén férje) élt 75 évet 
Özvegy Kis Ferencné (született: Búz Margit) élt 98 évet 
Özvegy Kapás Tiborné (született: Kutassy Julianna) élt 89 évet 
Fodor Ferenc (Kun Gyöngyvér férje) élt 88 évet 
Farkas Albert élt 82 évet 
Szabó Ambrus (Czabai Klára férje) élt 66 évet 
Kecskeméti József (Kecskeméti Ferenc és Bakos Irén fia) élt 61 évet 
Szabó Sándor (Szabó Kálmán és Hatvani Borbála fia) élt 69 évet 
Antal Lászlóné (született: Babós Éva Zsuzsanna) élt 66 évet 
Károly István (Károly István és Kosztolányi Mária fia) élt 41 évet 
Gábris Irén (született: Kapás Irén) élt 54 évet 
Kaszap Albertné (született: Boros Terézia) élt 87 évet 
Mucsi Ferenc (Deák Erzsébet férje) élt 88 évet 
Kis Dénes György  (Nagy Anna férje) élt 69 évet 
Horvát József (Burián Terézia férje) élt 81 évet 
Özvegy Szabó Lászlóné (született: Balogh Ilona) élt 84 évet 
Dr. Regdon Tibor Imre (Dobi Erzsébeth férje) élt 73 évet 
Borbély László Mihály (Balogh Judit férje) élt 74 évet 
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