


A húsvéti ünnepi hét, a nagyhét virágvasár-

nappal kezdődik. Jézus bevonul Jeruzsálem-

be és a nép ünnepelve királynak kijáró tiszte-

lettel fogadja őt. Bár a tömeg félreérti Jézus 

küldetését, és néhány nap múlva el is fordul 

tőle, Jézus mégis elfogadja a virágvasárnapi 

ünneplést, mert ennek az eseménynek határo-

zott üzenete van, amit a tanítványok is csak 

később értenek meg. Jézus királyi bevonulá-

sa, királyi uralmának kezdete népe életében a 

legnagyobb örömünnep. Voltaképpen ez az 

igazi élet feltétele és kezdete. Azok, akik hit-

re jutottak, akik Úrnak fogadták el Jézust az 

életük felett, mind azt mondják: ekkor kezdő-

dött el valójában az életem. Ami előtte volt, 

az nem volt élet a szó teljes értelmében. 

Erről szól, erre emlékeztet, erre hív fel ben-

nünket bibliai értelemben az ünnepnap, a va-

sárnap. Isten az ünnepet arra rendelte, hogy 

különös módon legyünk együtt vele és emlé-

kezzünk arra, hogy az életünk lényege az, 

hogy hozzá tartozunk, az övéi vagyunk. Ő jó, 

örökké tart szeretete, mi pedig jóságából, 

szeretetéből, kegyelméből élünk minden nap. 

Az ő kegyelmében bízva, az ő kezébe simul-

va találunk a helyünkre, mint bízó szívű en-

gedelmes gyermekei. Minden ünnepnapon, 

minden vasárnapon istentiszteletet tartunk: 

egy összejövetelt, amelyen Isten iránti tiszte-

letünket, imádatunkat fejezzük ki, Isten di-

csőítjük. Sokat jelent számunkra a mondat: 

Soli Deo Gloria, vagyis egyedül Istené a di-

csőség. Életünk célja, hogy istentiszteletünk-

kel, és hétköznapi életünkkel Istent tiszteljük, 

dicsőítsük. Hogyan dicsőíthetjük mi Istent?  

 

„Másnap, ami-

kor az ünnepre 

érkező nagy so-

kaság meghallot-

ta, hogy Jézus 

Jeruzsálembe 

jön, pálmaágakat 

fogtak, kivonul-

tak a fogadására, 

és így kiáltottak: 

Hozsánna! Ál-

dott, aki jön az 

Úr nevében, Izrá-

el Királya!” 

 

János 12, 12-13. 

Áhítat 



Mi az, ami Isten dicsőségét szolgálja? 

„Hozsánna!” – énekli a virágvasárnapi 

tömeg Jézusnak. „Hozsánna!” – egy-

házi énekeinkben, szövegeinkben a 

dicsőítés szava lett ez a héber eredetű 

szókapcsolat. „Hozsánna!”  - valóban 

ezzel dicsőítjük Istent, ha nem csak 

mondjuk, de értjük is! Mert ez a szó-

kapcsolat szó szerint azt jelenti: „Ó, 

szabadíts! Ó, segíts (Uram)!” Segélyké-

rő kiáltás, amely dicsőítő énekké lett, 

mert Isten Istenségét azzal ismerjük el, 

őt azzal dicsőítjük, ha a segítségét kér-

jük. Isten ugyanis be akarja tölteni a 

szükségeinket, és ez a vele való közös-

ségben történhet meg. 

Amikor egyedül erőlködünk az életünk 

terheivel, fájdalmat okozunk Istennek. 

Amikor büszkén vagy éppen félelmek 

között a saját teljesítményünkre kon-

centrálunk, fájdalmat okozunk neki.  

Amikor hozzá kiáltunk: „hozsánna”, 

hozzá fordulunk végre, és az ő kegyel-

méből kezdünk el élni, akkor kibonta-

kozik, mint a virág kinyílik az életünk, 

az ő dicsőségére. A „hozsánna” rend-

jéből való kiesésünk tett bennünket 

elveszetté Isten számára. Elhagytuk őt, 

a ráutalt életet, hogy önállóan, függetle-

nül bontakoztassuk ki az életünket, 

megvalósítsuk magunkat. Miközben mi 

azt hisszük, jól van ez így, az élet alap-

rendje nem változott meg: továbbra is 

Istenre vagyunk utalva, tőle elszakadva 

az élettel összeegyeztethetetlen állapot-

ban vagyunk. 

Ezért jött el Jézus a Király, hogy meg-

szabadítsa népét. Ezért jött el virágva-

sárnap után nagypéntek. A kereszten 

szenvedő Jézusban látjuk azt, hogy mit 

jelent, hogy mi Istentől függetlenítve 

magunkat, élettel összeegyeztethetetlen 

állapotban vagyunk. Nekünk kellett 

volna ugyanis ott függeni a kereszten, 

az a szenvedés a mi lelkiállapotunknak 

megfelelő, a mi helyzetünknek a követ-

kezménye. Jézus helyettünk vállalta 

magára, hogy mi újat kezdhessünk Is-

tennel, visszatalálhassunk az életünk 

rendjébe. „Hozsánna!”  - ne maradj hát 

egyedül az életeddel! „Hozsánna!”  - 

ne maradj egyedül kudarcaiddal, bűne-

iddel, küszködve velük, takargatva 

őket! Vedd igénybe a segítséget, amit 

Jézus szerzett neked a kereszten: kérj 

tőle bocsánatot, és kérd az ő megújító 

kegyelmét. „Hozsánna!” – ne küszködj 

egyedül életproblémáiddal! Hívd őt 

segítségül! „Hozsánna!” – engedd, 

hogy ő hozza el az ő megoldását szá-

modra, és ne a saját elképzeléseidet 

próbáld kierőszakolni tőle. Bízd rá ma-

gad, hallgass rá, engedj neki! 

Az ünnep most is erre emlékeztet: felis-

merjük-e, elismerjük-e, hogy segítségre 

szorulunk? Komolyan vesszük-e ezt 

azzal, hogy keressük Isten segítségét 

vasárnaponként az istentiszteleten, a 

gyülekezet testvéri közösségében, 

egyéni csendességünkben Bibliával a 

kézben imádkozva nap, mint nap? 

„Hozsánna!” 

 

Végh Miklós, lelkipásztor  



Kedves Testvérek! 

Éppen 1 éve számolhattam be a Hírmondó lapunkban arról az örömteli esemény-

ről, hogy gyülekezetünk, a Dunamelléki Református Egyházkerülettől, 

87.249.000,- forintos támogatást kapott a szolnoki református templom felújítá-

sára. Az akkori reményeink, miszerint elérhető közelségbe került a 125 éves 

templomunk építészeti és gépészeti megújulása, a mai napra kézzelfogható va-

lóssággá vált. Visszatekintve az elmúlt évre két gondolatomat szeretném meg-

osztani a gyülekezet tagjaival. Egyfelől az elmúlt időszak tervezései, jogi, mű-

szaki, pénzügyi megbeszélései, amelyek csaknem heti rendszerességgel történ-

tek, több alkalommal elégedetlen türelmetlenséggel töltötték el szívemet. Nem 

értettem, hogy a támogatás feltételeként előírt jogi folyamatok, miért haladtak 

ilyen vontatottan. Aztán elolvasva többször a templomunk építésének történetét, 

valamint Jeruzsálem falainak újjáépítését leíró Nehémiás könyvének fejezeteit, 

nyilvánvaló párhuzamokat értettem meg. Temp-

lomunk tervezésétől (1890), annak kivitelezéséig 

több mint 2 év telt el (1893. szeptember és1894. 

decembere között!), amit református eleink nem 

csak pénzgyűjtésre, (a tervezett 25.000. forint 

helyett a templomépítési költsége 44.000. forint 

volt) hanem a legjobb kivitelezők kiválasztásával 

töltöttek el. Valójában Isten szeretete és különös 

„időzítése” engedte meg „késlekedni” a kivitele-

zést, hogy a városunk református közössége egy, 

a mai napig álló templomban tisztelhesse Ura 

nevét. Másfelől Nehémiás idejében is bármilyen 

emberi buzgósággal és elszánással is kezdtek az 

építkezésbe, Isten nehézségeken keresztül taní-

totta az Ő népét arra, hogy egyedül csak Istenben 

és az Ő „időzítésében” bízzanak. A csüggesztő 

körülmények között Nehémiás Istenbe - biztos 

védelmezőjébe - vetette bizalmát. És Ő, aki szol-

gáját segítette, támasza marad népének minden 

időben. A hitből fakadó válasz ugyanaz, mint 

amit Nehémiás adott: "Istenünk harcol éret-

tünk!", mert Isten van a munkával, és senki nem 

gátolhatja meg. Végül sikert arat! 

2019 februárjában, ezek után történt a templom-

tornyunkat ért viharkár, amikor a „kakasunk le-

szédült” csaknem 100 éve megszokott helyéről 

(1926-ban cserélték). Belegondolni sem  

Gondnoki beszámoló 



merek, mi történt vol-

na, ha a templomunk felújítási munkái alatt, vagy azt követően történik mindez! 

Ezt azonban Urunk nem engedte, így jó reménységünk van arra, hogy a több be-

lövést kapott templomtornyunk is, „kakasunkkal együtt” megújul. Szilárdan bí-

zom ezután Urunk emberi türelmetlenséget és elszánt akaratot szeretettel 

„felülíró időzítésében”.   

Másfelől szeretnék beszámolni a templomunk kivitelezési munkáiról szóló pres-

biteri döntésről, valamint arról, hogy hálaadással tartozunk nem csak Urunk idő-

zítéséért, hanem anyagi forrásaink hálás emberi szívekből fakadó adakozási ta-

pasztalataiért is. Így elmondhatom, hogy 2019 február 10-én, rendkívüli presbi-

teri ülésen, egyhangú szavazással elfogadtuk a gyülekezet templomépítési bizott-

sága által ajánlott kivitelezőt, az abonyi Generál-Kontakt Bt.-t, akik 250 napon 

belül vállalták a kivitelezési munkálatok I. ütemének ( külső felújítási tevékeny-

ség)  befejezését. A templomkertünk munka-építési területének átadása megtör-

tént 2019 április 5-én, ezt követően elkezdődött a felújítás előkészítése. Szeret-

nék röviden beszámolni arról is, hogy az 

elmúlt 1 évben, döntően gyülekezeti ada-

kozásból, valamint önkormányzati és 

egyéb támogatásokból több mint 40 millió 

forintot gyűjtöttünk össze. Ez azt jelenti, 

hogy a templom külső felújításának teljes 

fedezete (a toronyfelújítás nélkül), a gépé-

szeti és templombelső felújításának anyagi 

szükségéből pedig csaknem a fele rendel-

kezésünkre áll. Tehát 13-14 millió forintot 

szeretnénk még összegyűjteni az eredeti-

leg tervezett belső felújításra, ezen felül 

szeretnénk forrást találni a torony rendbetételére is.  
    

Áldott, Urunk áldozatában megerősödő és feltámadásában reményt adó Húsvéti 

ünnepeket kívánok!                                  Szeretettel: Dr. Szabó Károly, gondnok 

„Tanúskodom arról, hogy erejük 

szerint, sőt erejükön felül is önként 

adakoztak, és erősen sürgetve kér-

ték tőlünk, hogy a szentek iránti 

szolgálatban adakozással részt 

vehessenek. És nemcsak azt tették, 

amit reméltünk, hanem először 

önmagukat adták az Úrnak, és az-

tán nekünk, az Isten akaratából.” 

2Kor 8,3-5. 

Az egyházközség templomfelújításra elkülönített számlaszáma: 

10404993-00026897-00000004 



Gyülekezeti beszámoló 2018 

2018 a változások éve volt gyülekezetünkben. Január 1-én kezdte meg az új 

presbitérium szolgálatát. Az új presbitérium törekedett az egymással való lelki 

közösség megélésére és a közös szolgálatra.  

A vasárnapi istentisztelet Isten dicsőségéhez még méltóbb közös ünneplése, kö-

zös szolgálata érdekében újfajta rendben kezdtek presbitereink szolgálatot vállal-

ni a vasárnapi istentisztelet körül (előkészítés, gyülekezet fogadása, tereink fel-

ügyelete, adományok bevételezése).  

A presbitérium testvéri közösség gyakorlására különleges lehetőséget adtak ha-

vonta egyszer a presbiter-tanítványi kör alkalmai, amikor a vasárnapi istentiszte-

let után presbiteri körben együtt ebédeltünk, ismerkedtünk egymással, beszélget-

tünk Isten Igéjén és közösségünk életén gondolkozva, imaközösségben voltunk 

egymással. Sokat jelentett az épülésben kunhegyesi presbiter-tanítványi csendes 

napunk (április 29-30.), amikor gyülekezetünk missziói küldetésén gondolkoz-

tunk együtt imádságban, és formálódtunk a gyülekezetünk missziójával kapcso-

latos közös látásban, amely közvetlenül is megmutatkozott például a missziói 

bizottság által előkészített és a presbitérium által elfogadott hitoktatással és ifjú-

sági munkával kapcsolatos határozatokban. 

Törekedtünk arra, hogy gyülekezeti életünkkel kapcsolatos döntéseinket 

„koncentrikus körökben” egyeztetve készítsük elő. Ennek keretet adva az év első 

lépéseként megalakítottuk a missziói, diakóniai és gazdasági bizottságot. A 

gondnok és vezető lelkipásztori egyeztetés után, bizottsági, munkatársi, közössé-

gi egyeztetést követően kerültek fontosabb kérdéseink a presbitérium elé. A bi-

zottságok munkájában aktívan részt vevő presbiterek így részletesebben végig-

gondolhatták, megbeszélhették az egyes kérdéseket, a presbitérium egyetértését 

pedig jól előkészítette a presbiteri bizottságok egyetértése a határozati javasla-

tokkal kapcsolatban. 

A gyülekezeti élet különböző szolgálatai, és a vasárnapi istentisztelet körül vég-

zett presbiteri szolgálatok mellett presbiter - házigazda felelős rendszert indítot-

tunk el szeptemberben a kis csoportos és rendkívüli alkalmak megszervezésének 

feltételeként. A kezdeményezés célja, hogy minden alkalommal kapcsolatban a 

tartalomért felelős lelki munkatárs mellett legyen másik munkatárs is, aki szük-

ség szerint további munkatársak bevonásával házigazdaként biztosítja az adott  



gyülekezeti alkalom külső feltételeit (fűtés, berendezés, ajtónyitás, alkalom után 

rendrakás, szükség esetén mosogatás, zárás). A kezdeményezés jónak bizonyult, 

a gyakorlati kivitelezésben a továbbiakban fejlődnünk kell. 

Összességében elmondható, hogy a presbitérium az elmúlt évben növekedett 

abban, hogy egymásra egy lelki és munkatársi közösség tagjaiként tekintünk és 

abban is, hogy gyülekezetünkre egy olyan közös családunkként tekintünk, ahol 

mi vagyunk a felelős házigazdák.  

Gyülekezeti életünkben törekedtünk a belső egységben való növekedésre és 

missziónk tudatosabb átgondolására, koncentrálására, arra, hogy a kiterjedtség 

helyett a mélységre, intenzitásra helyezzük a hangsúlyt. 

Az év közben történt személyi változásokon keresztül is erre nevelt bennünket 

Istenünk. Augusztusban elköszöntünk mindkét beosztott lelkipásztorunktól Isten 

áldását kérve életükre és további szolgálatukra. Stummerné Nagy Ágnes soproni 

beosztott lelkipásztorként, Véghné Sándor Emma gerjeni missziói lelkipásztor-

ként folytatja szolgálatát. Szomorú szívvel búcsúztunk el Szabó Andrásné Mag-

da és Tóth Kálmán már leköszönt korábbi presbiter testvéreinktől, akik ebben az 

évben hunytak el. 

A beosztott lelkipásztori státuszokat egyelőre nem sikerült betöltenünk. A lelki-

pásztor munkáját segítendő gyülekezetünk két teológus hallgatója Bárány 

György és Schwancer Pál a hitoktatás mellett lelki alkalmak vezetését, igeszol-

gálatát is végzi a lelkipásztor irányítása mellett. Az egyházközségünk területén 

végzett református hitoktatói munka és gyülekezetünk gyermekmunkája vezeté-

sét Schwancer - Csák Marianna hitoktatónk vette át. Emellett gyülekezetük pres-

biterei, és hívő, szolgálatkész tagjai közül is többen további szolgálatokat vállal-

tak gyülekezeti életünkben – így erősített meg minket és tette közösségünket 

érettebbé Isten a szükségen keresztül is. Hála legyen ezért neki! 

Missziónk tudatosabbá és koncentráltabbá tételének jegyében 

gondoltuk újra az iskolai hitoktatás kérdését. Közös látásunk 

szerint az iskolai hitoktatásnak akkor van értelme, ha arra tuda-

tosan missziói lehetőségként tekintünk. A rendszeres gyermek 

istentiszteletek, a havi családi vasárnapok „látogatóbarát” alkal-

mai (zenés gyerekreggelivel és istentisztelet utáni teázással, 

beszélgetéssel), a játszóházak, családi napok, napközis tábor eddig is ezt a célt 

szolgálták.  



Ezek mellett kétheti rendszerességgel októberben elindítottuk a „picifi” elneve-

zésű alkalmat, mely a 8-12 éves korosztály számára nyújt lehetőséget a reformá-

tus baráti közösség gyakorlására. Ezt az alkalmat támogatja ifjúsági misszióval 

kapcsolatos felismerésünk is, miszerint az ifjúsági munkát már gyermekkorban 

el kell kezdenünk korosztályos, lehetőleg néhány évvel idősebb fiatalok által 

vezetett baráti körök („gyermek ifik”) munkálásával, hogy fiataljaink a konfir-

mációs felkészítésre már közösségi élménnyel és gyülekezeti kapcsolatokkal 

érkezzenek meg, hogy lehetőleg ez a folyamat folytatódjon konfirmáció után is 

az ifjúsági csoportban. 

A konfirmációs felkészítésünk „Konfi + ifi” néven ősztől új for-

mában folyik: a Talifish Teaházban tartjuk az alkalmakat munka-

társi közösségben szolgálva Kozák Csaba presbiterünk, Kozákné 

Ildikó hitoktatónk – a teaház házigazdái – Végh Emese teológus-

hallgató és Végh Miklós lelkipásztor közös szolgálatával. Ez to-

vábblépést jelent a teaházat működtető  „Szertelen Fiatalokért Szolnok” Köz-

hasznú Egyesülettel való közös gondolkodásunkban és ifjúsági szolgálatunkban. 

Ennek jegyében a Talifish-ben tartottunk konfirmandus és ifi karácsonyt és kö-

zösen tartottuk az ifi szilvesztert is. A konfirmációra készülő fiatalok intenzívebb 

megszólítása és közösségformálása érdekében őszi szünetben ott alvós csendes 

napot tartottunk Tiszavárkonyban. 

Missziói gondolkodásunkban fontos közös látásunk, hogy gyülekezetünk akkor 

tud hitelesen kifelé bizonyságot tenni, ha ezt egységben, hitben és közösségben 

megerősödve teszi. Ezért a kifelé nyitás alapja a belső megerősödés. 

Ennek jegyében szerveztünk 4 napos gyülekezeti evangelizációt júniusban Bódis 

Miklós szolgálatával. Az eddigi gyakorlattól eltérően konkrétan meghatároztuk 

az evangelizáció célcsoportját: a gyülekezeti tagok ébresztését, megújulását, 

szolgálatra indítását határoztunk meg az evangelizáció céljaként. Ezzel készül-

tünk lelkileg a rá következő „Nyitott templom misszióra”, amelyik 2018-ban is a 

Tiszavirág-fesztiválhoz kapcsolódó kifelé nyitó missziói alkalmunk volt. 

Az evangelizációt és a hitmélyítést, belső erősödést egyaránt 

szolgálták kis csoportos alkalmaink. A Cursillo csendes hétvégéi 

továbbra is fontos hitébresztő és hitmélyítő lehetőséget jelente-

nek, a hétvégéken részt vettek összetartását, szolgálatra felkészí-

tését hivatott szolgálni a havi Cursillo csoport összejövetel. 



A dömösi kör szenvedélybeteg embertársaink felé nyit ajtót, lehe-

tőség szerint Jézus Krisztus és a gyülekezet közössége felé is to-

vább vezetve őket. A dömösi kör alkalmait a Hetényi Géza Kór-

házzal folytatott együttműködés keretében rendszeresen látogat-

ják a kórház pszichiátriai osztályán aktuálisan kezelés alatt álló 

szenvedélybetegek is. 2018-ban a heti találkozások mellett márci-

usban Dömösön, nyáron Nagycsepelyen csendes hétvégét is tartott csoportunk, 

év közben pedig több egész napos találkozásra is volt lehetőségük a csoport tag-

jainak. 

A Kereszt-kérdések kör komoly missziói eszköz a gyülekezet életében, ahol az 

érdeklődők egy 10 hetes evangelizációs sorozaton vehetnek részt ismerkedve a 

keresztyénség, az evangélium lényegével. A sorozat munkálja a hitből fakadó 

személyes döntést az Úr Jézus mellett és az elkötelezett bekapcsolódást a gyüle-

kezet életébe. 2018-ban két sorozatot is tartottunk, tavaszi sorozatunkat párhuza-

mosan futó reggeli és esti alkalom keretében széles kör részvételével tartottuk. 

Gyülekezeti munkatársaink ennek keretében a csoportvezetésben is gyakorolhat-

ták magukat, ebbe a sorozatba bekapcsolódtak tószegi testvéreink is. A tavaszi 

sorozat résztvevői pünkösd előtti csütörtökön keresztelkedtek illetve konfirmál-

tak. Az ősz sorozatunk résztvevői 2019. pünkösdjére készülnek fel a konfirmáci-

óra. 

A gyülekezet teljes körét hívogatjuk hétközi beszélgető kis csoportjainkba, me-

lyeken a vasárnapi igehirdetés által felvetett hit- és életkérdéseket beszéljük meg 

és imaközösségben vagyunk egymással. Ebben az évben a bekapcsolódók köre is 

szélesedett illetve intenzivitá- sukban is megerősödtek kis cso-

portos alkalmaink. Ezt a közös látással, munkatársi közösségben 

végzett szolgálat tette lehető- vé. A csoportokat presbiterek, 

gyülekezeti munkatársak veze- tik. Erre a szolgálatra ősszel há-

rom felkészítő alkalmon ké- szültünk együtt, végiggondolva, 

hogy hogyan lehet a kis cso- port a hit és a testvéri kapcsola-

tok erősödésének színtere. Az egységet szolgálja a közös igei tartalom, melyet a 

lelkipásztor készít elő. Jelenleg szerda este három asztalnál beszélgetnek testvé-

rek, ennek az alkalomnak a felvezetését és lezárását Csorba Zsuzsanna presbite-

rünk végzi. Kedden reggel 10-12 fő találkozik egyelőre a lelkipásztor vezetésé-

vel, ezen kívül elindult egy házi csoport is. Reménységünk, hogy ebben a formá-

ban egyre több gyülekezeti tagunk kapcsolódik majd be a testvéri közösségbe. 



Az Istennel és egymással kis csoportban gyakorolt 

közösségre adtak lehetőséget a fentieken kívül a 

Baba-mama kör, a vasárnapi imaközösség, az 

énekkar és a páros kör alkalmai is gyülekezeti tag-

jaink szolgálatával. Szeptembertől az asszonykör 

és a „csütörtöki bibliaóra” összevonásával indítot-

tuk útjára a „Simeon és Anna” kört, mely idő gyü-

lekezeti tagjainknak ad rövid igei bevezető után Ige 

körüli beszélgetésre és imádságra lehetőséget. 

A kis csoportos beszélgetések mellett fontosak a személyes találkozások, négy-

szemközti beszélgetések is. A Lelkészi Hivatal félfogadása a személyes találko-

zások lehetőségét adja, ahol a hivatali ügyintézésen túl gyakran lelki beszélgetés 

is történik. 

A lelkipásztorral folyatott lelkigondozói beszélgetések lehetőségének szélesítése 

érdekében ősztől heti rendbe foglaltan hirdettük meg a gyülekezet felé ezt a szol-

gálatot szerda délutánonként „lelkigondozói órák” névvel. Természetesen egyez-

tetés szerint ettől eltérő időpontban is volt és lesz lehetőség a lelkigondozói be-

szélgetésre. 

A szolnoki szeretetotthonok közül rendszeres istentiszteletet a Vízpart körúti 

Idősek Otthonában tartunk, ahol munkatársi közösség végzi a szolgálatot egyre 

több résztvevő mellett. 

Egyházközségünkhöz a következő szórványtelepülések tartoznak: Besenyszög, 

Csataszög, Hunyadfalva, Nagykörű, Kőtelek. Ezek közül csak Nagykörűben tar-

tunk rendszeres istentiszteletet általában minden hónap 2. vasárnapján illetve a 

nagy ünnepek első napján délután 5 órakor az önkormányzat által rendelkezésre 

bocsátott épületben 5-10 fő részvételével. Az istentisztelettel párhuzamosan 

gyermek istentiszteletet tartunk általában 2 ritkábban 4 gyermek részvételével. 

Besenyszögön óvodai hittan csoportunk van. Besenyszögről többen bejárnak a 

dömösi kör alkalmaira, illetve részt vesznek a szolnoki gyülekezeti élet más al-

kalmain. 

Szandaszőlősön tovább folyik gyülekezetünk missziói szolgálata. A „Szolnok-

Szandaszőlősi Református Templomért” Alapítvány segíti, támogatja a 

szandaszőlősi református egyházi életet. Gyülekezetünk szandaszőlősi misszióját 

a Dunamelléki Református Egyházkerület is támogatja. 



Az augusztusi személyi változások miatt új rendben végezzük a szandaszőlősi 

szolgálatokat. Szeptemberi missziói határozatában a presbitérium aláhúzta, hogy 

Szolnokon egy református gyülekezet van. Az egység megőrzése a különböző 

városrészekben helyben végzett gyülekezetépítő szolgálat mellett is fontos. A 

hitoktatást két hitoktatónk végzi Szandaszőlősön a tanév elején  rögzített óraren-

di beosztás szerint. Törekednek arra, hogy a szülőkkel kapcsolatot keressenek, 

meghívják a gyerekeket a szandaszőlősi családi alkalmakra és azokon ők maguk 

is részt vegyenek. 2 szandaszőlősi fiatal a többiekkel együtt készül a konfirmáci-

óra, melyet majd felkészülésük után Szandaszőlősön tartunk. Az istentisztelete-

ket és bibliaórákat a lelkipásztor és a teológus hallgatók tartják havi beosztás 

szerint. Megtartottuk az őszi missziói napot vasárnapi istentisztelet és családi 

délután formájában, volt adventi játszóház, bibliaóra a Máltai Szeretetszolgálat-

tal közösen, családi karácsonyi ünnepség. A jelenlegi helyzet tovább erősítette a 

szandaszőlősi gyülekezeti tagok részvételét a külső körülmények biztosításának 

illetve az istentiszteleti alkalmak segítésének szolgálatában.  

A gyülekezet diakóniai szolgálatát évek óta a presbitérium által 

megbízott diakóniai bizottság vezeti. A diakóniai szolgálat egy-

részt figyelemmel viseltetik a nehéz helyzetbe került embertársa-

ink megsegítésére. Átfogó életsegítséget szeretnénk nyújtani 

puszta anyagi támogatás helyett, ezért rendszeres félfogadáson 

várjuk az érdeklődőket, ahol elbeszélgetve velük átgondoltan 

tervezhetjük meg a segítség szükséges és lehetséges lépéseit. A 

diakóniai szolgálat emellett természetbeni és pénz adományokat gyűjt és ad to-

vább. 2018–ban  több segítséget tudott nyújtani, mint az azt megelőző évben.  

Az Élelmiszerbanknak és az ALDI Áruháznak köszönhetően, 2018 december 31-

ig  több, mint 15 tonna, és több, mint 13 millió forint értékű élelmiszert osztot-

tunk ki a rászorulóknak. A célcsoport jelenleg mintegy 50 család és 35 hajlékta-

lan a gyülekezeten kívülről, és 75- 100 család és egyedülálló a gyülekezet belül-

ről. 

A 2018. évben ismét megszervezte a diakóniai bizottság a gyülekezeti életünket 

támogató, és városi kapcsolatainkat építő, immár hagyománnyá vált, jótékonysá-

gi Borvacsorát. Bekapcsolódtunk az MRSZ „Egy doboznyi szeretet” akciójába, 

mintegy 75 doboz tartós élelmiszert összegyűjtve. 

Karácsonykor a Vízpart körúti Idősek Otthonában és Szandaszőlősre, több, mint 

70 ajándékcsomagot állítottunk össze. 



2018 

Egyházfenntartói járulékok:     6.543.800,- 

Perselypénzek:          3.822.945,- 

Nem templom felújítást megvalósító céladakozás:    8.235.000,- 

 

Adományok és támogatások a templomfelújításra:          32.790.878,-   

 

Személyi és fenntartási kiadások összesen:                        17.828. 745,- 

A munkatársi vacsora helyett egy bővebb kört megszólító gyülekezeti vacsorát 

rendeztünk decemberben. Igény szerint működik a idős testvéreinket segítve va-

sárnapi  szállítószolgálatunk is. Többen bekapcsolódtak a hétfői ügyfélfogadás 

szolgálatába.  

A fentieken túl nagyon sok érték, alkalom, esemény és szolgálat gazdagította 

gyülekezetünket 2018-ban, melyeknek felsorolása szétfeszítené a Hírmondó ke-

reteit. Isten iránti hálával visszagondolva az elmúlt évre, minden adományt és 

segítséget megköszönve ajánlom gyülekezetünket mennyei Atyánk gondoskodó 

szeretetébe, Jézus Krisztus megváltó kegyelmébe, és a Szentlélek újjáteremtő 

közösségébe. 

Végh Miklós, lelkipásztor 

2019. I. negyedév: 

Egyházfenntartói járulék:    2.316.570,- (éves előirányzat 7.000.000,-)  

Perselypénzek:           963.140,- (éves előirányzat 4.000.000,-) 

Saját gazdálkodásra az I. negyedév  

végén rendelkezésre álló összeg:    2.821.185,- 

Gyülekezetünk gazdálkodása főbb számokban 



Gyülekezetünk dia-

kóniai munkája jelen-

leg az ALDI áruház-

zal történő együttmű-

ködésünk keretében 

élelmiszertámogatás-

ra fókuszál. Nagyon sokan vesznek 

részt ebben a szolgálatban, hétfői napo-

kon a nem gyülekezeti rászorulóknak 

segítünk, a többi hétköznapon a gyüle-

kezeti tagoknak nyújtunk ebben a for-

mában segítséget. Jelenleg ez a szolgá-

lat több mint, 100 családot és egyedül-

álló támogatottat jelent. Jelenleg temp-

lomunk felújítása befolyásolja szolgála-

tunk lehetőségeit. Ezen a fórumon is 

szeretném hirdetni, hogy a munkálatok 

befejeztéig nem tudunk ruha és tárgyi 

adományokat átvenni. Ezt nagyon fon-

tos hirdetnünk a kívülállók felé is, mert 

a tárolást addig, amíg a templomkert 

munkaterületként funkcionál, nem tud-

juk megoldani. 

A szolgálati lehetőségekre szeretném 

még felhívni a figyelmet: Élelmiszer-

szállítói és élelmiszer kiosztói szolgá-

latra folyamatosan várjuk a jelentkező-

ket, így a jelenleg is hűségesen munkál-

kodó testvéreinkkel együtt egy rende-

zettebb, kiszámíthatóbb rendet tudnánk 

kialakítani. Jelentkezni a Lelkészi Hi-

vatalban lehet vagy nálam, a 

+36705257488-as telefonszámon. 

Áldáskívánással, Bárány György 

DIAKÓNIAI HÍREK 

Soli Deo Gloria! 

„A diakónia, mint szolgálat, tar-

talmában elsősorban nem egy at-

titűdre vonatkozik, hanem a szol-

gálatot végzőknek, az Istentől 

kapott küldetésben betöltött he-

lyére. Aki szolgál, az szavaival, és 

magatartásával közvetíti a küldő 

Isten üzenetét.”  

John Collins: Diakónia 

Néhány anyakönyvi adat gyülekezetünk elmúlt évi életéből: 

Keresztelő: 14 gyermek (6 fiú és 8 leány), 7 felnőtt (3 férfi és 4 nő) 

Református hitoktatás: 130 csoportban 429 gyermek részesül református 

hitoktatásban a város oktatási intézményeiben 

Konfirmáció: 14 gyermek (6 fiú és 8 leány) és 12 felnőtt (6 férfi és 6 nő) 

tett konfirmációi fogadalmat. 

Esküvő: 7 pár kérte Isten áldását házasságára templomunkban. 

12 férfi és 14 nő testvérünktől búcsúztunk református szertartás szerint 

Szolnokon, 2018-ban.  



Költségvetés 2019. A presbitérium 

elkészítette az egyházközség költség-

vetését és a gazdasági bizottság javas-

latai alapján a gyülekezet gazdasági 

életével kapcsolatos döntéseket hozott. 

A 2019. év a templomfelújítás éve. 

Ebben az évben a működési kiadása-

ink mellett első renden erre a páratlan 

beruházási feladatra koncentrálunk.  

Az egyházfenntartói járulék ajánlott 

mértékét a presbitérium nem emelte a 

tavalyi évhez képest. Így az ajánlás 

továbbra is a jövedelem (nyugdíj) 2%-

a, de legalább 3.000,- Ft/hó (36.000,- 

Ft/év) aktív keresőknek, 1.200,- Ft/hó 

(14.400,- Ft/év) nyugdíjasoknak és 

gyesen levőknek; 500,- Ft/hó (6.000,- 

Ft/év) diákoknak. Az egyházfenntartói 

járulék természetesen nem adó, hanem 

adomány, amellyel mindenki Isten 

iránti háláját és lelki családja iránti 

felelős elköteleződését fejezi ki. Így 

bízzuk kinek-kinek szívbeli döntésére 

ennek befizetését. Kérjük Testvérein-

ket, hogy amennyiben megtehetik, 

havi rendszerességgel fizessék egy-

házfenntartói járulékukat, mert ez egy-

részt gyülekezetünk gazdasági műkö-

dését kiegyensúlyozottabbá teszi, más-

részt a havi részletek befizetése nem 

annyira megterhelő, mint az éves járu-

lék egy összegben való befizetése. 

Költségvetési prioritások. A presbi-

térium a költségvetés készítésekor 

egyetértésre jutott abban, hogy gazda-

ságilag legfontosabb feladatunk gyüle-

kezetünk életének, missziójának mű-

ködési kereteit fenntartanunk: vagyis 

rendszeres és rendkívüli alkalmaink-

nak helyszínt biztosító épületeinket 

karban tartani, az irodai és rezsi költ-

ségeinket finanszírozni, a gyülekezet 

munkatársainak jövedelmét illetve 

javadalmát biztosítani illetve a gyüle-

kezet életéről kommunikációt folytatni 

(Hírmondó, honlap, stb.)  

Az éves egyházfenntartói járulék, a 

perselypénzek illetve épületeink bevé-

telei ezeknek a kiadásainknak fedeze-

téül szolgálnak. Gyülekezeti szolgála-

taink és programjaink extra költségei 

ezeket az alapfeladatokat nem veszé-

lyeztethetik. 

Ezeket az extra kiadásokat 

(kirándulások, gyülekezeti napok, sze-

retetvendégségek, diakóniai szolgála-

tok stb.) további céladományokból 

(természetbeni és pénzadományok) 

tudjuk csak fedezni. 

Ezért az egyházfenntartói járulék és a 

perselypénz mellett egész évben  

Presbiteri határozatok az egyházközség  

gazdasági életével kapcsolatban 2019. 



céladakozást hirdetünk missziói célok-

ra, diakóniai célokra, a működési költ-

ségekre és a beruházási kiadásokra. 

A missziói céladományokkal a gyüle-

kezeti alkalmaink extra kiadásainak 

fedezetéhez járulhatunk hozzá (pl. sze-

retetvendégségek, gyerekprogramok, 

kirándulás, nyitott templom misszió). 

A szeretetszolgálati céladományok-

kal a gyülekezet személyes segítő szol-

gálatát támogathatjuk (élelmiszerbank, 

segélyek, iskolakezdési támogatás, is-

tentiszteleti szállítószolgálat, stb.) 

A működési céladományokkal a gyü-

lekezet működési költségeihez járulha-

tunk hozzá (amit az alapbevételeink 

csak részben fedeznek) 

A beruházásra befizetett adomá-

nyokkal pedig 2019-ben a templomfel-

újítást támogathatjuk. 

Kérjük testvéreinket, hogy Isten iránti 

hálából adott adományaikból először 

egyházfenntartói járulékukat és per-

selyadományaikat fizessék be – ezzel a 

gyülekezet alapvető működését segítik. 

Amennyiben ezen túl is adakoznak, a 

felsorolt területek közül támogassák 

azt, amelyikért leginkább felelősséget 

éreznek.  

A céladományokat befizethetjük a 

lelkészi hivatalban és az istentiszte-

let előtt is bizonylat ellenében illetve 

a templom kijárati oldalán az irat-

missziós asztal melletti megfelelő 

feliratú perselyben is elhelyezhetjük 

(missziói célokra illetve szeretetszol-

gálati célokra). Ezeket az adomá-

nyokat is minden vasárnap megszá-

moljuk, lekönyveljük és az adott 

célterületekre fordítjuk. 

Rendszeres tájékoztatás. A presbitéri-

um döntése szerint a 2019. évben a 

presbitérium havi, a gyülekezet pedig 

negyedévenkénti rendszerességgel tájé-

koztatást kap a gyülekezet pénzügyi 

helyzetének alakulásáról.  

Missziói munkaterv. A presbitérium 

döntése alapján 2018. szeptembertől új 

rendben készítjük missziói munkater-

vünket: szeptembertől augusztusig a 

tanév rendjét követve. Januári gyűlésén 

a presbitérium pontosította missziói 

alkalmaink rendjét. Ezt a rendet alapul 

véve készülnek havi programjaink és 

heti alkalmaink rendje is. A presbitéri-

um minden alkalom mellé a tartalomért 

felelős szolgáló mellett úgynevezett 

házigazda felelőst is igyekezett állíta-

ni, aki figyel az egyes alkalmak külső 

körülményeire. Ezzel a szolgálattal fe-

jezzük ki azt, hogy a gyülekezetet csa-

ládunknak tekintjük, ahol nem vendé-

gek, hanem házigazdák vagyunk, akik 

szolgálnak egymásnak és szeretettel 

fogadják a vendégeket. Ebben a szolgá-

latban szeretettel várjuk a gyülekezeti 

tagok segítségét is.  



A legnagyobb segítség, amit a hit útjá-

ra lépve tapasztaltam egész más volt, 

mint azt előzetesen vártam. Hogyan 

lehetnék feketeöves hívő!? Irány a 

templom! Minden vasárnap! Ez Az! 

Ott Megtalálom Jézust! Ott megtalá-

lom Istent! És így megtaláltam önma-

gam (tele megfelelési kényszerrel)! 

Próbáltam mindenekfelett fenntartani 

annak látszatát, hogy "én hívő lettem!" 

Gondoltam, majd mindenki látja raj-

tam hogy megtértem és közben idővel, 

ellesem, megtanulom hívő testvéreim-

től a helyes, az elvárt, a megfelelő vi-

selkedést, hogy hogyan is kell hívő-

ként élni! Nem sikerült! Minden nap 

szembesültem a keddi és csütörtöki 

alkalmakon, hogy 

LEBUKTAM!!! EL-

BUKTAM!!! - min-

denki átlát rajtam! 

Meg akartam felelni 

egy olyan elvárás-

nak, amit sem Isten, 

sem Jézus, sem a 

lelkészünk, sem a 

gyülekezet hívei 

nem támasztottak 

felém! Rengeteg mondanivalóm volt 

az ilyen összejöveteleken és példáza-

tokban tudtam beszélni arról, hogy én 

milyen jó hívő is vagyok és bizonyíta-

ni, hogy IGEN! Én megtértem!!! Ha-

nem, amikor valamelyik testvérünk 

történetét hallgatva választ kaptam 

azokra kérdésekre, amiket fel sem tet-

tem, leesett az állam! Lehet, hogy csak 

figyelnem kell hallgatnom és tanul-

nom? - tettem fel magamnak a kérdést. 

Mindenki, aki hozzászólt a beszélge-

téshez engem épített és erősített, és 

már csak annyi volt a dolgom, hogy 

hálával fordulok Istenhez, aki megnyi-

totta szememet és fülemet és bezárta a 

számat. Már nem akartam kényszere-

sen énekeket idézni hivatkozva a Bib-

liában olvasott, hallott igékre és már 

tudtam reggel, mikor mentem a közös-

ségbe, hogy kérdeznem sem kell, még-

is mindenre választ kapok! Ez hatal-

mas biztonságérze-

tet, nyugodtságot, 

természetességet 

adott és a közösség-

be vetett hitemet 

megerősítette. Sze-

retném elmondani, 

amit nem tudok és 

szeretném átadni az 

érzést, amit nem le-

het: azt tapasztalom, 

hogy a gyülekezet nagy családjának a 

testvéri közösségnek az összetartó ere-

je - hála Istennek - hatalmas!!! Kérek 

mindenkit, aki ezt az írást olvassa és 

valaha megfordult a fejében, hogy a  

Feketeöves hívő leszek!(?) 
- Egy volt divathívő bizonyságtétele -  



Az óvodában asz-

tal volt a jelem. 

Mindig asztal 

mellett, körül vol-

tam a felnöveke-

désem során a 

családban, iskolá-

ban, munkahelye-

ken. Nagyma-

mámnál órákat játszottunk unokahúga-

immal a gangon az asztal alatt és néha 

rajta is. És mennyi minden került vagy 

nem került az asztalokra, mennyi szó 

hangzott el és mi minden történt az 

asztalok körül! Megtanultam, hogy az 

asztal nem bútordarab, hanem: tálca, 

étel, étkezés, közösség, hely és hely-

zet, gyűjtő és gyújtópont, origó, oltár, 

az Úr asztala. Nekem mindez így 

együtt a szerdai bibliakör.  

Asztal köré gyűlünk, odaülünk egy-

máshoz, ahol Jézus van középen, és 

aki örömmel, terített asztallal és fenn-

tartott hellyel vár 

ránk, mint hajda-

nán a samáriai 

asszonyra Jákób 

kútjánál. Mert 

mindannyian úton 

vagyunk és üres 

vagy félig üres 

korsóinkkal a 

szerdai alkalmakra megérkezve lehe-

tőségünk van arra, hogy az Ige fényé-

ben elmondhassuk egymásnak az 

utunkat, meghallgathassuk egymást, 

hogy hétről hétre újra megízlelhessük 

a vizet, hogy a hétköznapok zajából 

kihallhassuk a Pásztor hangját.  

Amikor jól figyelek, mindig ad valami 

újat, új tartalommal, ami addig isme-

retlen volt, amit elvihetek és tovább 

adhatok másoknak is. Ez egy hely, 

ahol tovább növekedhetek Krisztus 

követésében: egy lelki otthon. 

Nagy Zsuzsanna 

vasárnapi istentiszteleten kívül is időt 

szánjon a tanulásra a fejlődésre a kö-

zösségépítésre:  Jézusért, Istenért és 

önnön magáért jöjjön el és próbálja ki! 

Higgyétek el, nem agitálni vagy befo-

lyásolni akarlak benneteket, csak sze-

retném, ha ti is átélnétek azt az érzést, 

amit ezek a csoportos gyülekezeti ösz-

szejövetelek adnak, és adtak nekem! 

Isten útján járni jó! És ha ez párosul a 

bizonyságtételekkel, amelyeket átadha-

tunk egymásnak ezeken az alkalmakon, 

akkor hihetetlen mégis hittel teli bol-

dogság érzés tölthet el mindannyiunkat. 

Szerencsés vagyok, hogy egy testvéri 

hívásnak köszönhetően közétek, testvé-

reim közé kerültem. Bízom Isten ke-

gyelmében - mely határtalan -, hogy 

még sokáig itt lehetek veletek!  

Molnár Antal 

Asztalközösség 



 

 



A tábor díja, teljes ellátással: 12000 Ft/fő. A tábor díjának befizetése a tábor első 

napján történik. A tábor díjához támogatás igényelhető a lelkészi hivatalban 

ügyfélfogadási időben (H-SZ-P 9:00-12:00 és K-Cs 13:00-17:00) Csorba Zsu-

zsanna irodavezetőnél. 

Jelentkezni lehet április 30-ig, a létszám korlátozott ezért a jelentkezés sorrend-

jében 60 gyermeket tudunk fogadni. A jelentkezéseket és kérdéseiket a 

schwancermarianna@gmail.com címre szeretettel várom. 

 

Schwancer-Csák Marianna 

 

Napközis Tábor 

 

2019. július 1-5. 

A tábor napjai röviden: 

8:00-9:00 érkezés, reggeli torna, énektanulás 

9:00-9:30 bibliai történet meghallgatása 

9:30-10:00 tízórai 

10:00-11:00 kiscsoportos munka 

11:00-12:00 szabadidő, irányított játékok  

12:00-12:30 ebéd 

12:30-13:00 csendes pihenő  

13:00-15:30 kézműves foglalkozások, kirándulás  

15.30-16:00 uzsonna 

16:00 zárás, elköszönés 

mailto:schwancermarianna@gmil.com


2018 nyarán vetődött fel 

a gondolat, hogy a 8-12 

éves korosztálynak is 

szervezzünk egy rend-

szeresen megtartott al-

kalmat mindazoknak a 

gyermekeknek, akik kö-

tődnek gyülekezetünkhöz vagy érdek-

lődnek a keresztyén szellemiség iránt. 

A missziói bizottság támogatta a kezde-

ményezést és ajánlotta a gyülekezetünk 

presbitériumának a missziói tervbe be-

illesztését. A presbitérium nem állított 

akadályt a kéthetenkénti rendszeresség-

gel megtartandó alkalomnak. Az egyez-

tetések során kitűztük a célt: egy belé-

pő szintű alkalom, ahol a résztvevők 

közösséggé kovácsolódva később 

együtt tehetnek majd konfirmációs fo-

gadalmat, majd válhatnak az ifik részé-

vé. Egy olyan együttlét rajzolódott ki 

az együtt gondolkodókban, hogy  a 

gyerekek sok játékossággal, közösen 

megélt programokkal és Isten előtti 

boldog együttlétben találjanak egymás-

ra! Az elfogadás után kezdtük keresni, 

mi is legyen az alkalom neve. Sok ötlet 

merült fel, de végül a pici ifi korcsoport 

meghatározásból szü-

letett meg a PicIfi el-

nevezés. Első körben, 

már az új névvel, a 

református hittanokta-

tásban résztvevő gyer-

mekek között hirdet-

tük meg az alkalmat. A gyermekek és 

szülők nagy örömmel és odaszántság-

gal fogadták a lehetőséget. Jelenleg 

alkalmanként változóan 4-20 gyermek 

látogatja. Egyéb rendezvények miatt 

elmaradt alkalmak után záporoztak a 

kérdések: „Mikor lesz PicIfi?”. A láto-

gatók számának növelése érdekében 

elindult Facebook-on a PicIfi csoport, 

mely tartalmakat mindannyiunk Pocok-

ja kezeli. A szülők örömmel vették ezt 

a tájékoztatási felületet. Nagy örö-

münkre a szülők sokszor szálltak be a 

közös játékokba és imádkoztak a gyere-

kekkel! A kéthetente megtartott alkal-

makon egyre szélesebb körből kerültek 

ki a résztvevők. Maguk a gyermekek 

váltak hívogatóvá, ezzel együtt minden 

alkalmat hirdettünk szórólapon, elekt-

ronikus felületen is. 

„Itt van az ÚR,benne 

reménykedtünk, vigad-

junk és örüljünk szaba-

dításának!” 

Ézsaiás 25,9 



Örömmel számolunk be arról, hogy e 

kis csapat tagjai adtak karácsonyi mű-

sort a Vízpart körúti Idősek Otthoná-

ban. Énekszóval, furulyajátékkal és 

verssel tették emlékezetesebbé az 

idősek ünneplését, és ők osztották ki 

gyülekezetünk ajándékcsomagjait! 

Kétszer is különleges alakalom volt 

a PicIfi csoport és meghívott ven-

dégeinek látogatása a jégpályán. 

Az első alkalommal meghirdetett 

programra meghívást kaptak a 

konfirmációra készülők és Végh 

Miklós lelkipásztor is. 

Olyan jól sikerült ez a látogatás, hogy a 

jégszezon vége előtt, újabb csúszkálást 

iktattunk be. Örömmel vettük a szülők 

segítségét, s külön öröm volt látni az 

apukákat és anyukákat a jégen. Kö-

szönjük a hozzátartozók segítségét és 

támogatását! Mindezek mellett, mégis a 

legörömtelibb az volt, mikor egymásért 

aggódó, egymást segítő kisközösség 

képét mutatta a csoport a templomon 

kívül is. 

 

 

Kiemelendő az az együttlét, mikor a 

tavasz kezdetén, PicIfi pikniket tartot-

tunk. Sajnos, erre az alkalomra elég 

kevesen tudtak eljönni, elsősorban is-

kolai elfoglaltság miatt, de akik ott vol-

tak, nem csak lelki eledelt kaptak, ha-

nem a PicIfi alkalmak hagyományához 

képest is sokkal gazdagabban, terített 

asztal várta Őket.  



„Mert sok 

jó dolgot 

csinálunk!” 

Harmadik 

osztályos fiú 

„Na, ne, már vége? Mikor 

lesz a következő?” 

 
Második osztályos fiú az 

alkalom végén 

„Jó a barátokkal 

együtt játszani.” 

Negyedik 

osztályos 

fiú 

Hadd szóljunk a jövőről szóló ter-

veinkről! Szeretnénk tovább erősí-

teni ezt a kis közösséget és szeret-

nénk még több gyermeket hívo-

gatni! Várjuk azokat a gyerekeket, 

akik Isten Igéje mellett egy olyan 

közösség részesévé szeretnének 

válni, ahol figyelnek egymásra, 

ahol jókedv van, ahol öröm együtt 

játszani, együtt kézműveskedni és 

öröm az Urat dicsérni énekekkel. 

Az alkalmakért kezdetben hárman 

vállaltak szolgálatot: Végh Rebe-

ka, Kató József és a cikk szerző-

je. Később, de annál nagyobb 

odaszántsággal csatlakozott Csi-

ki Hajnalka. Segítségünkre volt 

és van Lukácsné Sófi Ágnes és 

Schwancer-Csák Marianna, illet-

ve Végh Hanna. 

Minden egyes szolgáló szívesen 

ad tájékoztatást az alkalmak idejé-

ről, de találnak információt a cso-

port facebook oldalán is. Feltehe-

tik kérdéseiket a 

szolnokipicifi@gmail.com címen 

is. 

Végezetül, hálásak vagyunk Isten-

nek minden egyes gyermekért és 

minden szülőért, akik csatlakoztak 

ehhez a közösséghez: „Hála le-

gyen Istennek kimondhatatlan 

ajándékáért!” 2Kor 9,15                                                                                                                            

Schwancer Pál 

„Ez a program arra jó, hogy egy ki-

csit kilépjünk a mindennapi életünk-

ből és egy kicsit együtt legyünk Is-

ten színe előtt, nevetgéljünk, ját-

szunk, beszélgessünk, imádkozzunk, 

énekeljünk. 
Hatodik osztályos lány 

Miért jó PicIfisnek lenni? 

Mert játszhatunk 
Mert tanulhatunk 
Mert barátokat 
szerezhetünk 

Mert jó a közösség 

Mert sok és jó játé-

kot játszunk         

Mert mindenkinek 

más a természete 

Ötödik osztályos lány 

Második osztályos lány 

mailto:szolnokipicifi@gmail.com


Családi vasárnapok gyermek-

reggelivel ebben a tanévben: 

május 5. és június 2. 

9 órától. 

Mindenkit szeretettel várunk! 



Szolnoki Református Egyházközség 

5000 Szolnok Tiszaparti sétány 1.  

tel: 06 56 376 810, 06 30 416 5646  

Honlap: szolnokref.hu, E-mail: szolnok.ref@gmail.com 

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

Templomfelújításra: 10404993-00026897-00000004   

Tájékoztatás 
A templomfelújítás munkálatai miatt egyes 

szolgálataink helyszíne és a templom meg-

közelítési módja átmenetileg megváltozik. 
 

A vasárnapi és ünnepi istentiszteleteket továbbra is 

a templomban tartjuk.  A templomkertben nem lehet a 

templomot megkerülni, ezért az utca felől csak a főbe-

járaton léphetnek be az istentiszteletre érkezők. Kér-

jük, hogy figyeljenek a pontos érkezésre! Az istentisz-

telet ideje alatt szükség esetén az új gyülekezeti ház mosdóit lehet használni, me-

lyeket a templomból a parókiaudvar felé eső ajtón keresztül lehet megközelíteni. 

A Szeretetszolgálati Központ (régi gyülekezeti ház) felőli ajtó csak vészkijárat-

ként szolgál az istentisztelet ideje alatt, a Szeretetszolgálati Központ épülete zár-

va van. 
  

A gyermek istentiszteleteket a beosztott lelkészi lakás szobáiban tartjuk, ahová 

a Szegedi Kis István köz felől a gyülekezeti házon és a 

parókiaudvaron keresztül juthatnak el az érdeklődők.  

A templomból való kivonulásra az istentisztelet végén a 

főbejáratot használjuk. 
 

Hétközi alkalmainkat és az élelmiszerosztást az új 

gyülekezeti ház termeiben tartjuk.  
 

A lelkészi hivatal félfogadását az új gyülekezeti ház 

hittantermében tartjuk az eddig megszokott időpontok-

ban (hétfő - szerda - péntek: 9.00 - 12.00, kedd - csütör-

tök: 13.00-17.00) Kérjük, hogy a Szegedi Kis István köz 

felőli bejáratnál csengessenek!  
 

Köszönjük a Testvérek megértését!  


