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   Egyházunk tanítása szerint: Pün-
kösd a Szentlélek kitöltésének és az 
Egyház megszületésének ünnepe. Ka-
rácsony és Húsvét mellett a harmadik 
nagy keresztyén ünnep. Karácsonyt és 
Húsvétot még sokan megünneplik, saj-
nos Pünkösdről már sokan megfeled-
keznek. 

Lássuk most, mi is Pünkösdnek a 
jelentősege. 

Hadd kérdezzem meg: mit jelent 
számunkra az Egyház? Az az egyház, 
amelyet Isten Szent Lelke alapított 
2000 évvel ezelőtt. Sok atyánkfiának 
meggyengült az egyháztudata. Szinte 
alig jelent már valamit nekik, hogy ők 
keresztyének, reformátusok, az, hogy 
egy látható egyháznak a tagjai, ahol 
megkeresztelték őket, s eskették, s 
talán ahonnan utolsó útjukra fognak 
indulni. Pedig a templomba járás nem 
egyenlő egyfajta szórakozással, amire 
vagy van időnk, vagy nincs. A temp-
lomba járással önmagunknak tarto-
zunk! Ezen függ ugyanis lelkiségünk 
minősége, belső tartásunk, alapvető 
elveink és erkölcsiségünk!  A templom-
ba nem járó ember lassan, szinte ész-
revétlenül pogánnyá válik: beléhatol a 
világ és átalakítja. Nem Isten, hanem 

a Világ, az emberek és környezete ala-
kítja életét, gondolkodásmódját, erköl-
csét és lelkét. Vannak, akik azt mond-
ják: én ugyan nem járok templomba, 
de hiszek Istenben! Ez a hit azonban 
igehallgatás nélkül lassan egyfajta vé-
kony és gyenge filozófiai tétellé válik, 
amelynek egyre kevesebb hatása lesz 
az ember életére, döntéseire, magatar-
tására és erkölcsére. 

Képzeljünk el egy hoki játékost, aki 
soha nem jár edzésekre, mert úgy véli: 
tud ő játszani! S amikor eljön a meccs 
ideje, kiderül, dehogyis tud játszani, 
erőnléte, állóképessége és techniká-
ja messze elmarad a többiek mögött. 
Eképpen lelkünk „edzése” nélkül az 
életben, annak próbáiban csak veszte-
ni tudunk csatákat! 

Amikor Isten a templomba hív, el-
sősorban nem maga miatt teszi – ha-
nem önmagunk miatt. Igazában nem 
neki van szüksége a mi tiszteletünkre, 
hanem nekünk van szükségünk Őreá. 
A templomba járással nem mások-
nak, hanem magunknak tartozunk! 
És gyermekeink, unokáink miatt! El-
hozzuk–e őket a templomba a vasár-
napi iskolába? Lehet, hogy templom 
nélkül is szépen felnőnek, de vallás, 

Milyen Lélek?
„Nem tudjátok minémű lélek van tibennetek”

Lukács 9,55.



erkölcsi nevelés hiányában amint nő-
nek, úgy fognak a súlyos problémák 
is jelentkezni. Mi tartaná őket vissza a 
tiszteletlen viselkedéstől, a rossz tár-
saságtól, a szabados élettől és a kábí-
tószerektől. Hány apa és anya kérdezi 
ma is: hogyan lett ilyen a gyermekem 
– hiszen mi mindnet megadtunk neki? 
Csak egyet nem: a vallás – erkölcsi ne-
velést, azaz nem segítették egy olyan 
lelkületre, amely NEMET tud mondani 
a kísértésre és a bűnre.  

„Amit vet az ember, azt aratándja is” 
– mondja az Ige – és mennyire igaz ez. 

Sokszor fájdalmasan igaz. Az „egy-
háztudat” és az „egyházhoztartozás” 
érzése meggyengülésének oka az, hogy 
„Isten Lelke” nélkül élnek sokan. 

Minden ember cselekedetei mögött 
egy „lélek” van – vagy isteni, vagy ördö-
gi – amely hat. Az ember ennek a ben-
ne lévő léleknek a parancsait, vágyait, 
gondolatati hajtja végre. Sokan ezt nem 
tudják, mert vakok ennek meglátásá-
ra. De el kell gondolkozni azon: milyen 
lélek él bennünk, kinek engedelmeske-

dünk: Istennek –é, vagy a Sátánnak? 
Kinek az eszközei vagyunk: Istené –e, 
vagy a Sátáné? Mert amely Lélek indí-
tásának engedünk – annak vagyunk a 
szolgái! 

Hogy melyek Isten lelkének az ih-
letései? A felelet egyszerű: azok, ame-
lyek megegyeznek Isten igéjével, amely 
a Szentírásban van! Egyház azért van, 
hogy ott Isten gondolatai, Lelke – a 
Szentlélek – hatásának, ihletésének 
és erejének tegyük ki magunkat. Hogy 
Isten gondolatai, ígéretei, erkölcsi nor-
mái és parancsai lelkünkben otthonra 
találjanak. Akik ezt tudatosan megte-
szik - azok az igazi keresztyének!

Mert bennünk Isten Lelke él! Ezért 
mindnyájunknak ez a régi pünkösdi 
ének legyen imádsága: „Jövel mihoz-
zánk is, részeltess ajándékidban, La-
kozzál mibennünk, mint élő templo-
maidban”

(376. dicséret 3. verse)

Dr. Pungur József, Kanada, 1991.
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Kiskunságból a Nagykunságba
Kecskeméti lelkészek Berekfürdőn

Az elmúlt hónapban – egészen pon-
tosan május 29. délutántól június 1. 
reggelig – gyülekezetünk hét lelkipász-
tora rövid, de intenzív megbeszélést 
tartott a Nagykunság szívében, a Kar-
cag melletti Berekfürdőn, a Tiszántú-
li Egyházkerület „Megbékélés Háza” 
nevű konferencia-központjában. A két 
aktuális téma az egyházközségi válasz-
tásokra való felkészülés, illetve az év 
elején bevezetett liturgiai változtatások 
és az azóta e témához érkezett észre-
vételek értékelése volt. Ezek megtár-
gyalását nem ott kezdtük el s nem is 

fejeztük be a hazautazással. Jelen írás 
célja sem az, hogy az elért eredménye-
ket megfogalmazza, hanem, hogy ma-
gáról az ilyen lelkészi „elvonulásokról” 
számot adjon.

A kihelyezett munkatársi értekez-
leteknek több célja is lehet: pihenés, 
továbbképzés, az emberi kapcsolatok 
erősítése, a koncentrált, közös munka-
végzés, és a bensőséges, lelki közösség 
átélése.

Ezek közül az első, a pihenés – ilyen 
rövid idő alatt – nehezen valósítható 
meg, főleg, ha az intenzív munkáról 



sem szeretne a társaság 
lemondani. A szó szoros 
értelmében nem is volt pi-
henés ez a két és fél nap 
– ahogy lenni szokott: fá-
radtabban érkeztünk haza, 
mint ahogy elutaztunk – 
mégis a hétköznapokból 
való kilépés és az igényes 
környezet, no meg a berek-
fürdői gyógyvíz, pezsdítő 
hatással lehet a megfáradó 
lelkészi munkára.

A továbbképzés is olyan 
lehetőség, melyet még nem 
aknáztunk ki teljesen. S 
noha egymás tapasztalata-
iból is sokat tanulhatunk, nem lenne 
túlzás a jövőben akár a „kihelyezett”, 
akár az itthoni lelkészi munkaközös-
ségeinkbe egy-egy szakmai előadást 
beiktatni, abban a biztos reményben, 
hogy ezeknek a jótékony hatása leg-
alább olyan érezhetően megjelenik a 
gyülekezeti munkában, mint az, ha a 
lelkészek végre jól kipihenik magukat.

Ahol több, ráadásul sok lelkipásztor 
szolgál együtt, ott mindig kellő figyel-
met kell fordítani az emberi kapcsola-
tok ápolására. Mivel a lelkészi munka 
erősen személyiség-függő, erre még 
kiemeltebben kell figyelni, mint más, 
szintén kollektívában dolgozó hivatá-
soknál. (Zárójelben jegyezzük meg, ez 
annál is inkább nehéz, mert a reformá-
tus egyházban kevés az a gyülekezet, 
ahol egy helyen ennyi lelkész szolgál. A 
lelkipásztorok sokkal inkább magányo-
san dolgozó emberek - ahogy a Dunán-
túlon mondani szokták: partizánok, 
s nem reguláris egységekben harcoló 
katonák.) Ezért különösen fontos volt, 
hogy ezt a néhány napot nem is csak 
a lelkészek tölthették együtt, hanem 
a lelkipásztor-családok, lelkészek, lel-

kész-feleségek és lelkész-gyermekek, 
valóban egy nagy családként.

Ugyancsak értékes eleme volt a Be-
rekfürdőn töltött időnek a koncentrált 
munkavégzés. Jóllehet ez a csapat itt, 
Kecskeméten nap, mint nap találkozik 
és dolgozik együtt, bizonyos hatékony-
ságú munkát csak akkor lehet elérni, 
ha az ember elvonul a hétköznapi te-
endőktől, kikapcsolja a telefonját és 
egy dologra összpontosít. Ez a hétköz-
napok forgatagában nehezen valósít-
ható meg, ugyanakkor akár januárban 
Balatonfenyvesen, akár most Berekfür-
dőn két nap alatt is eredményes lehet.

S végül – vagy főként? – ott volt a 
bensőséges, spirituális közösség át-
élése. Ahhoz, hogy egy lelkipásztor 
(közösség) vezetni tudja a gyülekezeti 
munkát, magának is vezetettnek kell 
lennie. A kecskeméti lelkészek ugyan 
minden pénteken együtt tartanak áhí-
tatot és imaközösséget, mégis fontos, 
hogy olykor-olykor a megszokottnál 
hosszabban és intenzívebben lehessen 
odafigyelni erre a vezető szóra. Milyen 
jó, hogy Berekfürdőn ez is megadatott.

Kuti József
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Az Emmaus konferenciaház 25. évfordulója
„Így lesz e hajlék lelki otthonunk…”
Május 14-én ünnepelte gyüleke-

zetünk  az Emmaus-ház 25. szüle-
tésnapját. Kicsik és nagyok – több, 
mint 170-en – mentek ki Kecskemét-
ről: ki autóval, ki kerékpárral, és vol-
tak, akik az emmausi tanítványokat 
követve: gyalogosan. Az ünnepi há-
laadó istentiszteleten azután közö-
sen énekeltük azt a dalt, amely a 25 
évvel ezelőtti házavatóra készült:
„Igéddel áldj meg bennünket, Urunk,

Így lesz e hajlék lelki otthonunk,
Buzdíts, hogy szívvel
szolgáljunk Neked,

Áraszd e házra áldott Lelkedet!”

Ki tudja, hányszor zengett ez a fo-
hász az elmúlt 25 évben, és hány 
szívből fakadt az őszinte kérés:

„Igéddel áldj meg bennünket, Urunk!”

Akik a gyalogtúrához csatlakoz-
tak, már az odaúton is átélhették 

az emmausi tanítványok történetet: 
minden pihenőhelyen szólt az Ige, 
útközben pedig felcsendült egy-egy 
kedves zsoltár, vagy dicséret. Nagy 
élményt jelentett mindannyiunknak 
a gyaloglás a gyönyörű máju-
si réteken, fák és pipacsok között.

Az Emmausban sokan megtapasz-
talhattuk, hogy aki kér, az kap: Igét, 
isteni útmutatást, közelséget, testvé-
ri közösséget. Éppen úgy, mint ama 
zsoltárbeli szarvas, amelyik a szép 
híves patakhoz kívánkozik. Hány 
Ige vált itt személyes üzenetté, meg-
szólító, bátorító, vigasztaló, gyógyí-
tó erővé! Valóban, sokan elmond-
hatjuk, hogy az Emmaus-ház ilyen 
szép, híves patakjává lett életünknek.

„Így lesz e hajlék lelki otthonunk”

Nem minden lakásból, hajlékból lesz 
otthon, így az sem természetes dolog, 
ahogy az Emmaus-ház lelki hajlékká 

lett sokak szá-
mára. A vissza-
emlékezésekből 
hallhattuk, hogy 
a ház megépülé-
se is isteni csoda 
volt, s ez a csoda 
azóta is folytató-
dik: aki békes-
séget, megnyug-
vást szomjazva 
kijön ide egy-
egy napra vagy 
lelki hétre, an-
nak otthonává 
válik ez a hely.
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„Buzdíts, hogy szívvel
szolgáljunk Neked!”

Hálás szívvel emlékeztünk visz-
sza azokra, akik szívvel szolgál-
tak ebben a házban az elmúlt 25 
évben: ki a kertben, ki az udva-
ron, ki a konyhában. Felsorol-
ni nem tudjuk őket, viszont szol-
gáló életük példa lehet előttünk: 
Isten ma is várja és buzdítja az 
övéit a szívből jövő szolgálatra.

„Áraszd e házra
áldott Lelkedet!”

Ez a kérés is meghallgatásra talált: 
megtapasztalhattuk számtalanszor 
a 25 év alatt, és megtapasztalhattuk 
ezen a hálanapon is: A Szeretet Lelkét, 
ahogy kicsik és nagyok egymással be-
szélgettek, az Öröm Lelkét, ahogy kö-
zösen játszottak, a Békesség Lelkét, 
ahogy türelmesen álltak kígyózó sorok-

ban a közös bográcsos ebédre várva.
… és az emmausi csoda újra 

megtörtént: Úgy mentünk délután 
haza, mint annak idején ama két 
emmausi tanítvány: megvigaszta-
lódva, megerősödve – azaz lelkesen.

Adja az Úr, hogy minél többen átél-
hessük ezt a csodát az Emmaus-házban!

Bárdos Péterné

Kedves Testvérek! Évről-évre min-
den nyáron változatos programokat 
kínálunk azoknak, akik Isten Igéje 
mellett, gyülekezeti közösségben sze-
retnének testileg és lelkileg feltöltődni 
a nyárlőrinci Emmaus Házban. Urunk 
kegyelméből idén is sok lehetőség nyí-
lik a tartalmas kikapcsolódásra, közös 
pihenésre és lelki gazdagodásra. Ezzel 
a kis összefoglalóval szeretnénk segíte-
ni a választásban a gyülekezetünkhöz 
tartozó gyermekeket, fiatalokat és idő-

sebbeket. Szívesen várjuk azokat is, 
akik eddig még nem voltak az Emmaus 
Házban, de érdeklődnek és szeretné-
nek velünk tartani. Találkozzunk és 
töltsünk el egy hetet vagy akár többet 
is tartalmasan kikapcsolódva! Jelent-
kezni a Lelkészi Hivatalban lehet. A 
további részletekért látogassák meg a 
www.krek.hu honlapot, vagy érdeklőd-
jenek a Lelkészi Hivatalban és a lelki-
pásztoroknál. 

Emmaus 2011 nyári hetek
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„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvé-
rek egyetértésben élnek! ... Csak oda küld az ÚR 

áldást és életet mindenkor.” (133. Zsoltár)



Június 14-18. Gyülekezeti hét. Pi-
henéssel, testvéri közösségben, az 
Ige tanulmányozásával egybekötött 
lelki felüdülésre szolgáló gyülekezeti 
csendeshét fiatal és idősebb felnőttek 
számára. A hét költsége: 12.500,- Fo-
rint (5000,- Forint előleg)

Június  20-25. Konfirmandus hét. Ide 
minden 7-8 osztályos konfirmandust 
hívunk, aki konfirmált vagy konfirmál-
ni fog. A hét remek lehetőséget nyújt 
arra, hogy megismerhessék egymást, 
jobban megérthessék, miért érdemes 
követni Jézust, és kötetlen keretek kö-
zött beszélgethetnek azokról a fontos 
témákról, ami érdekli őket. Emellett 
lehetőségük nyílik a sportolásra, ki-
próbálhatják ügyességüket, tehetsé-
güket… A hét költsége: 12.000,- Forint 
(2000,- Forint előleg) 

Június 27. - Július 2. Gyülekezeti 
gyermekhét.  A város iskoláiban tanuló 
1-6 osztályos gyermekeket várjuk egy 
izgalmas lelki-testi meggazdagodást 
kínáló hétre. A részvételi díj: 14.000,- 
Forint. Jelentkezési lapot a hitoktatók-
nál, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet 
kérni. (2.000,- Forint előleg) 

Július 4-9. Egyházkerületi 
konfirmandus hét. Egyházkerületi if-
júsági hetet szervez a Dunamelléki 
Református Egyházkerület a gyüle-
kezetekben idén konfirmáltaknak, 
vagy jövőre konfirmálóknak. A további 
részletekről érdeklődni és jelentkez-
ni lehet Fodorné Ablonczy Margitnál 
a fodoram2010@gmail.com címen. A 
részvételi díj 15.000 Ft.

Július 11-16. Kalandtábor gyer-
mekhét. Református iskolánk 1-6. osz-
tályos tanulóit várjuk a hétre. További 
tájékoztatás és jelentkezés az Általános 
Iskola titkárságán.

Július 18-23. Angol nyelvi hét 13-
18 éves fiatalok részére. If you want to 
get to know God more… Angol fiatalok 
által összeállított program keretében 
tanulhatnak nyelvet. Játékosan, spor-
tosan, felszabadultan és hasznosan 
tölthetnek együtt egy hetet, mindezt 
a Biblia mellett, hitben is fejlődve… A 
hét költsége: 18.000,- Forint. (5000,- 
Forint előleg)

Július 25-30. Családos hét I. 
Augusztus 8-13. Családos hét II.
Az egész család számára felkínált 

lehetőség pihenésre, kikapcsolódásra 
és a Biblia tanulmányozására. Felnőt-
teknek és gyerekeknek biztosítjuk a 
közös és egyéni programokat, az igei 
alkalmakat és sporttevékenységet. A 
hét költsége: 12.500,- Forint. (5.000,- 
Forint előleg)

Augusztus 15-20. Német nyelvi hét. 
Mein rechter, rechter Platz ist leer… 
Egy tábor németül – 7. 8. osztályos és 
középiskolás diákoknak. A hét során 
a nyelvtanulás mellett lehetőség nyílik 
sok sportra, játékra, és Isten üzeneté-
nek megismerésére német anyanyelvű 
felnőttek szolgálatával. A trémákból 
egy kis ízelítő: Keresem a helyem. Te 
tudod hol van? Van választásom? Is-
ten feladott egy különleges hirdetést. 
Vajon ő kiket keres? … A hét költsége: 
18.000,- Forint (5000,- Forint előleg 
július 15-ig)

További hetek, ahová várjuk a meg-
hívottakat és az érintetteket: 

Június 29. - július 2. Kiscserkész-
tábor

Július 6-15. Cserkésztábor 
Augusztus 22-27. Gimnáziumi gó-

lya hét 
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Augusztus 29-31. Gimnázium év-
nyitó csendesnapok 

Augusztus 1-6. Szeretet-hét 
Emmausban

Július 11-15. Túr túra 
Július 18-22. Túr túra felnőtteknek
Július 26-31. Szeretet-hét 

Aklihegyen 
Augusztus 22-28. Református Ál-

talános Iskola és Gimnázium kórusai 
Mátraházán.

Egyezséglevél a kecskeméti „öreg 
kőtemplom” használatáról 

a régi és az új hit követői között, 
1564. április 5.

Az 1564-es okirat 17. század végi 
századi átirata

A Kecskeméti Református Egyház-
község első hivatalos irata. A Végh 
Mihály, (a hagyomány szerint a Psal-
mus Hungaricus szövegírója) „főbíró 
házánál költ” egyezség levél a „pápista 
hitön lévők és a luthör körösztyének” 
között arról tanúskodik, hogy az ed-
dig közösen használt „keö templomot” 
(ma ferences templom) a pápistáknak 
engedték.  Ebből tudhatjuk, hogy ed-
dig az időig egymás mellett élt szerve-
zetten – és többé-kevésbé békében - a 
két felekezet, együtt használták az ak-
kori egyetlen templomot is.  Az egyez-
mény után három évvel 1567-ben 
megalakult a Helvét Hitvallás szerint 
reformált egyház, s egy évvel később, 
felépült fából a reformátusok önálló 
hajléka is a templom fundusán belül. 

Az iratot Hornyik János publikálta 
először 1861-es Kecskemét történeti 
munkájában, ő még az eredeti iratról 
beszél: „ eredeti(j)e a kecskeméti re-
form. Egyház levéltárában. – ezen ok-
mányon a város 1517-dik évi pecséte 

van lenyomva.”- jegyzi meg.  Azóta szá-
mosan hivatkoznak, hivatkoztak rá.

Az eredeti okirat azonban meg-
semmisült, az 1940-es években - rej-
télyes körülmények között - kapta 
a református egyház ezt az átiratot. 

Az okirat szövege:
„Mi kik vagyunk Kecskeméti esküt 

Bírák és polgárok pápista hitön va-

 „Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát...”
V. Mózes 28:12
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lók, Tamás Orbán, Vágh Páll, Somody 
Dömötör, Pocz János, Ágoston János, 
és mind az pápista Körösztyénökkel 
egygyetömben, adgyuk tuttára 
mindönöknek ez mi levelünket, kik 
láttyák és olvassák, hogy az minemű 
dolgunk volt az Luter Körösztyénökkel 
az öreg kő Templom felől, egyaránt 
Igy egygyessöttünk meg, mind az Vá-
ras képében, hogy az öreg kő Templo-
mot nekünk engették, Illyen módon, 
hogy míglen két feléleszönk, és Vala-
ki ő közűlök Törvénnyel keresnéje az 
Templomot, annak ezör forint kötelét 
Vetöttük egymás között, Annak fölöt-
te más szörzésünk ez, hogy eddig való 
Szó beszéd ez két féle nép között, Szitok 

és egyéb egymáshoz Való szó, az mind 
letétetöt, hogy abból senki egymást ne 
kereshesse, se Törvénynyel se egyéb 
képpen, Ez szörzésnek és ez dolognak 
bizonyságára attuk ez mi levelünket, kit 
az Váras pecsétivel meg erőssítöttünk, 
Ez levél Kecskemétön költ Végh Mi-
hály feő Bíró házánál, husvétnap 
után való első Szerdán, Tizön egy óra 
koron Anno Domini 1564.” (Pecsét) 

Hátlapon: Az Kecskemé-
tiek között Való béköség az 
Templom felől, Anno 1564.”

      
  Dr. Fogarasi Zsuzsa

Könyvtárunk hírei

Gyülekeztünkben szolgáló lelkipász-
torokra emlékezve nyitottuk meg 2011.
május 8-án a 100 éve született Tóth 
Endre és Hatvani Lajos lelkipásztorok 
életét, munkásságát bemutató kiállítá-
sunkat a templomban. A 9 órás isten-
tiszteleten Varga László nyugalmazott 
lelkipásztor hirdette Isten igéjét és em-
lékezett elődeire. Dr. Török István tb. 
főgondnok méltatta Tóth Endre nagy-
tiszteletű urat és emlékezett rövid, ki-
lenc éves gyülekezetünkben végzett 
szolgálatáról. Mikesi Károly nyugal-
mazott lelkipásztor, mint egykori se-
gédlelkésze, munkatársa elevenítette 
fel Hatvani Lajos életét, pályáját. Nagy 
örömünkre, a családtagok mindkét 
részről elfogadták meghívásunkat, így 
jelenlétükkel, imádságukkal színesí-
tették ünnepi alkalmunkat. A kiállítás 
a nyári hónapokban az istentisztelet 
előtt és után is látható lesz, illetve lá-
togatható hétköznaponként a templom 
nyitvatartási idejében.  

 Augusztus helyett idén május elején 
dolgoztak az OSZK-Soros Könyvres-
taurátor Műhely munkatársai könyv-
tárunkban. Kilenc napon keresztül 
három-három restaurátor helyben ja-
vította, tisztította régi könyvgyűjtemé-
nyünk darabjait. Ez alkalommal 430 
kötet állományvédelmi munkáira ke-
rülhetett sor. 

 Özv. Cseri Gyuláné Nagy Katalin 
férje, Cseri Gyula végakaratának ele-
get téve, teológiai könyvtárát és levél-
tári anyagát a Kecskeméti Református 
Egyházközségnek ajándékozta. Cseri 
Gyula 1941-ben Kecskeméten szüle-
tett, itt járt iskolába és itt is érettségi-
zett. Tehetsége révén akár a zenei pá-
lyát is választhatta volna, mégis bátyja 
Kálmán után a Budapesti Teológiára 
iratkozott be 1960-ban.  1964-ben le-
tartóztatták és államellenes tevékeny-
séggel vádolták. 1968-ban disszidált 
a Német Szövetségi Köztársaságba. 
Ettől kezdve szolgálta a Hessen és 

Szőlőskert	2011/4	 	 	 	 	 	 Kincsestár8



Nassau-i evangélikus egyházat, a 
Mainz-Gonsenheimit, a Majna-Frank-
furti Német Református Gyülekezetet, 
valamint nyugdíjazásáig a giesseni 
egyetemi gyülekezetet. Szervezte és ve-
zette a nyugat-európai Nagyheti Evan-
gélium Ifjúsági Konferenciát, valamint 
a Nyugat-Európai Magyar Ökumeni-
kus Konferenciákat. Német munkája 
mellett fontosnak tartotta a magyar 
protestánsok lelkigondozását Hessen 
tartományban, valamint Mainzban. 

Vendégelőadóként számos külföldi 
egyetemen tanított. Dogmatikai, teoló-
giai előadások mellett, több amerikai 
egyetemen és fórumon beszélt Magyar-
ország politikai és egyházi helyzetéről a 
rendszerváltozást követően. 

Az ökumené lelkes híve volt, nyitott-
ság jellemezte más vallások felé. 

2007-ben már súlyos betegen tar-
totta meg utolsó nagy és lenyűgöző 
előadását árpádházi Szent Erzsébet 
munkásságáról Marburgban. Frank-
furtban, 2010. március 21-én halt meg, 
temetése április 27-én a Farkasréti te-
metőben volt.

Érdeklődési kö-
rét híven tükrözi 
könyvtára. Május 
11-én kezdtünk 
hozzá a könyvha-
gyaték feldolgo-
zásához. A főleg 
német nyelvű te-
ológiai irodalom 
mellett magyar és 
angol nyelvű ki-
adványok is meg-
találhatok a ha-
gyatékban. Hálás 
szívvel köszönjük 
meg ezt az értékes 
ajándékot, mellyel 
gazdagodhato t t 

könyvtárunk.

2011. június 18-án szombaton 17-
24 óráig ismételten várjuk a gyülekezet 
apraját-nagyját a Ráday Múzeummal 
közösen rendezett Múzeumok Éjsza-
kája rendezvénysorozat programjaira 
az Ókollégiumba. Ismételten – a nagy 
sikerre való tekintettel- az állatos prog-
ramok nyitják a sort. Lesz barokk já-
tékház, Csörömpölés, daltanulás, elő-
adások, kórus-, és barokk muzsika. 
Viselettörténeti bemutató és ruhapró-
ba, Ráday étkek kóstolója és 18. száza-
di kártya- és táblajátékok. Mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk a BA-
ROKK VIGASSÁGOK RÁDAY MÓDRA 
programjaira! 

 
A könyvtár július 25-től augusztus 

22-ig zárva tart. Augusztus 23-tól is-
mét teljes körű szolgáltatással várjuk 
látogatóinkat. Munkatársaim nevében 
kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk 
minden kedves olvasónak!  

Bán Magdolna
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Szeretet-híd 2011 Kecskemét 
Kárpát-medencei református 

önkéntes napok

Május 21-én szombaton délelőtt a 
Széchenyi sétány 4. előtti téren gyü-
lekeztünk az önkéntesekkel és egyen-
pólókba öltöztünk be. Mindenki fogott 
egy seprűt, szemeteszsákot, kesztyűt 
húztunk, majd indult a munka. A tér 
megtisztítása (szemétszedés), a tér 
rendezése volt a célunk, s ezáltal fel-
hívni a figyelmet, hogy Isten népe fe-
lelősséggel jelen van, itt Kecskeméten 
is. Szeretettük volna a helyi lakosokat 
is bevonni, ennek érdekében plakáto-
kat is kihelyeztünk. 

Minden pici lépésnek örülni kell, 
három lakó eljött segíteni. Jó volt velük 
ismerkedni, beszélgetni, együtt tiszto-
gatni. A programon 22-en munkálkod-
hattunk együtt. A konviktusban finom 
ebédet főztek nekünk, amiben az asz-
talközösség áldását is megélhettük.

 
Álljon itt néhány résztvevő bizony-

sága:

„Örvendek annak, hogy itt is sokan 
érzik fontosnak az önkéntes munká-
ba való bekapcsolódást. Jó érzés vala-
mi olyat tenni, ami által a természetet 
„karbantartjuk”, megóvjuk.”

„És ne feledkezzünk meg Isten pa-
rancsáról sem, amikor is a 1Mózes 
2,15-ben azt mondja nekünk: „művel-
jük és őrizzük” azt, amit Ő ajándéko-
zott nekünk.” (S. H.)

„Azért mentem el erre a programra, 
mert ki akarom venni személyesen is 
a részemet a környezet megóvásában. 

Nagyon jól éreztem magam, hiszen nem 
csak új ismerősökre tettem szert, ha-
nem megtapasztalhattuk mindnyájan, 
hogy milyen egy közös cél érdekében 
megmozdulni, és azt láttam, hogy az 
emberek összefogással rengeteg dolog-
ra képesek, ha azt tényleg akarják. Mi 
aznap megmutattuk ezt, és számomra 
nem is volt fárasztó a munka, inkább 
lelkileg érintett meg és töltődtem fel ál-
tala. És persze Isten ebéddel is meg-
ajándékozott minket munkánkért cse-
rébe. :) Így hát mindenkit bíztatok az 
ilyen programokon való aktív részvétel-
re!” (K. V.)

„Nagyon jó érzés, hogy hazánkban is 
megindult az önkéntes munka. Nagyon 
hasznosnak tartom, hiszen az emberek 
összefogása nagy dolgokra képes. Ha 
valamit önkéntesen teszünk úgy gon-
dolom abba még jobban beleadjuk szí-
vünket, lelkünket!!!

Egyrészt szomorú volt látni, hogy 
az emberek ennyire nem törődnek a 
környezetükkel és hagyják, hogy így 
lepusztuljon egy szép park. Másrészt 
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Felkelünk hajlékunkban, jókor, idő-
ben. Az évek múlásával erre rájövünk, 
mert így egészségesebb, hasznosabb, 
jobban tudunk dolgaink végére járni. 
Sokunk legaktívabb napszaka a reggel. 
Napi munkám jó részét ilyenkor szere-
tem elvégezni. Helyt adok az Igeolva-
sásnak és az imádságnak is. 7 órakor 
indulok a templomba, mert kezdődik a 
¼ 8as istentisztelet. Ha nem jutok el, 
szabályosan „elvonási tüneteim” van-
nak. Kifejezetten hiányát érzem. Ez irá-
nyú „függőségem”, hála az Úrnak már 
13 éve tart. Tudniillik jókor, reggel, 
meg kell terveznem és átgondolnom a 
napomat – hogy jól gazdálkodjam az 
idővel. Az Úr ehhez megadja az útmu-
tatást, de ezt el kell kérni! 

Isten rajtunk keresztül akar csele-
kedni. Tudjuk-e, hogy mennyi mindent 
elkészít nekünk, de mi nem kérjük el!

Az Úr Jézus maga is biztat a hegyi 
beszédben arra, hogy bizalommal for-
duljunk Atyánkhoz:

„Kérjetek és adatik néktek; keresse-
tek és találtok, zörgessetek és megnyit-
tatik néktek!” Máté 7,7.

Szóval terjesszük ki határainkat… 
Ehhez imádkoznunk kell! Imádkoz-
zunk hát együtt. 

Szeretettel hívlak benneteket szom-
bat reggeli istentiszteleteinkre a temp-
lomba, amelyet imaközösség követ. Úr 
asztala mellett körbe ülünk, és közös 
ima keretében, hálaadással könyör-
günk az Úrhoz gyülekezetünk ügyeiért, 
a családokért, a gyermekekért, az idő-
sekért, a rászorulókért, testvéreinkért 
a határon innen és túl, nemzetünkért 
és vezetőinkért.

Az időpont is nagyon praktikus, a 
hallott és élő Ige is dolgozik bennünk.. 
és a végén Kántor Úr segítségével kö-
zös énekkel dicsérjük az Urat.

„Bárcsak nagyon megáldanál en-
gem, és kiszélesítenéd határomat, ve-
lem lennél és megoltalmaznál a bajtól, 
hogy ne érjen fájdalom! És megadta 
neki Isten, amit kért.” 

Dobos András

örülök neki, hogy a munkánkkal tud-
tunk adni a környéken élőknek. Sze-
rencsére néhányan még csatlakoztak 
is, így remélem, vigyáznak majd arra, 
hogy minél tovább szép és tiszta ma-
radhasson.” (M. T.)

„Mikor először hallottam a Szeretet-
híd programról, már akkor nagyon tet-
szett, hogy ilyen nagyszabású (Kárpát-
medencei), hogy a hitemhez közel áll 
(református), szolgálattal kapcsolatos 
(önkéntes napok).

Az idén úgy határoztam én is részt 

veszek! Nem bántam meg.Isten nagy-
ságos tervének részese lehettem.Látni 
embereket mozdulni a jó cél érdeké-
ben…

Világítani tettekkel…
Együtt lenni örömben, mosolyogni, 

együvé tartozni…”

Legyetek felkiáltójellé!

Halasiné Polgár Zsófia

Jókor, időben!
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Gyülekezeti nap Katonatelepen

Testi-lelki feltöltődés - így fog-
lalhatnánk össze röviden a május 
22-én megrendezett első katona-
telepi református gyülekezeti na-
pot, melynek keretében az isten-
tisztelet után néhány kellemes 
órát tölthettek együtt kicsik és 
nagyok a katonatelepi református 
templom kertjében. Sok mosoly-
gós arcú ismerős találkozhatott 
itt és kerülhetett közelebb egy-
máshoz. A nyarat idéző napos, 
meleg idő, a finom ebéd, a részt-
vevők által hozott sütemények és 
a színes programok mind-mind 
hozzájárultak, hogy a családok apraja-
nagyja jól érezze magát.

A népes gyereksereget koszorúfonás, 
kézműveskedés, fára mászás és külön-
féle labdajátékok várták; az óvodástól 
az apukákig mindenféle korosztályt 
magába foglaló két focicsapat zsivaja 
betöltötte az egész templomkertet. A 
csodálatos napsütésben az árnyat adó 
pavilonok alatt alkalom nyílt az oldott 
hangulatú beszélgetésekre, és ezen ke-
resztül egymás jobb megismerésére. 

Kicsik és nagyok egyaránt remekül 

érezték magukat.
Épültünk az Ige által, mely az 50. 

zsoltár 14.-15. verseiből szólt hoz-
zánk.

Épültünk az egymással folytatott 
tartalmas és könnyedebb hangvételű 
beszélgetésekből.

Épültünk a zenés istendicséret ál-
tal, melyet a Sipos Gergő által vezetett 
ifjúsági zenekar adott elő, s melybe ne-
künk is volt alkalmunk bekapcsolód-
ni.

Köszönetet mondunk ezért a napért 
mindenekelőtt az Úristennek, aki egy-

begyűjtött bennünket, valamint 
a szervezőknek, Laczay András 
nagytiszteletű úrnak, a közre-
működő ifjúsági zenekarnak, Mé-
száros János úrnak, a Konvik-
tus konyhafőnökének és minden 
résztvevőnek, aki eljött, jelen volt 
és segített! Legyen a gyülekezeti 
napunk szlogenje: Jövőre, vele-
tek, ugyanitt!

Dr. Keresztesiné Baranyi Zita
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GIMNÁZIUM

NEM
Akkor igazán sajnálhatja, hogy nem 

lehetett ott május 17-én, kedden a 
gimnázium kémia előadójában. Meg-
mutattuk volna Önnek is,

– hogy kémia nélkül nem élet az 
élet… tudniillik kémia nélkül nincs 
élet;

– hogy a kémia varázslatos;
– hogy a kémia hasznos;
– hogy a kémia jó.

IGEN
Akkor igazán sajnálhatja, hogy nem 

lehetett ott május 17-én, kedden a 
gimnázium kémia előadójában. Meg-
mutattuk volna Önnek is,

– hogy Fe2O3 + Al = Fe + Al2O3 + Q;
– hogy CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O;
–hogy (NH4)2Cr2O7 = 

N2+Cr2O3+4H2O;
– hogy 2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2;
– hogy Pb2+ (aq) + 2 I– (aq) = 

PbI2(sz).
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Szerette/tudta Ön a kémiát
az általános iskolában?

Május 17-én a Magyar Kémikusok 
Egyesülete és a BÁCSVÍZ Zrt. támo-
gatásával több mint kétszáz diákot 
kápráztattunk el látványos kémiai kí-
sérletekkel. A vendégdiákok a város 
különböző általános iskoláiból érkez-
tek. A gimnázium kémia szakos taná-
rai és gimnazistáink 
hatszor mutatták be 
egymás után 50 perces, 
18 kísérletből álló „mű-
sorukat”.

Az egész rendezvény 
apropóját az adta, hogy 
2011 a Kémia Nemzet-
közi Éve.

Az alábbi beszámolót 
Tallér Zalán, 7.b osztá-
lyos tanulónk írta:

A kémia mint élet-
forma

A kémia évének alkalmából bemu-
tatót tartottunk a városi iskolák tanu-
lóinak. A kísérletek célja elsősorban a 
szórakoztatás volt, ugyanakkor, hogy a 
gyerekekkel megszerettessük a kémi-
át. A cseppet sem átlagos kísérletsort 
mindenki nagyon élvezte, ráadásul a 
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bemutató végén a nézők egy ezüsttel 
bevont kémcsövet kaptak ajándékba.

Az egyik egyszerű kísérletet én csi-
náltam. Ezt ajánlom mindenkinek, 
mert (majdnem) teljesen veszélytelen, 
ugyanakkor nagyon szórakoztató. Ki-
választunk egy olyan üveget, amelynek 
a száján nem fér be egy meghámozott, 
keményre főtt tojás. Az üvegbe egy ki-
csi égő papírdarabot teszünk, majd az 
említett tojást ráhelyezve lezárjuk an-
nak tetejét.

A végeredmény érdekes lesz. Remé-
lem, tetszeni fog, és mindannyian re-
méljük, hogy a bemutató örök élmény 
marad mindenkinek.

A kísérletekről készült 
videófelvételeket és az esemény sajtó-
visszhangját a gimnázium honlapján 
megtalálják.

Kecskeméti Református Gimnázium
biológia-kémia munkaközösség

Egyetlen kérdő mondat
az Európa-nap ürügyén…

Márciusban került ki a gimnázium 
tanári szobájának egyik falújságára 27 
európai ország neve. Akkor azzal a ké-
réssel fordultunk kollégáinkhoz, hogy 
gondolkozzanak azon, hogyan jelenít-
hetnénk meg európai országokat refis 
diákokból készült élő szobrokkal az 
Európa-napon Kecskemét főterén.

Sorra érkeztek a jobbnál jobb ötle-

tek.
Április elején a Katona József Könyv-

tárban működő Europe Direct veze-
tőjével, Fazekas Istvánnal folytattuk 
a szervezést (kellékek és jelmezek be-
szerzése, területfoglalás a főtéren, en-
gedélyek megszerzése).

Április végén hirdettük a gimnazis-
táknak, hogy keresünk 122 olyan ka-
maszt, akik komolyan kamaszok, akik 
szeretnek játszani, s ki mernek állni az 
emberek elé a főtérre kifestve, jelmez-
ben, szoborként.

Május elején finomítottuk a szobrok 
beállítását, érzékenyítettük a gyereke-
ket a feladatra, pontos kelléklistát ír-
tunk.

Ahogy közeledett az Európa-nap, 
egyre nagyobb lett a létrehozott levele-
zőlistán az e-mail forgalom: „Kinek van 
egy vajszínű kalapja?”, „Ki tud nekem 
parókát hozni?”, „Lesz kajak?” stb.

Május 9-én Szabó Csaba tanár úr 
segítőivel együtt 4 órán keresztül fes-
tette a „szobrokat”, hogy délutánra 
minden(ki) készen legyen.

Azon a hétfőn délután



2011. május 21-én (szombaton) 
a kiscserkész raj portyázni indult a 
Csalánosi Parkerdőbe. 12 kiscserkész 
jött el. A nap elején métáztunk, majd 
az ebéd után kisebb csoportokban el-
indultunk az erdőbe. Találkoz-
tunk öregemberrel, az eltévedt 
legifjabb királyfival, táltos pari-
pával, viharba került tündérrel 
és a láda kulcsait kereső híres 
vitézzel is. A kalandok után kis 
frissítő következett, majd körjá-
tékokat játszottunk és fociztunk 
egy kiadósat.

Eközben az idősebbek a Szé-
chenyi-sétányon ügyködtek a 
Szeretethíd szervezésében. Sze-

métszedés mellett a gazoktól is meg-
tisztították a teret az önkéntes mozga-
lom résztvevői.

Május 28-án csapat-métabajnoksá-
got szerveztünk, szintén a Csalánosi 

 Cserkészélet
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a Kéttemplom közben szerelmespár 
gondolázott,

az evangélikus templom ajtajára Lu-
ther kiszögezte tételeit,

a Nagytemplom előtt egy fenyőgyan-
tába ragadt szúnyog küzdött az életé-
ért,

a főtér rejtekadó erdejében megje-
lent Rumcájsz, Manka és Csibészke,

a Városháza előtt Magellán kerülte 
a Földet,

az Újkollégium előtt Liszt zon-
gorázott mind a hat kezével,

… hely hiányában nem sorol-
juk tovább, de a gimnázium hon-
lapján sok képet és rövidesen egy 
kisfilmet is lehet találni az ese-
ményről.

Legalább 200 ember volt az Egy-
házközségben, - hiszen a gimnázi-
um a gyülekezethez tartozik - aki 
valamit hozzátett magából a ren-
dezvényhez. Valahogyan minden 
megszólított ember tudta, hogy ha 
csak egy kicsit is segít, a részek-

ből új minőség, az egész születik meg. 
Így lehetett az, hogy erő és dinamizmus 
sugárzott a refis diákokból május 9-én 
Kecskemét főterén. 

Honnét ez az erő?

Kiss Zsuzsanna
Labancz István



Kiscserkész-tábor 2011. június 29-től július 2-ig Izsákon! Jelentkezés a kitöltött 
adatlap és a 6000 Ft tábordíj leadásával (névvel ellátott zárt borítékban) 2011. júni-
us 15-ig Palotásné Kaszás Edina tanítónőnél (1.d osztály, M16-os terem).

A cserkésztábor idén Szarvaskőn lesz, 2011. július 6-tól 15-ig. A tábor költsége 
13000 Ft, a részleteket honlapunkon (http://vetessy.hu) és a cserkészeknek kiosz-
tott szórólapon közöljük.

Szőlőskert	2011/4	 	 	 	 	 	 Gimnázium16

ÁLTALÁNOS ISKOLA

2011. május 24-én a Kecskeméti 
Református Általános Iskola Kicsinyek 
Kórusának és Nagykórusának immár 
hagyományos tanévzáró hangverse-
nyére gyűltek össze az iskola díszter-
mében a gyerekek szülei, hozzátarto-
zói, tanárai.

Szívet gyönyörködtető produkció-
nak lehettünk tanúi. A hangulatot fo-
kozta, a gyerekek feszültségét oldotta a 

közönség elismerő tapsa.

Néhány szó a kórusokról:

A Kicsinyek Kórusa 5 éve működik 
40 fővel, a felső tagozatos kórus 8 éve 
működik 60 fővel. Mindkét kórus ve-
gyes, fiúk és lányok énekelnek együtt, 
ami nagy örömünkre szolgál.

„Legyen a zene mindenkié!”

Parkerdőbe. Páran biciklivel, a többi-
ek busszal érkeztek a helyszínre. Két 
csapatra osztottuk a társaságot, majd 
elkezdődtek a mérkőzések. Félidőnél 
pont elkapott minket egy rövid ziva-
tar, ekkor bevonultunk az esőbeállóba 
és elfogyasztottuk a magunkkal hozott 
ebédünket. Délután folytattuk a játé-

kot, a Nap is kisütött. A végső ered-
ményen mindannyian meglepőd-
tünk: döntetlen lett! Többen kaptak 
különdíjat a nagyszerű teljesítmé-
nyükért.

Aznap este a felnőtt cserkésze-
inknek borkóstolót tartottunk. Sza-
bados László tanár úr vezetésével 
megvizsgáltuk a borok alapvető 
összetevőit, például alkohol- és cu-
kortartalom, savtartalom, tannin és 
reduktív/oxidatív jelleg. A borokat 
ellentétpárokba rendezve megtanul-
hattuk megkülönböztetni a jellemző 

illatokat és ízeket.
A májusi programokról készült fény-

képeink is megtekinthetők cserkész-
csapatunk honlapján (http://vetessy.
hu/galeria).

Szabó Zsuzsanna és Kutasi Bence



Számos sikeres fellépés előzte meg a 
záróhangversenyt.

A kórusok rendszeresen szolgáltak 
az istentiszteleteken és az iskolai ren-
dezvényeken.

Részt vettek a Lánchíd Utcai Álta-
lános Iskolában megrendezett Éneklő 
Ifjúság kórustalálkozón, ahol a Nagy-
kórus arany minősítést kapott diplo-
mával, a Kicsinyek Kórusa pedig ezüst 

minősítést szer-
zett. A Kicsinyek 
Kórusa Csomasz-
Tóth: Ó Jézusom 
című művének 
előadásáért külön 
elismerésben ré-
szesült.

A tanév hát-
ralévő részében 
meghívást kaptak 
Budapestre a VIII. 
Református Ze-
nei Fesztiválra. A 
Kecskeméti Refor-
mátus Kollégium 
énekkarai (általá-
nos iskola és gim-

názium) a teológia dísztermében 50 
perces műsorral léptek fel. 

Köszönet Jámborné Márkus Emőke 
tanárnőnek a felkészítő munkáért.

Félixné Oravecz Márta 
Nademlejnskyné Toók Lilla

„Idegen nyelveken tudni szép” ─ Ka-
zinczy Ferenc mondatának igazságát 
szeretnénk megtapasztaltatni tanít-
ványainkkal, s ennek egyik fóruma a 
Nyelvi majális, amely idén másodszor-
ra került megrendezésre az általános 
iskolában. A rendezvény az Európa 
Naphoz legközelebb eső péntek dél-
utánra esett most is. Az időpont meg-
választásával ezen ünnep kapcsán azt 
szeretnénk tudatosítani gyermekeink-
ben, hogy a nyelvek nemcsak elválasz-
tanak népeket és kultúrákat, hanem 
egy nagyobb közösséghez tartozás esz-

közei is lehetnek. A ma kihívásainak 
csak a több nyelvet beszélő, a szakmá-
ját idegen nyelven művelni tudó ember 
tud jól megfelelni. Ugyanakkor fontos, 
hogy a gyakorlatias szempontok mel-
lett, a magas elvárásoknak megfelelés 
terhén túl a nyelvtanulás örömforrás 
legyen. 

Május 13-án délelőtt az első osztá-
lyos angol két tanítási nyelvű osztályba 
járó gyerekeknek interaktív tananyag-
ból, a hetedikeseknek angol magazi-
nokból tartott rendhagyó órát az Exp-
ress Publishing kiadó magyarországi 

Nyelvi majális az általános iskolában
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képviselője, a Bábel könyvkereskedés 
szaktanácsadója. Délután a díszterem-
ben játékos, zenével, tánccal, énekkel, 
sok-sok humorral fűszerezett program-
mal készültek kicsik és nagyok egy-
aránt, hogy megmutassák egymásnak, 
mit tudnak a kötelező tananyagon túl. 
A jó hangulatot az első osztályos né-
met két tanítási nyelvű osztály táncos 
fergeteges nyitótánca alapozta meg. 
Ezalatt az egyik negyedik osztályos 
csoport angol teasüteménnyel kínálta 
meg a közönséget. A 7. osztályos né-
met csoport zongorakísérettel adta elő 
a Komm, geh mit mir in das Land című 
dalt, a 6. osztályosok pedig gitárkísé-
rettel énekelték: Wir sind die Farben! 
Az 5. évfolyam egyik angol csoportja 
jelmezbe bújva mutatta be a színpadon 
azt a mesét, mellyel Szegeden, egy or-
szágos versenyen sikerrel szerepeltek. 
Táncra perdültek még a 4.-es és 5.-es 
angolosok is tankönyvük egy-egy dalá-

ra a tantárgyakról illetve az állatokról. 
Volt kvíz az angolszász és a német or-
szágok kultúrájáról- a helyes választ 
adók édes jutalomban részesültek. 
Legnépszerűbbek a viccek voltak: né-
metül is és angolul is rövid humoros 
jeleneteket láthattunk a negyedikesek 
és ötödikesek jóvoltából, a nyolcadi-
kos fiúk a „stand up” műfajában szó-
rakoztatták a hallgatóságot. Az iskola 
német nyelvi lektora, aki nézőként volt 
velünk, gratulált a gyerekek produkci-
óihoz.

 A gyerekek nemcsak saját mű-
sorszámunk idején érezték jól magu-
kat: örültek, amikor megértették tár-
saik mondatait, dalszövegeit, tréfáit, 
hiszen idegen nyelven tudni nemcsak 
hasznos, hanem szép is.

Dr. Szabó Ildikó

Nyertes pályázat

A Kecskeméti Református Egyház-
község 2010 decemberében „A hiva-
tásforgalmú kerékpáros közlekedés 
infrastrukturális feltételeinek javí-
tása a Kecskeméti Református Egy-
házközség területén” címmel részt 
vett a KEOP-6.2.0/A/09-2010-0163 
pályázatán. 

Ez év márciusában értesítettek ben-
nünket arról, hogy pályázatunkat tá-
mogatják. Ennek eredményeképpen 
június 2-án Egyházközségünk 25 da-
rab Matra típusú 21 sebességes tú-
rakerékpárral gyarapodott, melyeket 
a kecskeméti BICISHOP szerelt ösz-
sze számunkra. Az ünnepélyes kerék-
párátadást a pályázathoz kapcsolódó 
„Két keréken szép az élet” rajzverseny 

eredményhirdetése követte.  A rajzokat 
Szappanos István festőművész érté-
kelte. A díjazottak ajándékozása után 
a kapott kerékpárokkal az általános 
iskola és a gimnázium testnevelésből 
kiemelkedő tanulói, valamint tanárok, 
egy lelkipásztor és egy szülő próbatú-
rára indultak Nagykőrösre. 

A túráról Táncos Adél 7.a osztályos 
tanulónk így írt: „Vidám hangulatban 
telt az egész út. Mindenki próbálgat-
ta, milyen a kerékpárja, amit kapott. 
15 km megtétele után Nagykőrösre ér-
tünk, ahol a város központjában egy 
parkban pihentünk meg. Innen a város 
szélén található fagyizóig tekertünk. 
Ezután elmentünk egy erdőhöz, ahol 
egy 2.5 km-es kerékpárúton tettünk 



Áldozócsütörtök, ünnep a hétköz-
napokban. Iskolánkban ebben az év-
ben is szerettük volna emlékezetessé 
tenni tanulóink számára ezt a napot. 
A templomban közös istentisztelettel 
kezdődött ünneplésünk. Komádi  Ró-
bert hirdette Isten Igéjét az éneklésben 
gazdag ifjúsági istentiszteleten.

Programunk az iskolában folytató-
dott külön az alsó és a felső tagoza-
tos diákjainknak. Az elmúlt családi 
istentiszteletek történeteit mélyítettük 
el játékos formában. Találkozhattunk 
Mirjammal, Sámuellel, Timóteussal és 
a gyermekkel, akinek volt öt kenyere 
és két hala. Minden helyszínen egy–
egy érzékszervünkre helyeztük a hang-
súlyt; így került a középpontba a látás, 
hallás, tapintás, ízlelés. A gyerekek 
osztályonként menetlevelük segítségé-
vel járták körbe a négy állomást. Volt 
activity, telefonálás, bizalomjáték, dra-
matizálás asztalközösséggel.

A felső tagozatban kiegészítettük 

a fentieket még egy helyszínnel, ahol 
Krisztus jó illata került figyelmünk kö-
zéppontjába. Ahogyan a méhcsaládot 
összetartja az anya által kibocsátott 
illat, úgy kell nekünk is tulajdonsága-
inkkal, magatartásunkkal „illatozni”, 
egymást erősíteni, Krisztusra mutat-
ni. Hogy ezt jól megjegyezzük, méhvi-
asz lapból illatos gyertyát készítettünk. 
Hisszük, hogy élményekben gazdag 
volt ez a nap minden résztvevő és veze-
tő számára. A történetek feleleveníté-
se által ismét megjelenhetett mindenki 
előtt a családi istentiszteleteken szol-
gáló osztály szolgálata. Hisszük azt is, 
hogy egész napunkon a mi Urunk ál-
dása nyugodott, ezért: „Áldott legyen az 
Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisz-
tusnak Atyja, a ki megáldott minket 
minden lelki áldással a mennyekben a 
Krisztusban” (Efezus 1:3)

Magyar Péterné
Mikesiné Ertl Katalin

Áldozócsütörtök
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egy kis kört. Ez nagyon izgalmas volt, 
mert mindenféle terepet kipróbálhat-
tunk. A kitérő után indultunk el ha-
zafelé. Katonatelepre érve bementünk 
egyik kerékpáros társunkhoz, ahol a 
fárasztó út után frissítő vizet kaptunk. 

A barátságos vendéglátás után foly-
tattuk utunkat. Az újabb 15 km-es 
út végén Kecskemétre érve átadtuk 
a kerékpárokat, majd korgó gyo-
morral elindultunk ebédelni.”

Délután már a gimnázium tanu-
lói vették birtokba a kapott kerék-
párokat.

A pályázat keretében nyáron fe-
dett kerékpártároló épül majd is-
kolánk udvarán, így a két keréken 
érkezők szeptembertől két felújított 
öltözőt, valamint vizesblokkot is 

igénybe vehetnek  A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.



Közelgő alkalmaink
Június 13. Pünkösd hétfő: 9 órakor 

kollégiumi és gyülekezeti konfirmáció
Június 13. egyházmegyénk énekka-

rainak találkozója Kerekegyházán
Június 18. Múzeumok éjszakája
Június 19. Szentháromság vasár-

nap, 11 órakor az általános iskola év-
záró istentisztelete. 6 órakor hitmélyí-
tő-tanító istentisztelet

Június 26. 9 órakor a gimnázium 
tanévzáró istentisztelete

Július 3. 6 órakor vigasztaló isten-
tisztelet

Július 10. 6 órakor hitmélyítő-taní-
tó istentisztelet

Július 13. presbiteri bibliaóra és 

gondnoki megbeszélés
Július 28-30. 6 órától bűnbánati is-

tentisztelet
Július 31. aratásért hálaadó isten-

tisztelet úrvacsorával
Augusztus 6. 6 órától magasztaló is-

tentisztelet
Augusztus 7. 6 órától vigasztaló is-

tentisztelet
Augusztus 10. 6 órától presbiteri 

bibliaóra és gondnoki megbeszélés
Augusztus 14. 6 órakor hitmélyítő-

tanító istentisztelet
Augusztus 18-20. minden este 6 

órától bűnbánati előkészítő istentisz-
teletek

Szőlőskert - a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója
Kiadja: Kecskeméti Református Egyházközség, Kecskemét, Szabadság tér 7.

Tel.: 76/ 500-389, Fax: 76/500-387
www.krek.hu

Felelős kiadó: Varga Nándor
      Szerkesztő: Laczay András, Terényi-Kelemen Éva

Május 8-án 9 órakor hálaadó isten-
tiszteleten emlékeztünk a 100 éve szü-
letett Hatvani Lajos és Tóth Endre lel-
kipásztorok életére és szolgálatára.

Május 14. szombaton gyülekezeti 
napot, református pikniket tartottunk 
az Emmaus Házban. Ezen a napon 
emlékeztünk meg és adtunk hálát a 
ház 25 éve indult szolgálatáért

Május 15-én az általános iskola, 29-
én a gimnázium új elsőseinek befogadó 
istentiszteletét tartottuk

Május 17-én 6 órától Pennsylvaniai 
Egyetemi Kórus tartott zenés estet a 
Templomban.

Május 19-21. 6 órától bűnbánati 
előkészítő alkalmak.

Május 22-én gyülekezeti napot tar-
tottunk Katonatelepen.

Május 27-29-ig a Kék Kereszt csoport 
hitmélyítő hétvégére utazott Dömösre.

Május 28-án Öregdiák találkozót 
tartottunk

Május 28-29-én a gyülekezeti és 
gimnáziumi konfirmandusok töltöttek 
csendes hétvégét az Emmausban

Június 2-án, áldozócsütörtökön 
az istentiszteletek mellett a gimná-
ziumban és az általános iskolában is 
csendesnapot tartottunk

Június 3-án a gimnáziumi, majd 
4-én a gyülekezeti és általános iskolai 
konfirmandusok vizsgájára került sor 
a templomban

Június 10-én 5 órakor ünnepi isten-
tiszteleten került sor a végzős általános 
iskolás diákok ballagására

Eseménynaptár


