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Hírmondó 

„ ...szüntelenül hálát adok értetek, amikor meg-

emlékezem rólatok imádságaimban; és kérem 

hogy a dicsőség Atyja világosítsa meg lelki sze-

meteket, hogy meglássátok: milyen reménységre 

hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének 

dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetle-

nül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. 

Minthogy hatalmának ezzel az erejével 

munkálkodik a Krisztusban...” 
 

Efezus 1, 15.18-20. 



Pál apostol miután hálát ad a gyülekezet hitéért és szeretetéért, könyörög értük: 

hogy megismerjétek Istent hogy lelki szemeitek megvilágosodjanak, meglássá-

tok, kicsoda Ő valójában és mit jelent, hogy hozzá tartozhatunk. Amikor megté-

rünk, felismerjük és elfogadjuk, hogy Isten megbocsátotta vétkeinket és igaznak 

nyilvánított bennünket Jézus Krisztusért elindulunk a megszentelődés, vagyis az 

életen át tartó formálódás útján. Ahhoz, hogy Isten akarata szerint formálódjon, 

tisztuljon életünk, erősödjön belé vetett bizalmunk, hitünk, szükségünk van arra, 

hogy napról napra egyre mélyebben megismerjük Őt: egyre inkább meglássuk, 

kicsoda valójában a mi Istenünk? Müller György, aki a XIX. századi Bristolban 

Isten gondoskodásában bízva alapított és vezetett árvaházakat, így tett bizonysá-

got: „Először csak 50 márka erejéig tudtam az Úrban bízni, később 500, ma a 

legnagyobb lelki nyugalommal tudnék akár 5 millió márkáig Uramban bízni, ha 

a helyzet úgy hozná magával. Persze mindenekelőtt nyugodtan, gondos megfon-

tolással meg kellene vizsgálnom, hogy világosan lássam: vajon az, amiért az  

Úrban bízni akarnék, olyasvalami-e, ami az Ő Szentírásban tett ígéreteivel meg-

egyezik?”  

Mi történt? Egyre jobban megismerte Istent, egyre világosabban meglátta Isten 

valóságát, egyre mélyebben megtanult bízni benne. Istent az ő kinyilatkoztatásá-

ból ismerjük meg, vagyis Ige nélkül nincs istenismeret. Ezért hallgatjuk az isten-

tiszteleten, bibliaórán az igehirdetést, ezért olvassuk a Bibliát, nap mint nap.  

Közben Pál apostollal együtt kérjük a Szentlelket, a „kinyilatkoztatás Lelkét”, 

hogy „világosítsa meg lelki szemünket”, hogy az igehallgatásban, bibliaolvasás-

ban meghalljuk Isten nekünk szóló, személyes üzenetét. Hogy az Ige ne csak 

tudott, igaznak tartott, de egyre világosabban szívből megértett és megélt igazság 

legyen számunkra.  

Megrázó tapasztalat, amikor egy sokszor olvasott mondat a Bibliából egy adott 

élethelyzetben szíven üt: eddig is ismertem, fel is fogtam az értelmét, de most 

mintha megnyílt volna a lelki szemem, egyszerre szívből értem és élet segítséget, 

vezetést, helyreigazítást, bátorítást, erőt nyerek belőle! Ha a szívből megértett 

igazságot komolyan veszem, rá bízom magam, és engedelmesen cselekszem, 

megtapasztalom Isten megbízhatóságát! Ezen az úton növekedem, mélyülök a 

hitben, miközben nem csak szemlélődök, hanem gyakorlati módon járok Isten 

útján. Másként látom Istent, önmagamat, a világot, más lesz az értékrendem, 

másként reagálok. Ezért imádkozik Pál: ismerjétek meg! Nyíljon meg a szeme-

tek! Lássátok meg! 

Lássátok meg az Ő elhívását. Hogyan indultál el Isten útján? Életed egy pont-

ján segítségül hívtad őt. Lásd meg, hogy nem ez volt az első lépés. Az első lépést 

Ő tette meg feléd. „Nem kereshetnéd őt, ha ő már nem talált volna té-

ged.” (Pascal) Jézus ezt mondja mindenkori tanítványainak: „Nem ti választot-

Áhítat 



tatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy el-

menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon.” (János 15, 

16.) Ő hívott el téged! Mennyivel jobb meghívottnak lenni mint önkéntesnek. 

Isten nem mondja egyikünknek sem, ha őszinte szívvel jövünk hozzá: Barátom, 

értékelem a lelkesedésedet, de sajnos nincs helyem számodra. Isten országában 

elhívottak vagyunk: vagyis van biztos helyünk. És amikor elbizonytalanodsz, 

amikor felteszed a kérdést: Tényleg itt a helyem? Ilyen méltatlan embernek is? 

Lásd meg: hiszen Isten hívott, hogy Krisztushoz tartozzunk, az Ő kegyelmében, 

az Ő uralma alatt éljünk.  

Lássátok meg Isten örökségének dicsőségét, amit elkészített nektek. Vagyis a 

célt! Problémáinkat sokszor azt okozza, hogy látjuk honnan jöttünk, milyen ne-

hézségeink vannak a jelenben, de nem látjuk tisztán, hogy hová tartunk. Micsoda 

erőt jelentene, ha a mai nap nehézségei között komolyan számolnál azzal, hogy 

Isten a mennyei dicsőségre hívott el és el is visz oda (1Péter 1, 3-9). Református 

hitvallásaink a Biblia alapján világosan megfogalmazzák, hogy Jézus Krisztus 

mennybemenetele, amit minden évben Áldozócsütörtökön megünneplünk, bizto-

sítéka annak, hogy a benne hívőknek is van helyük a mennyben, az Isten által 

elkészített örök dicsőségben! Nem a halálig tart az élet! Nyíljon rá a szemed, 

hogy van tovább! És meríts erőt Isten ígéretéből ahhoz, hogy ma megharcold a 

hit nemes harcát Uradhoz hűségesen! 

Végül pedig lássátok meg, mérhetetlenül nagy Isten hatalma rajtuk hívő-

kön. Elindulás és célba érkezés között ma Isten hatalmát segítségül híva, igény-

be véve járhatunk az úton. Mit jelent ez? Gondolunk rá? Értjük? Miközben di-

csőítjük Isten mindenhatóságát énekszóval, imádsággal, sokszor úgy élünk mint-

ha egy erőtlen házi bálványunk lenne, akinek nincs hatalma segíteni rajtunk. Ag-

gódunk, félünk, kétségbe esünk, magunk kezdünk el intézkedni a magunk feje 

után, és összekeverjük a dolgainkat, mert vakok vagyunk, nem látjuk hittel Isten 

hatalmát. Túl nagynak látjuk problémáinkat, de látjuk-e Isten mindennél na-

gyobb mérhetetlen hatalmát? Valaki így fogalmazott: „Ne mond Istennek hogy 

hatalmas problémád van, mond a problémádnak hogy hatalmas Istened van!” 

Müller György példájára gondolva: hány márkáig bízol Istenben? Mekkora az a 

kihívás, ameddig hiszed, hogy tud segíteni? Mennyire ismered Őt?    

Lássátok meg! - mondja Pál apostol. Itt és most „hatalmának ezzel az erejével 

munkálkodik a Krisztusban.” Nem csak régen, most is. Miben vagy ami most 

éppen nyomaszt. Mi van előtted, aminek nem mersz neki vágni? Ami úgy tűnik 

kicsúszik a kezedből? Nézz fel Istenedre! Lásd meg, hogy ő hívott el országába, 

érted is meghalt Jézus, helyed van nála! Lásd meg hogy milyen örökséget készí-

tett neked! Lásd meg hogy hatalma munkálkodik benned és vigyáz rád! Borulj 

elé, és hívd segítségül! Bízd rá a mai napod és tedd kezébe egész életedet enge-

delmesen! „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” (János 20, 27.) 

Végh Miklós 



Június 

1. Vasárnap            10.00 Istentisztelet   Templom 

5. Csütörtök  18.00 Előkészítő istentisztelet   Nagyterem 

6. Péntek  18.00 Előkészítő istentisztelet   Nagyterem 

8. Vasárnap  10.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet Templom 

   17.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet Nagykörű 

9. Hétfő  10.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet Templom 

15. Vasárnap 10.00 Tanévzáró istentisztelet   Templom 

22. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

29. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

  
 

Július 

6. Vasárnap  10.00 Istentisztelet     Templom 

13. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

   17.00 Istentisztelet     Nagykörű 

20. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

27. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

 

Augusztus 

3. Vasárnap  10.00 Istentisztelet     Templom 

10. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

   17.00 Istentisztelet     Nagykörű 

17. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

21. Csütörtök 18.00 Előkészítő istentisztelet        Szeretet szolg. Központ 

22. Péntek  18.00 Előkészítő istentisztelet           Szeretet szolg. Központ  

24. Vasárnap 10.00 Úrvacsorás istentisztelet   Templom 

31. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

 

Szeptember 

7. Vasárnap  10.00 Istentisztelet     Templom 

14. Vasárnap 10.00 Tanévnyitó istentisztelet   Templom 

   17.00 Istentisztelet     Nagykörű 

Istentiszteletek 

Imaközösség 

Június 8-án, pünkösd vasárnapján, július 13-án, augusztus 10-én és szeptem-

ber 14-én közös imádságra hívjuk a testvéreket a gyülekezetünkért. A gyüleke-

zeti házban találkozunk 8.30-kor. Mindenkit szeretettel várunk!  



Gyermek istentisztelet 

A nyári hónapokban, amikor már a hittanoknak vége, minden vasárnapi isten-

tisztelet alatt a gyerekeket a gyülekezeti házban várjuk gyermek istentiszteletre. 

Itt is Isten igéje hangzik el (kicsi) gyermekeknek érthető nyelven, feldolgozzuk a 

történetet és játszunk. Sok szeretettel várunk mindenkit! 

Családi vasárnap 

Tanévzáró Istentisztelet előtt, június 15-én 9.00 órakor reggelivel várunk min-

den gyereket és családját. A felsős csoport lesz most az előkészítő csapat, Bá-

rány Gyuri bácsival. Az istentisztelet után kávéra, teára hívjuk a testvéreket a 

nagyteremben. 



Felügyelő szolgálat 

A református cursillo egy háromnapos összejövetel, 

amely alkalmat kínál a református keresztyén hit igaz-

ságainak megismerésére, személyes megélésére. Ta-

pasztalatok szerint a keresőket és kétkedőket a vála-

szok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, 

hitük elmélyülését adja. A cursillo segítségével a vallásosak, de a hittől, egy-

háztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondolhatják és átélhe-

tik, mi a keresztyén megközelítés és válasz életük kérdéseire. Három nap alatt 

(csütörtök 17:30-tól vasárnap 18-ig tart, bentlakással, teljes ellátással) olyan so-

kat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A cursillókat ado-

mányokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. A cursillo, a Biblia alapján, 

abban segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világ-

ban. Segít elfogadni, vagy újra átélni, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten 

szeretet, és Atyánk személyesen megszólít bennünket, és gondot visel rólunk. A 

cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre 

sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursillo célja, hogy 

az evangélium az élet megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, 

ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez. 

 

Információ és jelentkezés: Dr. Telek Juditnál. 

Akik már cursillo-s hétvégén részt vettek, minden hónap első hétfőjén, nyáron 

is: június 2-án, július 7-én, augusztus 4-én szeptember 1-én, találkozhatnak a 

Szeretetszolgálati központban 17.00 órakor. 

Június 

1. Dr Tarjáni-Nagy Sándor 

8. Dr Szabó Károly 

9. Végh Marieke 

15. Végh Marieke 

22. Csősz György 

29. Tóth Kálmán 

 

Július 

6. Pál Imréné 

13. Hajdú-Gábriel Zsuzsa 

20. Csősz György 

27. Bárány György 

Augusztus 

3. 

10. 

17. Pál Imréné 

24. Csősz György 

31. 

 

Szeptember 

7. Hajdú-Gábriel Zsuzsa 

14. Végh Marieke 

21. Pál Imréné 

Cursillo 



Asszonykör 

Minden második és negyedik hétfőn találkozunk, 16.00 órakor a Szeretetszolgá-

lati központban! Pünkösd hétfőjén elmarad az asszonykör, június 23-án viszont 

szeretettel várjuk az asszony testvéreket. Akkor megbeszélnénk az asszonykör 

’nyári menetrendjét’ is. 

Dömösi kör 

Dömösi körünkben különös erővel tapasztaljuk meg 

Isten szabadító kegyelmét. Életünk a példa arra, hogy 

nincs olyan elrontott élet, akinek ne lenne újra kez-

dés. Nincs olyan szenvedély, amelyből ne lenne sza-

badulás! 

Keddenként találkozunk 18.00 órakor a Szeretet-

szolgálati Központban. 

Hálaadás 

Az idei tél vége felé a parókia régóta gyengélkedő gázkazánja olyan álla-

potba jutott, hogy a szakemberek véleménye szerint rövid időn belüli cse-

réjére volt szükség. A szükséges pénzügyi fedezet azonban nem állt ren-

delkezésére a gyülekezetnek. Április 28-i gyűlésén a presbitérium célado-

mány gyűjtésének meghirdetését határozta el, hogy a beruházást el tudjuk 

végezni. Még ezen az estén felajánlások születtek a jelenlevők részéről, 

majd a gyülekezeti meghirdetést követő bő két hét alatt a gyülekezet tag-

jai 400.000,- Forint adományt adtak össze a gázkazán cseréjére. 

Hálásak vagyunk Istennek ezért a csodáért, és köszönjük mindazok-

nak, akik részt vettek az adakozásban! 

A múlt héten a ajánlattevők közül az Építési Bizottság döntése alapján 

felkért szakcég elvégezte a  kazán cseréjét. Az új kazán 5+2 év garanciá-

val, de reménység szerint annál jóval tovább szolgálja majd a parókia fű-

tését és meleg víz ellátását. 

 

Istené legyen a dicsőség! 

 

Végh Miklós, lelkipásztor 



Szandaszőlős 

Program tervezet 
 

Június 
 

1. Vasárnap  15.00  Istentisztelet 

4. Szerda  10.00  Házi bibliaóra Vörösmező u. 84. 

5. Csütörtök  16.30  Szülőkör 

8. Vasárnap  15.00  Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet 

11. Szerda   10.00  Bibliaóra 

13. Péntek   16.00  IFI 

15. Vasárnap  15.00 Tanévzáró istentisztelet 

18. Szerda   10.00  Bibliaóra 

22. Vasárnap  15.00 Istentisztelet 

25. Szerda  10.00  Bibliaóra 

29. Vasárnap  15.00  Istentisztelet 

A Szeretethíd akcióban Szandaszőlősön a közösségi ház körül is folytak 

a munkák... 



 

Berek Péter 

Pünkösdi szél 
 

Vad, konok dac volt bennem  

minden új iránt. 

Esz, szív bennem minden újat  

mindig csak bírált. 

Észokok, érvek, tények  

nem bírtak velem. 

Új emberem felett győzött  

az ó szüntelen. 

Győzött addig, míg egyszer  

a titkos Erő 

szélvészként csapott le rám;  

földre teperő. 

Honnan jött, hová ment? 

Azt én nem tudom;  

csak azóta ott járok  

már az új úton. 

Pünkösdi szél, Te voltál! 

Te tetted velem. 

A Te munkád mindenütt  

csodákat terem. 

Újjászültél engem is! 

Légy érette áldott! 

Szüld újjá, Uram, így  

az egész világot! 



„Szer-telen szabadság” 

A Szer-telen Fiatalokért Szolnok Köz-

hasznú Egyesület Szer-telen Ifjúsági 

Háza 2014. április 26-27-én rendezte 

meg immár 4. alkalommal a Szer-telen 

24 óra alkohol- drogprevenciós prog-

ramját. A rendezvény célja a szer-telen 

szórakozás alternatíváinak, az értelmes 

és mégis szórakoztató programlehetősé-

geknek a megismertetése volt. A 24 órán 

át tartó programot középiskolák csapat-

versenyeként hirdettük meg. Program-

elemei az információközlésen alapultak, 

vegyítve a készségfejlesztő, egészségne-

velő és a kreativitást és szellemi frisses-

séget igénylő, közösségépítő feladatok-

kal. Célunk az volt, hogy a fiatalok ön-

maguk fogalmazzanak meg a helyzet-

gyakorlatok kapcsán olyan belülről faka-

dó gondolatokat, amelyek segítik a ké-

sőbbiek folyamán őket a „ NEM ” ki-

mondásában, a tudatos élet gyakorlásá-

ban. Szívünk csordultig telve van hálá-

val gyülekezetünk felé, hiszen a verseny 

több „állomása” is a református egyház-

község területén zajlott. Ezen kívül 25 

olyan önzetlen szolgáló munkatársat 

kaptunk, akik egész nap és egész éjjel 

fáradhatatlanul dolgoztak azért, hogy a 

résztvevők biztonságosan, önfeledten 

szer-telenül szórakozhassanak. Elmond-

hatjuk, hogy a program teljesítette a cí-

mében -„Szer-telen Szabadság”- megha-

tározott elvárásainkat. Örömmel számol-

hatunk be arról, hogy a fiatalok elmon-

dásuk alapján, rengeteg élménnyel tér-

hettek haza, felismerve azt, hogy nagy 

öröm és boldogság együtt lenni és szer-

mentesen is lehet szertelenül szórakozni. 

 

Kozákné Ildi és Kozák Csaba 

 

„…A legnagyobb élmény” 
Eddig ez a rendezvény volt a legna-

gyobb élmény számomra. Mindenféle 

kategóriában voltak feladatok, melye-

ket nagyon jó kedvvel hajtottunk végre. 

A legjobban a katonai feladat tetszett. 

A kreatívabb feladatok is nagy élményt 

nyújtottak számomra, mint például a 

tojásfészek építés. És nagyon örültem 

hogy nem csak nekem tetszett a vetél-

kedő, hanem az egész csapatnak, és 

jövőre is ebben a felállásban indulha-

tunk.                            Rózsahegyi Judit 

Varga Katalin Gimnázium 

 

„…egy végzős Vargás tollából” 

Idén sokkal nagyobb felelőség hárult 

rám a csapatban, mint az elmúlt két 

évben. Sokkal nagyobb volt a kihívás, a 

feladat. Úgy érzem, jól teljesítettünk, 

bár lehettünk volna jobbak is. A csapat-

nak egyébként hálás vagyok, hogy részt 

vettek, én pedig csak remélni tudom, 

hogy jövőre aktívabbak lesznek, mint 

most. és buzdítják a többi csapatot is a 

jókedvre még hajnalok hajnalán is! - 

Juhász Anett Adél 

Varga Katalin Gimnázium  

SZER-TELEN 24 ÓRA  



Tomi a kortárs segítő… 

Én segítőként vettem részt ezen a prog-

ramon és tényleg azt lehetett látni hogy 

olyan diákok voltak együtt és lettek 

barátok , akik, ha nincs ez az esemény , 

talán nem is találkoztak volna egymás-

sal. Ez egy olyan buli ahol nem kell 

alkohol, mégis 24 órán át jól érzi magát 

az ember. Új arcokat ismertem meg én 

is és ez tényleg összehozta a fiatalokat 

és nem a kocsmában töltötték az estét, 

hanem jót buliztak együtt. 

Bódi Tamás 

SZOLMÜSZ Pálfy-Vízügyi Tagint 

 

 

"A Pók hálója olyan mint a függő-

ség! Belegabalyodsz, beleesel és egye-

dül nem tudsz belőle szabadulni!" 

Azon az állomáson is valami hasonló 

történhetett volna ahol én voltam! De 

szerencsére a legtöbb csapat meg tudta 

mutatni, hogy közösségben is tud 

együtt dolgozni, és nagyon összehan-

goltan, nyugodtan tudtak egymást se-

gítve előre haladni a "Pók hálójában"! 

Pocok 

a Szer-telen Ifiház munkatársa 

 

 

„…értelmet kapott a szórakozás” 

Nos, én csupán a 24-órás rendezvény 

esti, éjszakai részén voltam jelen, fel-

nőtt segítőként; de így is sok olyan 

részletet láthattam, amiből világosan 

kirajzolódott számomra,hogy a srácok-

nak nagyon tetszik mindaz, amit ott, 

akkor műveltek. Mégpedig az, hogy 

most értelmet kapott a szórakozás, - 

talán sokuknak először-. Sajnos ponto-

san tudom, hogy fiatalként számtalan 

veszélye van a bulizásnak, és hogy egy 

életre meghatározhat bennünket néhány 

rossz döntés. Most össze lett állítva 

számukra egy 24-órás lelki szérum, 

szórakozásba, és egyéb csapatépítő já-

tékba csomagolva. Gazdagabbak lettek 

valamivel, - amit lehet, hogy most még 

nem is éreznek- de a kellő pillanatban 

életmentő szerepet tölthet be. Örülök, 

hogy ott lehettem :) Isten áldását kívá-

nom, minden hasonló alkalomhoz! 

Mondok László 

Szolnoki Dömösi Kör 



…idén már hatodszor, SZERETETHÍD Kárpát-medencei önkéntes napok 

Szolnokon is. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ebben az évben is az Ő gazdag áldásai kísérték 

ezt az önkéntes programot. 205 fiatal és idősebb ember 14 csoportban 14 projek-

tet hajtott végre. Időseket látogattak meg három Idősek otthonában, saját készíté-

sű ajándékokat illetve műsort adva. A Hetényi és Máv kórházban vigasztaló sza-

vakkal kedveskedtek a betegeknek. A református templom kertjében és a város 

több helyszínén parkrendezési és egyéb munkálatokat végeztek. Idén is megszer-

veztük a „Nyitott templom” programot, melynek keretében a látogatók reformá-

tus templomunk történetéről kaphattak információkat gyülekezetünk önkéntesei-

től. Külön érdekesség, hogy a Szeretethíd akció idén nem egy napra koncentráló-

dott, hanem már előzetesen, május 14-én valamint a rákövetkező héten május 20

-án is végeztek iskolák virágültetési és kerítésfestési munkákat, május 23-án pe-

dig a katonasággal együtt hadisír gondozási feladatokat végeztünk a fiatalokkal. 

A délutáni záró rendezvényen,a gyülekezet asszonyainak ízletes szendvicsei után 

a nap áldásairól hallhattunk beszámolókat. Méltó befejezése volt a napközben 

végzett önkéntes segítő munkának a Szer-telen Ifiházban, az esti Szer-Jam klu-

bunk programja, mely kellemes együttlétet, leeresztő szórakozást kínált, a pre-

venció és a közösség építés jegyében. Karaoke nyújtott zenei szórakozást, de 

csocsó, pingpong és biliárd versenyt is rendeztünk (miközben sült a finom pala-

csinta), megmutatva a részt vevő fiataloknak a szer-telen szórakozás lehetősége-

it… 

Kozákné Ildi és Csaba 

Szeretethíd 

Látogatás az „Otthonban” 
 

A látogatás és a műsor mindkét 
félből komoly hatást váltott ki. A felszabaduló érzelmek azonban különbözőek voltak, mindkét olda-lon. Míg az idősek szemében nosz-talgia és öröm, addig a Mi szívünk-ben felismerés. Felismertük a múló időt, Ők pedig visszanéztek Ránk az elmúlt éveknek hajnalából. Az Ő szemük újra fiatal volt, míg a Mi szívünk egy pillanatra vénségesen vén… 

Temesfői Mátyás  
Széchenyi I. gimnázium 

…és ahogyan ők élték meg: 

Kórház látogatás, megható éneklés 

 
A kórházlátogatást választottam, hiszen 

eddig ott csak pozitív élményeim voltak. 

Most Győri Péter evangélikus lelkésszel 

mentünk a Hetényi Géza kórházba, körül-

belül 10-en. Nem hittem, hogy ha éneke-

lünk az ott lévő betegeknek, az ennyire 

meghatja őket, ennyire jól esik nekik. De 

amikor láttam, hogy az egyik néni sírva 

fakadt már az ének elején, akkor rádöb-

bentem, hogy mégis. Egyáltalán nem bán-

tam meg hogy a kórházba mentem, és ha 

máskor is van rá lehetőség, akkor nem 

fogok nemet mondani. 
Rózsahegyi Judit 

Varga Katalin Gimnázium 



"A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta."  

A mi kis csapatunk a Hetényi Géza kórházban volt betegeket látogatni! Nem voltunk sokan de azért egy kisebb focicsapatot alkothattunk volna (vagy nagyobbat)! Az elején talán mindnyájunkban volt némi félelem, de Isten vigasztalása és a közösség összetartó ereje segített Bennünket abban, hogy szolgálni tudjunk azoknak a testvéreinknek akikben ott találtuk a SZENVEDŐ KRISZTUST!!! 
 

Pocok 
a Szer-telen Ifiház 
munkatársa 

„Leírhatatlan 

élmény” a MÁV 

kórházban 

 

Az önkéntesség min-

den embernek egy 

olyan élményt nyújt 

amely által megta-

pasztalhatja milyen 

érzés az amikor segít 

más embertársán. Ez 

egy leírhatatlan és 

olyan érzés ami éle-

tünkön végig kísér, 

hogy valami jót tet-

tünk valaki olyannak 

akit azelőtt nem is 

ismertünk és talán 

már nem is látjuk 

többet, de emlékezni 

fogunk egymásra. 

Számomra a legemlé-

kezetesebb egy öreg 

bácsi volt aki végig-

hallgatta igénket amit 

a Bibliából olvastunk 

fel ami nem más volt 

mint a Szeretet him-

nuszából egy idézet. 

A végén elmondta 

hogy ő nem hívő 

ember de ez az üze-

net mégis valami 

újat nyújtott neki - 

majd megköszönte, 

hogy itt voltunk. 

 

Bódi Tamás 

SZOLMÜSZ Pálfy-

vízügyi 

tagintézmény 

Kedves és emlékezetes gesz-

tus 

 

Egy kis csapattal a Hetényi 

Géza kórházban voltunk és a 

kórtermeket jártuk végig. Ahol 

elfogadták tőlünk, énekeltünk 

és verset, idézeteket 

olvastunk fel. Szerintem 

ez egy kedves gesztus 

és emlékezetes azoknak 

is, akik hallgattak min-

ket és nekünk is, akik 

részt vettünk rajta. Ne-

kem nagyon tetszett, 

várom a következő ren-

dezvényt 
Válik Zsanna 

Varga Katalin 

Gimnázium 



 

 

Túrmezei Erzsébet: 

Pünkösd 
 

Néha zúgó 

szelekbe öltözik, 

de néha könnyű, 

hófehér madár. 

Alázatos, csendes, 

kicsiny legyen 

aki Pünkösdre vár. 

Lehet, csak halkan, 

rezdül meg a lég: 

szelíd szavak 

suhannak rajta át. 

Boldog, ki a 

galambszárnyak alatt 

megalázza magát. 

Az erőt érez, 

erőt, diadalt, 

míg aki zúgó, 

sebes szélre vár, 

meg se sejti, 

hogy ott járt, elsuhant 

a hófehér madár. 

Kórus találkozó 

Május 11-én 13 órakor indult maroknyi, de lelkes kó-

rusunk a találkozóra. Az évente megrendezett Egyház-

megyei Kórustalálkozóra olyan sok kórus jelentkezett 

idén is, hogy két fordulóban kellett azt megtartani. 

Előző héten Cegléden tartották az első felét és most 

Halásztelek adott otthont a találkozó második felének. 

Három autóval mentünk, karvezetőnkkel együtt 14-en 

voltunk. Ilyen kevesen még nem léptünk fel, valójában 

egy kis kamarakórust alkottunk, de Isten iránti hálával 

és igazi odaszánással indultunk útnak. Szerencsésen 

megérkeztünk a Bocskai István Református Általános 

Iskola épületébe, amely a rendezvénynek otthont adott. 

Szeretettel vártak, pogácsa, tea, kávé mellett kipihen-

tük az út fáradalmait. Majd a részünkre fenntartott 

terembe mentünk, ahol Margó beénekeltetett minket, 

ezután a közös művek próbái következtek a többi  kó-

russal együtt. Kilenc kórus vett részt ezen az alkalmon. 

Három művet énekeltünk. Johann Walther: Jézus 

Krisztus üdvösségünk, LXV. Genfi zsoltár: Az 

Sionnak hegyén és Jacobi: Hitben élj. 

A harmadik kórusmű érdekessége az volt, hogy az első 

versét a Fazekas Család énekelte. Eleonóra (8 éves 

kislány) a szoprán szólamot, édesanyja az alt és édes-

apja a férfi szólamot. Ez kedves és szép választás volt 

és gyönyörűen sikerült. Valóban nagy áldása az Isten-

nek, hogy egy család „apraja, nagyja” dicsőítheti az 

Őt. A kórusok szereplése után szeretetvendégségben 

volt részünk. Indulás előtt hatalmas felhőszakadást 

éltünk át, de ahogy csendesedett az idő elindultunk 

haza. Istennek adtunk hálát ezért a szép vasárnapért, a 

sok Istent dicsőítő szép énekekért. Igazi Úr napja volt. 

Kedves testvérem, ha olvasod a Hírmondót és szeret-

nél velünk énekelni, nagy szeretettel várunk közénk az 

énekkarba. 

Pál Imréné 



2014. április 12.-én gyü-

lekezetünkből tízen vet-

tünk részt a Budapesti 

Kálvin-téri templomban 

rendezett presbiteri kon-

ferencián.                                                                                                                                                        

A felújított épület a belső 

tisztaság ragyogó fényé-

vel fogadta a Dunamellék

-i egyházkerület presbite-

reit. A színes üveg moza-

ikokból kirakott ablakok 

fényeinek sugárzása nem 

csak a szemet, hanem a 

lelket is magához vonzot-

ta. Elmondhattuk, hogy, 

boldogok, akik az Istent 

tiszta szívvel dicsérhetik. 

A 34. konferenciát Dr. 

Szabó Dániel elnök nyi-

totta meg. Ezt a külmisz-

sziói beszámolók és a 

Kelenföld vegyeskari 

ének blokkja követték. 

Hozsánna, Hozsánna zen-

gett a magasságos menny 

felé. Ezt követően két 

orvosi előadás hangzott 

el. A témája: A betegség 

viszonya a keresztyén 

emberhez. Délután: A 

depresszió című előadást 

hallgattuk meg. Mind két 

előadás alapgondolata 

kihangsúlyozta hogy a 

betegség a keresztyén 

embert sem kerüli el, de a 

hit próbatétele. Isten a 

jobb megmaradásra, a 

küldetésre nevel általa. 

Ezek után a bizonyságté-

telek következtek. A napi 

program záró részében 

hálaadó istentisztelet volt, 

úrvacsorával. Dr. Szabó 

István püspök úr igehir-

detése, a Jelenések: 4. 

rész 4. verse volt. 

Kiemelte a 24 királyi szé-

ket melyen a vének ül-

nek. A presbiterek leg-

fontosabb feladatának azt 

fogalmazta meg, hogy 

cselekedeteinkben az 

örökké való Isten szavá-

nak meghallása és mon-

dandójának továbbítása 

legyen. A 265.énekkel, és 

a Himnuszhangjaival zá-

rult a konferencia. 

Szabó Andrásné 

Presbiteri konferencia 



A helvéciai gyülekezet 

adott otthont május 24-

én szombaton a regioná-

lis ultreya résztvevői-

nek. Alig több, mint 1 

esztendős új templomuk 

előtt fogadták az érke-

zőket. Szolnokról össze-

sen 20-an csatlakoztunk 

erre napra. Nagy él-

mény volt találkozni 

azokkal, akikkel együtt 

voltunk cursillos hétvé-

gén, vagy már szolgál-

tunk is együtt. A legtöb-

bünkben az az érzés 

volt, hogy nem is ven-

dégségbe jöttünk, ha-

nem itthon vagyunk. 

A napot egy úrvacsorás 

istentisztelettel kezdtük, 

melynek elején egy 

szolnoki testvérünk, 

Horváthné Vera tett 

bizonyságot arról, ahogy megtapasztal-

ta Isten kegyelmét az életében, a csa-

ládjában és a szolnoki gyülekezetben. 

A közös úrvacsoravétel után mindenki 

kapott egy-egy igés lapot, amellyel az 

Úr tovább erősített minket. 

Egy rövid szünet után egy titokzatos 

programpont következett: a Jósafát-

kommandó (2Krón 20.) Az ige elolva-

sása és a bevezető gondolatok során 

értettük meg, hogy hívő életünk egyik 

fontos, megkockáztatom, hogy talán a 

legfontosabb részéről lesz szó, ami nem 

más, mint az: imádság. Az imádságnak 

5 fajtáját szoktuk meg-

nevezni: hálaadó, bűn-

bánó, kérő, közbenjáró 

és dicsőítő. Fontos, hogy 

az imaéletünkben mind 

az 5 jelen legyen, ezért 

nem is igazán beszél-

tünk az imádságról, ha-

nem inkább gyakoroltuk 

a következőképpen: 

Először énekben adtunk 

hálát Istennek minde-

nért, amit tőle kaptunk. 

Utána egyéni csendes-

ség következett, amikor 

bűnbánattal álltunk meg 

Isten előtt, letettük elé 

mindazokat a dolgokat, 

amikben nem engedel-

meskedtünk neki, amik-

kel megbántottuk, amik-

kel bűnt követtünk el. 

Talán a leggyakoribb 

imádság, ami elhagyja 

szánkat, az a kérés szokott lenni. A kö-

vetkező néhány percben 4-5 fős kis 

csoportokban beszélgettünk egymással, 

és mindenki elmondhatta, hogy életé-

nek ebben a szakaszában milyen kérés-

sel fordul az Úrhoz. Erről aztán nem is 

csak beszélgettünk, hanem kezünket 

összekulcsolva, szívünket kitárva el is 

mondtuk annak a gondviselő Atyának, 

aki bár mindent tud, a szívünk legmé-

lyebb kéréseit is, de szereti, ha biza-

lommal fordulunk hozzá, és a kérő 

imádsággal elismerjük, hogy minden az 

övé, magunktól semmit nem várhatunk.  

„…összegyülekeztek az Áldás-völgyben…” 
(2Krón 20,26) 



Ugyanezzel a bizalommal kell, hogy odaforduljunk hozzá családunkért, hittest-

véreinkért, barátainkért, gyülekezetünkért, népünkért is. Hányszor tapasztaltam 

magam is, hogy egy-egy nehéz helyzetben mennyire bőségesen túláradt a kegye-

lem, pusztán azért, mert állhatatosan közbenjártunk valakiért. Emberek térnek 

meg Istenhez, kilátástalannak tűnő helyzetek oldódnak meg, békétlenségek szűn-

nek meg. Így borultunk le abban a kis templomban közel ötvenen, hogy egy 

szívvel és egy lélekkel járuljunk az Úr színe elé közbenjáró imádságainkkal. A 

program ezen részét egy dicsőítő közös énekléssel zártuk. 

Szorgos kezek munkája nyomán egy nagyon finom közös ebédet költhettünk el 

együtt, s  

közben sok-sok kötetlen beszélgetésre is lehetőségünk nyílt. 

A délután fő témája az áldás volt. Fodorné Ablonczy Margit lelkipásztor beszélt 

nekünk arról, hogy mit is jelent az áldás, hogy találkozunk vele az ó- és az újszö-

vetségben, hallhattunk a negatív áldásról, vagyis az áldás hiányáról bibliai sze-

mélyek életében. Ezután 4 csoportban beszélgettünk arról, hogy a mi életünkben 

megtapasztaltuk-e és hogyan Isten áldását, valamint hogy mi magunk adhatunk-e 

áldást, hogyan lehetünk áldássá mások számára. Végül minden csoportból 1-1 

testvér megosztotta saját bizonyságtételét az egész közösséggel. 

Bár a program ezzel véget is ért, mégsem tudtunk haza indulni, mert ahogy egy 

régi énekünk kezdődik: „Záporként hull majd az áldás…”, hát ebben volt ré-

szünk, hiszen egy nagy, jéggel tarkított zivatar segítségével az Úristen egy kicsit 

marasztalt még bennünket. S hiszem, hogy ezek a kis „marasztaló” beszélgetések 

is nagy áldások voltak mindnyájunk számára. 

Csorba Zsuzsanna 



A hittan órákon- akár az iskolai keretek között, akár a gyülekezeten belül- fontos 

célunk a hitre nevelésen túl az, hogy a gyerekek és családjaik megtalálják a he-

lyüket a közösségben, a gyülekezetben. Sok mindent nem lehet megtanítani, nem 

lehet elmondani, hanem meg kell élnünk. A hittan órák csak láncszemek, ame-

lyek kapcsolódnak az istentiszteletekhez, a családok közös imáihoz, bibliaolva-

sásaihoz, a gyülekezethez. A Szentlélek erejével lehetünk így együtt imádkozó 

és hitvalló keresztyének. Ezt az utat járta az a házi feladat is, amelyet a gyerekek 

kaptak az egyik hittan órán. A téma az élő gyülekezet volt és ennek kapcsán ösz-

sze kellett gyűjteni a gyerekeknek a közösségünkben működő köröket és egy 

testvérrel interjút készíteni. A következőkben Jakab Csenge és Munkácsy Anna 

3. osztályos tanulók írásait mutatjuk be, akik nemcsak információkkal, hanem a 

találkozások lelki élményével is gazdagodtak.  

 

Jakab Csenge riportja Mondok Lászlóval 

 

Csenge: Milyen körbe jár a református gyülekezetben és an-

nak mióta tagja?  

László: 2011-ben lettem a Dömösi-kör tagja. 

Csenge: Milyen esemény késztette erre a lépésre?  

László: Nehéz időszak volt az életemben, ami alkoholproblé-

mát okozott. Ekkor találkoztam Kozák Csabával, aki ennek a 

körnek a vezetője és ő ajánlotta ezt az utat. De amúgy is rég-

óta éreztem indíttatást az Istenhit felé.  

Csenge: Milyen tevékenységet folytat ez a kör?  

László: Drog, alkohol és mindenféle magánéleti problémákkal küzdő embereken 

segít. Bevezetést nyújt a hitéletbe és tagjai kölcsönösen segítik egymást.  

Csenge: Mi volt a legszebb esemény, amire szívesen emlékszik ebben a körben?  

László: A legfelemelőbb események a karácsonyi évzárási összejövetelek, ahol 

sokan tesznek bizonyságot a szabadulásukkal kapcsolatban.  

Csenge: Miért szeret ebbe a körbe járni?  

László: Legfontosabb számomra a hitem megtartása és megélése és feltétlen 

szolgálatom hálaáldozatul, hogy a többieken is tudjak segíteni.  

Csenge: Mennyien járnak ebbe a körbe?  

László: Aktív, állandó tag harminc, amúgy két, háromszáz tagja van a rendezvé-

nyeken.  

Csenge: Segített-e olyan embereknek, akik ugyanolyan problémával küszködött, 

mint ön?  

László: Rendszeresen tartok előadást a kórház pszichiátriáján, ahol saját gyógy-

ulásomat állítom példaként eléjük, ezáltal próbálok jó irányt mutatni a hit által.  

Hittan 



Munkácsy Anna Jeremiásné Anna nénivel beszélgetett a 

Pároskörről 

 

Anna: Mióta tagja Anna néni a Pároskörnek?  

Anna néni: Körülbelül két éve. 

Anna: Hogyan zajlanak a találkozásaitok?  

Anna néni: Beszélgetünk a Bibliáról, a házasságról és éneke-

lünk. Egy másik teremben pedig a gyerekeink játszanak.  

Anna: Mi volt a legkedvesebb élménye?  

Anna néni: Tavaly karácsonykor nagyon jó hangulatban kézműveskedtünk, éne-

keltünk, játszottunk.  

Anna: Miért szeret ehhez a csoporthoz tartozni Anna néni?  

Anna néni:  Örülök, hogy olyanokkal lehetek közösségben, akik hasonló élet-

helyzetben vannak (házasságban élnek, gyerekeik vannak, ők is feleségek, anyu-

kák), és akik számára ugyanúgy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb.  

Hittanórán Dávid és Góliát 

történetét tanultuk a gyerme-

kekkel. Próbáltam elmagya-

rázni, hogy Dávid fiatal volt 

és kicsi, Góliát pedig a legna-

gyobb az ellenség táborából. 

Az egyik kisfiú nagyon beleél-

te magát a történetbe, és sze-

rette volna pontosan megérte-

ni a különbséget, ezért meg-

kérdezte: „Góliát akkora lehe-

tett, mint a tiszteletes bácsi, ha 

háromszor magára állna?"  

Az ovis hittan egy közkedvelt éneke: „Jézus 

szeret minden kicsi gyereket". Az ének (egy 

kicsi, két kicsi, három kicsi gyereket) alatt 

minden gyermek fejére ráteszem a kezem és 

megsimogatom. Igen ám, de Máté erősen tilta-

kozik: „Én már nagy fiú vagyok!..."  

Ézsau és Jákob története. Második osztályos 

kislány idézi fel a történetet hittanórán: „...és 

akkor hazajött a „szőrös" és nagyon éhes volt. 

Azt mondta a „simának", hogy adjon neki en-

ni. Jó, mondta a „sima", de kérek cserébe vala-

mit. A „szőrös" így válaszolt: azért a tál ételért 

neked adom a fele királyságomat." 

Gyermek-istentiszteleten „Jézus mennybemenetele" a téma. 

„Milyen az a mennyország?" - kérdezik a gyerekek a tisztele-

test. „Próbáljátok megfogalmazni, ti hogyan képzelitek el!" - 

hangzik a válasz. Mindegyik gyerek keményen gyötörni kez-

di a fantáziáját... Mire egy három éves kislány a mennyezet 

felé fordulva, boldog mosollyal az arcán így szól: „...majd, 

ha ott leszek Nála, virágot szedek és odaadom Istennek."  

Gyerekszáj 

Forrás: www.tirek.hu 



Táboraink 

Június 23-27.  Napközis Alkotó Tábor 

Július 1-4.   Ifi Tábor Diósjenő 

Július 8-13.   SZER-TELEN Ifi tábor Nagycsepely 

Augusztus 3-9.  Parti-túra Zenei Tábor 

Augusztus 4-9.   Dömösi Ifi tábor 

Augusztus 11-17.  REFISZ Nagytábor Balatonszárszó 

Szeretettel hívjuk 5 éves kortól felső korhatár nélkül a gyermekeket ebbe a táborba.  
Bibliai történetekkel, sok-sok énekkel, játékkal, kézműves foglalkozással és meglepe-

tés programokkal várunk benneteket.  
 

Tízóraival, meleg ebéddel és uzsonnával is készülünk minden nap, hogy egy táborozó se 
maradjon éhesen. 

 

Kérjük, hogy június 17, kedd 17 óráig jelentkezzetek a Lelkészi Hivatalban! A hét költ-
ségeihez 5000,- Ft/fő hozzájárulást kérünk, melyet június 17-ig lehet befizetni.    

 

Akinek a részvételi költségekhez támogatásra van szüksége, kérjük bizalommal jelezze azt a 
jelentkezéskor. Nem szeretnénk, ha valaki anyagi nehézségek miatt maradna ki ebből a lehe-

tőségből. 
 

Isten áldjon és őrizzen meg! Szeretettel:  
 
 

 a Szolnoki Református Gyülekezet Munkatársi Csapata 



Partitúra Zenei Tábor  

2014. augusztus 3-9. 
 

Idén is megrendezzük – immár nyolca-

dik alkalommal – a Partitúra zenei tá-

bort. A helyszín ebben az évben is 

Szolnok, az evangélikus és református 

gyülekezeti ház. Olyanok jelentkezését 

várjuk, akik legalább az általános isko-

la első osztályát elvégezték. Felső kor-

határ résztvevőknek 21 év. Zenei elő-

képzettség nem szükséges. Jelentkezési 

határidő: 2014. június 9. A kitöltött, 

(szülők által) aláírt jelentkezési lapot az 

evangélikus lelkészi hivatalba juttassuk 

el. A jelentkezés érvényességéhez 

5 .000  F t  e l ő l e g  b e f i ze t en dő 

(személyesen, csekken vagy átutalással 

(OTP 11745011-20055071). Ez bele-

számít a tábor 18.000 Ft-os díjába, de a 

jelentkezés lemondása esetén nem áll 

módunkban visszatéríteni.  

Tudni kell, hogy a táborozás díja lénye-

gében adomány, hozzájárulás a tábor 

költségeihez, és nem szolgáltatás meg-

fizetése. Gyülekezeti tagok – szükség 

esetén – támogatást igényelhetnek. Se-

gítő szolgálatra lehet jelentkezni. 

 

További információ: 

Győri Péter Benjámin lelkész 

Szolnoki Evangélikus Egyházközség 

5000 – Szolnok, Verseghy park 1. 

20/824-4829; szolevgyul@vnet.hu 



Amint arról rendsze-

resen beszámoltunk a 

gyülekezetnek 2012-

2014-es években 

gyülekezetünk részt 

vett a Református 

Fiatalok Szövetsége 

pályázati programjában. A pályázat ke-

retei között a munkatársi csoportja négy 

alkalommal -  2012. november 11-én, 

2013. március 9-én és november 9-én 

illetve 2014. február 8-án - ifjúsági na-

pot szervezett gyülekezetünkben. Eze-

ken a  napokon a családról, a barátság-

ról, a függőség és szabadságról illetve 

önkéntességről és szolgálatról gondol-

kodhattunk együtt. Sokat énekeltünk, 

áhítaton vettünk részt, az adott nap té-

májában elhangzott előadásokat és sze-

mélyes bizonyságtételeket korosztályok 

szerinti kis csoportokban dolgoztuk fel. 

Minden alkalommal jutott idő a közös 

játékra és a finom ebéd melletti beszél-

getésre is.  

2013. december 31-én ifi szilveszterre 

gyűltünk össze. Jó volt együtt zárni az 

évet és Isten segítségét kérni az előttünk 

álló kihívásokban. 

Ugyancsak a pályázat keretei között 

voltunk mintegy 25-en Diósjenőn 2013. 

augusztus 5-től 10-ig ifjúsági táborban, 

ahol a REFISZ munkatársaival együtt 

szolgáltak gyülekezetünk munkatársai 

az ifi csoport körében. Ez egy rendkívül 

tartalmas lelki hét volt, ahol a szolnoki 

ifi több tagja tért meg és kötött életre 

szóló kapcsolatot Istennel.  

A pályázat fellendítette a Szolnoki Re-

formátus Egyház ifjúsági életét. Nagyon 

hálásak vagyunk ezért a lehetőségért. 
 

Végh Emese 



Hadisírok gondozása Szolnokon 

A Szer-telen Fiatalokért Szolnok Köz-

hasznú Egyesület és a Magyar Honvéd-

ség 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj 

együttműködési megállapodást kötött a 

Szolnokon és a környező településeken 

fellelhető hadisírok felkutatására és 

gondozására. E hosszú távú program 

azért is nagy jelentőségű, mert tudomá-

sunk szerint Szolnokon ezt ilyen formá-

ban még nem végezték. Az első alka-

lomra 2014.május 23-án pénteken 14-

:30 -17:00 között került sor Szolnokon 

a Külső Református temetőben. Ennek 

keretében közel 80 hadisír „fejkövein" 

található felíratok felújítását végezte el 

az egyesület által szervezett 5 középis-

kola 55 önkéntes diákja, a katonák irá-

nyításával. Eközben a történelmi háttér-

ről kaptak színes és hasznos tájékozta-

tást a résztvevők, Szathmáry István-

gyülekezetünk presbitere által. Az alka-

lom egy meghitt, ünnepélyes megemlé-

kezéssel zárult 16:30 órakor, amelyet a 

magyar himnusz közös eléneklése után 

Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú 

Város polgármestere nyitott meg,majd 

Dr. Lippai Péter ezredes úr mondott 

emlékbeszédet. Ezt követték gyüleke-

zetünk vezető lelkésze, Végh Miklós 

református lelkipásztor meghitt szavai. 

Az ünnepség végén polgármester úr és 

ezredes úr elhelyezték a megemlékezés 

koszorúját, végül a kürtös elfújta a ma-

gyar takarodót. Nagy hála van a szí-

vemben, hogy egy nagyon áldott és 

méltóságteljes péntek délutánnak lehet-

tünk részesei. Bízunk abban, hogy ha-

marosan folytathatjuk együtt ezt a ne-

mes és Isten által áldott kezdeménye-

zést!                                   

Kozák Csaba 

A hősök emléke 



Szolnoki Református Egyházközség 

5000 Szolnok Tiszaparti sétány 1.  

tel: 56 - 376-810 Honlap: szolnokref.hu 

E-mail: szolnok.ref@gmail.com 

Számlasz.: K&H - 10404993-00026896-00000005 

Szeretetszolgálat:  10404993-50526575-70511036 

Hivatali nyitva tartás 

Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy a Lelkészi Hivatal megvál-

tozott helyszínen, a Szeretetszolgálati Központ irodahelysé-

gében (a templomudvarban) működik.  

A megváltozott helyszínen továbbra is az eddigi félfogadási 

rendben várjuk 

szeretettel a Testvéreket: 

Lelkészi Hivatal 

 

Hétfő 9.00-12.00 

Kedd 13.00-17.00 

Szerda 9.00-12.00 

Csütörtök    13.00-17.00 

Péntek 9.00-12.00 

Szeretetszolgálati félfogadás 

 

Hétfő  16.00-18.00 

Szerda  16.00-18.00 

Kérjük csengessenek 

a kaputelefonon! 

Isten Szentlelkétől áldott  

pünkösdöt kívánunk! 


