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500 ÉVE REFORMÁCIÓ
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REFORMÁCIÓ 500
Szinte kéznyújtási közelségbe került reformáció 500 éves
évfordulója. Isten egy német szerzetes, Luther Márton révén
elindított egy olyan folyamatot, amely magával hozta az Egyház
megújulását, a világ megváltozását, és az egyes ember életének
azt az új lehetőségét is, hogy Istenben békességre találva boldog
és teljes életet élhet már a földön is.
Azóta eltelt 500 év – még kimondani is sok -, és mi büszkén
valljuk, hogy reformátusok vagyunk. A múltat tekintve van is
mire büszkének lenni, de még inkább háládatosnak! A
reformációnak

köszönhetjük

az

első

magyar

nyelvű

bibliafordítást, mely íróink-költőink nyelvét, gondolkodását és
hitét meghatározta. Elmondhatjuk, hogy Európában nincs még
egy olyan nép, amelynek világi irodalmában is – tehát amit nem
egyházi használatra szántak -, olyan mélyen benne gyökerezne a
Szentírás

lelkülete,

gondolatvilága,

mint

a

miénkben.

Gondoljunk csak a Himnuszra.
Adjunk hálát Istennek a reformációért, és őrizzük és ápoljuk
annak örökségét! Ünnepeljünk örömmel, hálaadással, és
legfőképpen azzal, hogy a hétköznapokban is elkötelezett
reformátusként igyekszünk élni.
Szalkay László
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WITTENBERG
Október utolsó napja már.
A látóhatár
fénylő napkeltet ígér:
„Az igaz ember hitből él…”
Az a korszakváltó hajnal
megajándékozta a világot:
Szöget és kalapácsot
adott egy szerzetes kezébe.
…Amíg a vártemplomhoz ér:
„az igaz ember pedig hitből él…”
– suttogja, még csak önmagának,
de az egész világnak
szól attól kezdve az üzenet,
a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának…
A kinyitott szent Bibliának
fölismert igazsága beszél:
„Az igaz ember hitből él!”
…mert fújt a Szél
azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem,
hogy Isten szereti a világot
önmaga adott váltságot érte
Fia halála által!
S mert Ő mindent megfizetett,
azért nem lehet elveszett,
senki, aki hisz Benne!
Hisz, szeret és remél…
„Az igaz ember hitből él!”
Lukátsi Vilma
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BIBLIAI TÖRTÉNETMONDÓ, ÉS BIBLIAISMERETI
VERSENY
Bibliai történetmondó versenyt rendeztünk szeptember 28-án. Négy
korcsoportban független zsűri bírálta el a gyermekek tudását, akik
meghatározott bibliai igeszakasz pontos megtanulását vállalták. Ez nem
könnyű, hiszen szóról-szóra kell felmondani a kijelölt verseket.
Természetesen minél idősebb a gyermek, annál nehezebb a megtanulandó
is. De nagyon ügyesek voltak, nehéz volt a döntés…. Az eredmények itt
láthatóak:
1. Nagy Johanna 2.A
2. Furkó Barnabás 1.C és Gere-Hudi Klementina 2.A
3. Kardos Levente 2.A és Nagy Levente 2. A
1. Sárdi Anna 3.b.
2. Szép Julianna Judit 4. A
3. Balatoni Panni 4. A.
1. Furkó Annamária 5. A
2. Fridrich Ádám 5. A és Boross Bertalan 5. A
3. Czinege Selumiel Teotilusz 6. c.
1. Barta Tünde Ilona 8. A
2. Boross Máté Lehel 7.A

Jassóné Tóth Angéla

Ebben az évben is együtt játszhatott és játszva tanulhatott a Bíró Lajos
Általános Iskola apraja-nagyja 2017 október 11-én megrendezett
Bibliaismereti Versenyen.
A kvíz- show témája a hittanóra tananyagán kívül az 500 évével ünnepelt
reformáció volt. Diákjaink lelkesen és eredményesen készültek és
szerepeltek ezen a délutánon is. Kiemelkedő teljesítményükért a
helyezettek a következő osztályok voltak:
3. helyen a 2.évfolyam vegyes csapata
2. Helyen a 8.a osztály
1. Helyen megosztva a 5. A és 7. A végzett
Gratulálunk!
Kovács Dóra
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PRESBITERVÁLASZTÁS
Több rendkívüli esemény is volt ebben az évben, melyek közül azonban
kiemelkedik a presbiterválasztás. Az egyházi törvény szerint 6 évente a
gyülekezeteknek presbitériumot és gondnokot kell választani.
Nem könnyű feladat ez, már csak a sokféle szabályra való tekintettel
sem. De még nehezebbé teszi az, hogy miként tudjuk Isten akaratát
felismerni, hogy kiket akar a gyülekezet vezetőinek. És itt már el is
érkeztünk az első próbatételhez. A világban is van választás, korteshadjárattal, propagandával, a nép „bölcs” döntésére alapozva. Az Egyházban a
választás mást jelent. Itt Isten hív el egyháztagokat presbiteri, gondnoki
szolgálatra. A gyülekezetnek pedig fel kell ismerni, kik azok, akiket Isten
elhívott, és őket választja meg elöljáróinak. Ez tehát nem a mi
választásunk, hanem Isten akaratának a felismerése és elfogadása.
Ezért nálunk nincs az meg, ami a világban megvan. Ez pedig
határozottan megnyugtató, mert nem önös emberi érdekek szerint, nem
szimpátia szerint választunk, hanem Isten elhívott szolgáit.
Október 15-re, a presbiterválasztás napjára ezért imádságos lélekkel
készültünk. A Választási Bizottság óriási munkát végzett, szinte az összes
választójoggal rendelkező egyháztagot külön levélben is kiértesítette. A
választást is zökkenőmentesen lebonyolították. 125 szavazólapot osztottak
ki, ebből 124 került a szavazóládákba. A presbiterekre 123, a
gondnokjelöltre 122 érvényes szavazatot adtak le. A presbiterjelöltekre 121
igen és 2 nem szavazat érkezett, a gondnokjelöltre 122 igen.
A megválasztott új Presbitérium tagjai: 1. Bartha András, 2. Boross
Péter, 3. Boross Péter ifj., 4. Cseh Józsefné, 5. Engelhardtné Kálmán
Éva, 6. Gere Géza, 7. Józsa Imre, 8. Kiss Jánosné, 9. Kovács Sándor,
10. Manases János, 11. Marosi Ildikó, 12. Papp Jánosné, 13. Pogrányi
Károly, 14.Szabó István, 15.Tábori Aranka, 16. Varga István.
Pótpresbiterek: 1. Györgyjakab József, 2. Sípos-Szabó Zoltánné, 3.
Szabóné Erdősi Irén, 4. Szántó Richárd 5. Szántó-Becz Gábor.
Gondnok: Pogrányi Károly.
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Isten áldása legyen a hűséges, buzgó, de leköszönt presbitertestvérek
életén! És Isten áldása legyen az új Presbitériumon is, hogy a továbbiakban
is mindent az Ő dicsőségére és Egyháza épülésére cselekedjen!
Szalkay László

EGY ERDÉLYI GYÖNGYSZEM:
LŐRINCZI LEHEL ZENEAKADÉMIAI HALLGATÓ
ORGONAHANGVERSENYE
Október 8-án, vasárnap délután mintegy 80-an gyűltünk egybe a
templomunkban, hogy meghallgassuk Lőrinczi Lehel orgonajátékát. Nem
ismeretlen ő előttünk, hiszen az erdélyi testvérgyülekezetünknek, a csejdi
gyülekezetnek a tagja, ill. a gyülekezet énekkarának oszlopos tagja.
Csodás orgonajátékában már tavaly is gyönyörködhettünk, de akkor csak
egy darabot hallhattunk tőle. Akkor született meg az ötlet, hogy jó lenne
egy kisebb hangversenyt szervezni, és annak bevételével pedig
támogatnánk az ő tanulását.
Zenét tanulni ugyanis csak hangszerrel lehet. De amíg egy gitár, fuvola,
hegedű viszonylag könnyen beszerezhető, és elérhető áron megvásárolható
gyakorlás céljára, ugyanez egy orgonáról nem mondható el. Mivel Lehel
saját orgonával nem rendelkezik, ezért kénytelen volt a környező
városokba utazni, ahol gyakorolhatott. Volt, hogy csak 20 km-t kellett
megtenni, volt, hogy 100-t. De vállalta, ment a nyári melegben,
fagyoskodott a téli templomokban, de gyakorolt szorgalmasan. Ennek
eredményeként, mint az erdélyi magyarság egyik legígéretesebb orgonista
művésznövendéke egy féléves ösztöndíjat nyert el, hogy Magyarországon
tanulhasson.
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Az ilyen kincseket meg kell becsülni, hiszen az erdélyi magyarság és a
református egyház gazdagodik az ő művészi kibontakozásával. És ha
megtehetjük, hogy támogatjuk, akkor támogassuk!
Külön köszönetet kell mondanunk Teleki Miklós orgonaművész úrnak,
aki szintén részt vett az orgonahangversenyen, bemutatta Lehel darabjait,
és felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos egy saját hangszer,
amelyen otthon egy zeneakadémiai növendék, vagy egy művész
gyakorolhat. Ő is hasonlóan indult, mint Lehel, ezért is állt az ügye mellé.
A saját CD-iből 10 darabot felajánlott, hogy annak a bevételével is Lehel
orgonavásárlási szándékát támogassa. A CD az iratterjesztésben 2.000.forintért megvásárolható.
Köszönetet mondunk Bóna Zoltán képviselő úrnak is, aki vállalta a
hangverseny védnöki tisztét, és segítségünkre volt annak
megszervezésében.
És nagyon köszönöm mindenkinek, akik eljöttek, hogy meghallgassák
Lehelt. Mert fontos volt, hogy anyagilag is támogassuk, és az összegyűlt
417.000.- forint önmagában is csodálatos és hálára indító, de az is fontos
volt, hogy érezhette, milyen sokan szeretik őt Miklóson, és eljöttek őt
meghallgatni.
Áldott legyen ezért a hangversenyért Isten neve!
Szalkay László

-8-

DIAKÓNIAI BESZÁMOLÓ
Majdnem 3 hónapja már, hogy elindultam gyülekezetünk területén
élő testvéreinkhez. Sok segítséget kaptam és kapok folyamatosan a
Diakóniai Bizottságtól, de bárki megszólíthat, hogy hol van rám éppen
szükség, mert segíteni kell, vagy éppen veszteséget szenvedett valaki. És a
legtöbb helyen nagyon szívesen fogadnak.
Sok idős embert látogatok, lelki segítségnyújtás a legfontosabb, de
emellett segítek ügyeket intézni, ha kell, elviszem őket autóval. Ha
szükséges, postára megyek, bevásárolok, takarítok, sőt még főzök is.
Majdnem mindenkinek van családja, akik szintén nagyon sokat segítenek,
de egyúttal őket is tudjuk egy picit kímélni, amit nagy örömmel fogadnak.
Eddig megismert emberek nagyon örültek annak, hogy az egyház tud ilyen
embert biztosítani az idősek, családok mellé.
Látogattam meg gyermekes-többgyermekes családot is, mindig
csak az első néhány perc a nehéz, aztán belelendülünk a beszélgetésbe, és
repül az idő, ilyenkor a család minden tagjának van mondanivalója, s öröm
ott ülni közöttük, várják türelemmel a sorukat. Rengeteget tanulok tőlük is,
és sok szeretetet, megbecsülést kapok.
A diakónia munka mellett adategyeztetést is végzek, hogy akár
telefonon, email-en keresztül is elérhetőek legyenek a Testvérek, ill. a
gyülekezeti nyilvántartáshoz szükséges (pontos cím, születési dátum,
gyerekek, szülők) adatokat is rögzíteni tudjuk.
Részt veszek Imaórán, Bibliaórán és a Szorgos Kezek alkalmakon,
melyekre ezúton is hívnék mindenit szeretettel.
Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy hívjam a Testvéreket a
Szorgos Kezek alkalmaira! Tóth Andrea vezeti nagy lelkesedéssel és óriási
kreativitással minden hónap 2. péntekjén 17 órai kezdettel. Gyermekek,
felnőttek, szülők, nagyszülők – mindenki megtalálhatja benne a helyét! Jó
közösségi és kapcsolatteremtő alkalom, közben beszélgetünk, és mindig
alkotunk valamit! Közben az énekkar is próbál, ami csodálatos, sokat
nevetünk, és sokat kéz- ügyeskedünk, még az egészen apróságokat is be
lehet vonni a különféle dolgok készítésébe. Szeret mindenki ott lenni,és az
idő is gyorsan elrepül (sajnos...)
Nagy Miklósné Heni
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IMÁDKOZZUNK!
Az imádságaink a legszemélyesebb dolgainkhoz tartoznak.
Belefoglalunk sok mindent, ami érint minket, és amelyet nem feltétlenül
szeretnénk másokkal megosztani. Egy imádságos füzet került most a
kezembe, amely valamikor Tábori Józsefné asszonytestvérünké volt, őt
sokan csak úgy szólították, hogy Esztike, a fiatalabbak meg Eszti néni.
Ritkán történik az meg, hogy valaki leírja az imádságait, ő megtette. Nem
azért, mert a nagyközönségnek szánta, hanem talán azért, hogy még
összeszedettebben tudjon imádkozni. Ez meg is látszik a leírt
imádságokon, mert alig található javítás benne.
Aki régről ismerte őt, az a sorok közül bizonyára kihallja az ő
hangját, a hanglejtését, ahogy a szavait szelíden megformálta.
Sajnos, hogy az imádságok nincsenek dátumozva, így nem tudjuk, hogy
mikor, milyen élethelyzetben írta. A füzet elején az 1998-as évszám
szerepel, talán ebből az évből származik az összes imádság.
Köszönöm a lányának, Arankának, hogy rendelkezésemre bocsátotta ezt a
füzetet, és hozzájárult ahhoz, hogy az újságban megjelentessük.
Szolgáljanak számunkra is erőforrásul az ő imádságai!

"Nyisd meg, Uram az én szemeimet is, hogy magam előtt
lássalak mindenkor. Ne vond meg a Te vezetésedet tőlem,
érezzelek szüntelen, hogy kegyelemmel veszel körül. Tölts be a
Te békességeddel, ami mindenre elég, és minden gonosztól
megvéd. Köszönöm, hogy ma is meglátogattál, legyen dicsőség
a Te neveden, örökkön-örökké, ámen!"
"Köszönöm, Uram, hogy ha valakit elküldesz egy útra, nem
hagyod magára, hanem mindenkor előtte jársz. Köszönöm, hogy
ma is Te mész elöl, nekem csak a nyomdokaidra kell figyelnem.
Ajándékozz nyitott szívet és bölcsességet, hogy ne legyek ma
sem bizonytalan semmiben, mert velem jössz. Ámen"
Szalkay László
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HÁT EZ A BÚCSÚZÁS?
Kedves rokonok, barátok, ismerősök!
Ne szakítsatok le értem sok virágot!
Egyetlen szál csupán, mit tőletek kérek
Ha ezt a síromra jó szívvel tennétek.
Megköszönném szépen, hogy jók voltatok hozzám,
Akit megbántottam, ne haragudjon rám!
Azt is megköszönöm, hogy ide eljöttetek,
Engem, s családomat megtiszteltetek.
Köszönöm továbbá a csendes részvétet
Amellyel utolsó utamra kísértek!
Ám nem sietek, pár percet még kérek,
Mielőtt engem végképp felednétek.
Szeretnék Kisvárosomtól meleg búcsút venni
Merthogy itt születtem, éltem öregedtem,
Tájait, lakóit szerettem, ismertem.
És mindenkit szeretni kell, amíg csak lehet,
Mert az idő lejár! Enyém lejár, tietek fogy,
Lázadni hasztalan!
Bizony por és hamu vagyunk mindannyian!
De én még mindenkinek sok szépet kívánok!
Erőt, egészséget!
Végezze mindenki a dolgát, hogy virradjon
Szebb napokra ez a szegény ország!
Isten Veletek!
Kovács Ferencné Tóth Júlia
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PROGRAMOK
(október-november-december)
Október 31. Kedd 18 óra Reformációs istentisztelet és fáklyás felvonulás
November 1. szerda 15 óra Temetői istentisztelet
November 10. Péntek 17 óra Szorgos Kezek kreatív délután
November 13-19. 18 óra Ökumenikus bibliaórák hete a a Sárgaházban
November 24 péntek 17 Szorgos Kezek kreatív délután
November 25 szombat 16 óra "Cseppben a tenger" Jótékonysági délután a
Bíró Lajos Általános Iskola javára
November 29-december 1. 18 óra Bűnbánati istentiszteletek
December 3. Vasárnap 10 Adventi úrvacsorás istentisztelet

ANYAKÖNYVI HÍREK
(október)
Keresztelés
sákramentumában
részesült:

Halottaink:
Fájó szívvel, de Istenbe vetett
reménységgel búcsúztunk:

Osgyán Gábor és Blaskó Laura
fia: Dávid Zétény,
Erdei Katalin fia: Miklós,
Török Benő és Fülöp Eszter
leánya: Emma Ilona,
Józsa Péter és Nogula Krisztina
fia: Szabolcs,
Ternyák Mihály és Kádas
Viktória fia: Miron

Sass Gáborné sz. Kiss Ida
Piroska 85 éves,
Drahos Gábor 45 éves,
Csigi Zsuzsánna 73 éves,
Kaniczki Etelka 68 éves,
Nagy László 71 éves,
Varga Károly 81 éves,
Demeterné Hajas Krisztina 47
éves
korában elhuny testvéreinktől.
Isten Igéje nyújtson vigasztalást a
gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”
(90. Zsoltár 1. vers)
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HETI ALKALMAINK

HIVATALI ÓRÁK

Hétfő: 7.30 áhítat
Kedd: 18.00 házi imaóra
Szerda 17,30 Énekkar
Csütörtök: 18.00 Bibliaóra
Péntek: 17,30 énekkar
Szombat: 17.00 ifi-óra
Vasárnap: 10.00 Istentisztelet
és gyermek-istentisztelet

Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00
illetve telefonon történt
megbeszélés alapján:
+36/24-465-753,
+36/20-404-8336

Weblapunk a következő címen tekinthető meg:
www.szszm-reformatus.hu

Kérjük, aki teheti, adója 1 %-át ajánlja fel az Alapítványunknak,
illetve Énekkarunknak!
Köszönjük!
Hajnalcsillag Alapítvány 19185679-1-13
Szigetszentmiklósi Máté János Református Énekkar Közhasznú
Egyesület 18714746-1-13

