Békési

Harangszó

„Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott
Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és
soha el nem hervadó örökség várjon rátok.” (1Péter 1,3-4)
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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Szerkesztői oldal
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Szerkesztői jegyzet
Kedves Harangszó-olvasók!

E

zen a húsvéton két Harangszót vehet a
kezébe a tisztelt
olvasó. Presbitériumunk döntése
alapján a Békési
Református Egyházközség lapja
nem csak a szokásos néhány száz
példányban jelenik meg, hanem a Harangszó különszámát
szeretnénk minden békési postaládába eljuttatni, így azt 8000 példányban jelentettük
meg. Mindezzel az volt a szándékunk, hogy
megszólítsunk minden békésit, köztük az
Istentől-egyháztól távol élő embereket. Rövid kis lapunkban néhány érdekes információt szolgáltatunk egyházközségünkről és
iskolánkról. Reménység szerint még lesz
alkalmunk találkozni ezen a módon, hiszen
karácsonykor is ki szeretnénk adni a lap különszámát. Ettől függetlenül a 16 oldalas Békési Harangszó is megjelenik az Életképek
című iskolai melléklettel együtt, és ebben az
egyháztagokat látjuk el hírekkel.
Legutolsó alkalommal karácsonykor jelentkeztünk és azóta számos esemény történt, amelyekről örömmel beszámolunk.
Fogadják a lapot szeretettel! A húsvéti lapszámban egy interjút olvashatnak Palatinus
Pál igazgatóval, valamint dr. Pataki Ágnessel, a gimnáziumi intézményegység vezetőjével. Ezekből sok mindent megtudhat.
Gyakornokunk, Lakatos Tamás teológus
hallgató sikeresen vizsgázott, vizsgaprédikációját is olvashatják. Emlékezünk a reformáció református ága indulásának 500.
évfordulójára is.
Az előttünk álló ünnepen Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk. Ez a húsvét
lényege és igazi jelentősége. Ezt helyezzük
a szívünkre, hogy igazi ünnepünk lehessen.
Családommal ennek jegyében készülök a
húsvétra.
Áldott húsvétot kíván
Mucsi András szerkesztő – Fotó: Pusztai Gábor Máté
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ire ez a lapszám megjelenik,
a húsvéti ünnepkörben éljük
napjainkat, több, mint három hónapot magunk mögött hagyva ebből az esztendőből.
Presbitériumunk a márciusi ülésén hagyta jóvá azt a Missziói
Munkatervet, melynek fontos célkitűzése a gyülekezet közösségi
életének megerősítése, fejlődésének
minden eszközzel történő elősegítése. Ehhez a munkához, szolgálathoz minden, magát a gyülekezetünkhöz tartózó Testvérünk segítségére számítunk!
Annál is inkább fontos ez a belső megerősödésünket szolgáló
törekvés, mert számos olyan, a külső, látható életünket segítő
beruházás előtt állunk, ami hosszú távon segíti majd gyülekezetünk fejlődését, megmaradását!
A 3 éve elkezdett templomrenoválást az idén egy kormányzati támogatás segítségével folytathatjuk. Megújul a templomhajó
külseje, beleértve a régi palatetőzet teljes lecserélését is! Sor kerül a hatalmas falak teljes szigetelésére, ami a jövőben teljesen
kizárja a felnedvesedés lehetőségét.
Ugyancsak egy kormányzati támogatásnak köszönhetően
gyülekezetünk bekerült a református óvodafejlesztési programba, melynek eredményeként 2021-re az új bölcsőde mögötti területen (Fábián utca) egy teljesen új óvoda épülhet, kiváltva a
mai Jantyik utcai épületet. A 4 csoportos, 100 fő befogadására
alkalmas új óvoda a legkorszerűbb körülmények között várja
majd gyermekeinket.
Végül egy nyertes pályázatnak köszönhetően még az idén elkezdődhet a Petőfi út 6. szám alatti ó-kollégium teljes felújítása.
Ezen örömteli tudósítások mellé hadd illesszek egy újabb
örömteli hírt: a néhány órája befejeződött első osztályosok beíratása nagyon szép eredménnyel zárult: összesen 69 gyermek
kezdheti meg szeptemberben tanulmányait általános iskolánk
2 telephelyén. E helyről is szeretnék köszönetet mondani az iskolánkat bizalmukkal megtisztelő szülőknek!
Húsvét a feltámadás ünnepe. Ilyenkor elsősorban Jézus Krisztus halál feletti győzelmére emlékezünk, ami a mi győzelmünk
is egyben. De ez a tudat és reménység feljogosít minket arra,
hogy a hétköznapok halált, elmúlást és romlást hordozó történésein is tudjunk felül emelkedni, s bízni a feltámadásban, azaz
az újrakezdésekben, mely igaz a gyülekezetünk életére, jövőjére
nézve is!
A fentebb leírtak is serkentsenek minket a még felelősebb, áldozatra kész szolgálatra, Isten dicsőségének munkálására!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, békés Húsvétot minden Kedves Olvasónknak!
Katona Gyula lelkipásztor
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Gondnoki köszöntő
Kedves Barátaim!

I

smét húsvétra készülünk,
ami a keresztyénség legfontosabb ünnepe. Sok mindent el lehetne mondani a
húsvétról, a népi hagyományoktól, a locsolkodásig,
aminek a hátterében-egyes
néprajzosok szerint- a termékenység, a termékenység varázslása áll, beszélhetünk a
megváltásról, ami keresztyén
hitünk egyik sarokpontja, én mégis más gondolatot
vetnék most papírra, ami talán kevésbé közismert.
Azzal a megállapítással kezdem, hogy az ember nagyon gyakran egyedül van. Vannak olyan élethelyzetek amikor mást nem is tehet, gondoljunk csak egy
vizsgára, amikor –bár a vizsgáztató jelen van- mégis
egyedül kell bizonyítanunk, hogy a felkészültségünk
megfelelő; a harcot egyedül kell megvívnunk. Vagy
gondoljunk egy betegségre. Kórházban vagyunk, barátaink meglátogatnak, ott a család is, de a látogatási idő
leteltével elmennek, habár betegtársaid veled vannak,
de a betegségeddel magad vagy, úgy érzed, mintha betongyűrű venne körül, és senki sincs veled; a harcot itt
is egyedül vívod meg a betegséggel szemben. Nehogy
azt higgyétek kedves barátaim, hogy ez csak velünk
szokott megtörténni, számtalan irodalmi alkotás is
árulkodik erről. Most csak Tóth Árpád két alkotását és
egy református énekünket idézem:
Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.

Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Faricskálok lomhán egy dalon,
Vézna szánalmas figura, én.
Én, én.
S magam vagyok e föld kerekén.
(Tóth Árpád: Meddő órán)
Ó,jaj,barátság, és jaj, szerelem!
Ó, jaj, az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant jeges űr lakik.

(Tóth Árpád: Lélektő lélekig)

A református énekeskönyvünk 277. énekéből:
Gondviselő jó atyám vagy,
Ó én édes Istenem
Látom én, hogy minden elhagy
E világon csak te nem.
(Lévay József, 277. ének)
Számomra a húsvét, a megváltáson túl, Krisztus
urunk felbecsülhetetlen, az emberi lét számára nem
nélkülözhető ígéretét jelenti, amit Máté evangéliumában olvashatunk, a 28. fejezet 20. versében: „… és ímé
én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Tehát
nem vagyok magam. De az ígéret nem csupán néhány
évet vagy évtizedet foglal magában, hanem a világ végezetéig tart. Lehetek beteg, járhatok a halál völgyében
is, elhagyhat mindenki, mégsem vagyok magam, mert
enyém Megváltóm ígérete, az, hogy sohasem hagy
egyedül, csak el kell fogadnom.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónknak szeretetben áldott húsvéti ünnepet.
Gellén János egyházközségi gondnok – Fotó: Pusztai Gábor Máté

Gyülekezeti anyakönyvi hírek
(2018. december 16. – 2019. április 12. között)
Megkereszteltetett: Szabó Lívia Krisztina,
Nagy Dóra Gréta és Szöllősi Fruzsina.
Felnőttkeresztség vastag betűvel szedve.
Konfirmált: Házasságukat megáldatták: Elhunytak: Veres János Andrásné sz. Pirer
Erzsébet Zsuzsanna (82), Nagy Imréné sz.
Nyíri Anna (90), Csonka Jánosné sz. Nagy
Anna (93), Toldi László Miklós (65), Jenei Sándor (68), Oláh Irén Erzsébet (71) – Bélmegyer,
Vámos Ferenc (67), Cseke Istvánné sz. Böhm
Judit (73) – Bélmegyer, özv. Valach Lászlóné sz.

Budai Ilona (92), özv. Baji Istvánné sz. Tóth
Zsuzsanna (78) – Kamut, Almási Gábor (74),
Nagy Zoltán (49), Nagy Tibor (47), özv. Csapó
Ferencné sz. Pocsai Eszter (86), Szász Mátyás
(69) – Kamut, özv. Kun Lajosné sz. Horváth
Zsuzsanna (84), Csurka Julianna (82), özv.
Sike Andrásné sz. Varsányi Julianna (93), Püski Ferencné sz. V. Balogh Sára (85) – Kamut és
Samu János (76).
Jézus mondta: „Én vagyok a feltámadás és az
élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is, él, s aki él, és
hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25-26.)
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Külső és belső megújuláson dolgozik az új igazgató
2018 szeptemberében lépett hivatalba Palatinus Pál,
aki az elmúlt időszak eseményeivel kapcsolatban adott
interjút lapunknak.

A tavaly hivatalba lépett új presbitérium számos
téren változásokat eszközölt az egyházközség és az
iskola viszonyában. Hogyan értékeli ezt a folyamatot?
Szinte az igazgatói pályázattal egy időben volt az egyházközségben is a tisztújítás. Így már az országos igazgatói pályázatot az új összetételű presbitérium írta ki,
amely kissé szokatlan eljárásrend az egyházi intézmények életében, de így utólag örülök neki, hogy pályáztatás után kaptam meg az igazgatói/intézményvezetői
kinevezésemet. Az új presbitérium „fiatalodott”, így a
munkastílusa és szemléletmódja is változott. Meghatározóan és lényegre törőbben kíván részt venni a döntéselőkészítésben és döntéshozatali mechanizmusban is.
Ezek a változások nem értek váratlanul, hiszen igazgatóhelyettesként, mint, meghívott részt vettem eddig is a
bizottsági, illetve a presbitériumi üléseken. A másik oldalon pedig az igazgatói pályázatomban is foglalkoztam
az iskola és a gyülekezett kapcsolatával. Ott így fogalmaztam: „Erősíteni és élőbbé tenni a gyülekezet és az iskola
kapcsolatát: a nevelőtestület tagjai lehetőségük és hitük szerint
aktívabban kapcsolódjanak be a gyülekezeti életbe, a gyülekezet és a presbitérium tagjai pedig gyakrabban látogassák az
intézmény rendezvényeit.” Az elmúlt félév alatt úgy gondolom, hogy megfelelő kapcsolatot sikerült kialakítani
a presbitériummal, úgy érzem, hogy a kölcsönös elfogadás/megértés jellemzi az egyházközség és az iskola/igazgató kapcsolatát. Hogy mindez így alakuljon segített az
is, hogy a gyülekezet gondnokával, Gellén Jánossal több
évtizedes az ismeretségünk, az iskolaügyi gondnokkal,
Mucsi Andrással szintén több éve ismerjük egymást, a
gazdasági bizottság elnökét, Polgár Zoltánt pedig már
diákként is ismertem. Katona Gyula esperes úr segítő támogatását pedig az intézménybe érkezésem óta tapasztalom. Ez úton is köszönöm mindenkinek a bizalmat,
igyekszem rászolgálni. Azon dolgozom, hogy munkám,
cselekedeteim, döntéseim mindezeket alátámasszák.
Hogyan fogadta a fenntartó a féléves igazgatói

beszámolót?
Az intézménynek törvényi kötelezettsége, hogy
a tanév folyamán félévkor és év végen összefoglaló,
elemző jelentést készítsen az oktató-nevelő munkáról
és azt a nevelőtestület vitassa meg, majd elfogadásra
javasolva terjessze a fenntartó elé. Ez most félévkor is
így történt. Intézményünk többcélú közoktatási intézmény. „Óvodától az érettségiig” nevelünk - oktatunk
gyermekeket, tanulókat, diákokat. Egy-egy intézményegységünk akár önálló intézmény is lehetne. A több
mint 800 gyermek 6 „iskolaépületben”, telephelyen éli
minden napjait. Ezen tények ismeretében szinte lehetetlen egyetlen beszámolóba összesűríteni a „Szegedi”
sikereit, küzdelmeit, eredményeit. Így a fenntartó előtt
is intézményegységenként történt a beszámoló. Az
intézményegység- vezetők beszámolói adatokkal kezdődnek, illetve végződnek, de mindannyian tudjuk,
hogy ezen adatok, számok mögött tanulói-pedagógusi- szülői odaszánások, felkészülések, a nemes, de néha
fárasztó munka, elhivatottság megérdemelt „izzadságés öröm csöppjei” állnak. A beszámolókat úgy az Igazgatótanács, mint a Presbitérium egyhangúan elfogadta
és megköszönte a nevelőtestület áldozatos munkáját.
Tavaly nyáron vette át az intézmény vezetését. Milyen tervei vannak intézményvezetőként a következő
évekre?
Erről szól az igazgatói pályázatom, nagyon nehéz
most szemezgetni belőle. Ha mégis ki kellene emelni
valamit, akkor ezek a következők:
• ”Az intézmény „erőssége”, elhivatottsága: – a hagyományos értékeket közvetítő/ápoló és a továbbépíthető, színvonalas tudást megalapozó pedagógiai
munka – minden pedagógus napi tevékenységévé/
gyakorlatává váljon.
• Az intézményi munkaközösségek - mint a szakmai
munka megvalósítói, támogatói - aktívabban kapcsolódjanak be az új módszerek kipróbálásába, a korszerű tanulási-tanítási technikák megismerésébe, adaptálásába, a versenyeztetésbe, tehetséggondozásba.
Legyenek „igazi” szakmai műhelyek!
• A gimnáziumi képzés hagyományainak, értékeinek,
és mérhető, javuló tanulmányi eredményeinek megőrzése/megerősítése, hogy valóban a felsőoktatásba
készülő diákoknak nyújtson magas színvonalú oktatást. Ez a szülői és törvényi elvárás felelősségteljes,
szakmailag felkészült pedagógusokat igényel. Kollégáim elhivatott munkáját fémjelzi, hogy végzős diákjaink tanévről tanévre szinte valamennyien eredményes érettségi bizonyítványt, és egyre nagyobb
számban sikeres nyelvvizsgát szereznek.
• A felső tagozaton a továbbépíthető alapműveltséget
megszilárdító oktató-nevelő munka megszilárdítása a
cél. Továbbra is támogatom és elismerem a pedagógus
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közösség azon törekvéseit, mely a tanulóknak érdekes,
értékes tanórán kívüli foglalkozásokat, kirándulásokat, sportolási lehetőséget szervez, kínál. A hagyománnyá váló témanapok/hetek, családi napok szintén
erősítik, gazdagítják iskolánk nevelő munkáját.
• Szakmailag támogatom, az értékelhető eredményeket is felmutató képesség szerinti csoportbontásban
való tanítást az 5-12. évfolyamon.
• Értéknek tartom alsó tagozatunk erősségének is
számító pedagógiai munkájuknak azon törekvéseit,
melyre az alapkészségeket megalapozó egyéni bánásmód, a gyermekek fejlődéséhez igazodó nevelés
– oktatás a jellemző. Követhető és követendő példának tartom a tehetséggondozás újszerű beépítését,
alkalmazását napi munkájukba, rendszerszintű felépítését, amit és ahogyan végeznek a szülők és tanítványaik megelégedésére.
• Megőrizni, megerősíteni szeretném azt, hogy óvodánk kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni,
ezért nevelői munkájukban állandó megújulásra törekszenek óvópedagógusaink, teret adva a különböző innovatív pedagógiai törekvéseknek is. Terveink
és reményeink szerint a hamarosan felépülő új óvodánkban munkájuk még jobban kiteljesedik, és városunk meghatározó óvodájává vállnak.
• Az intézményben folytatott képzéseink megtartásáért el kell érni, hogy az országos kompetenciamérésen (OKM) tanulóink eredményei elérjék az országos
átlagot. Az elmúlt két év eredményei bizakodásra adhatnak okot, hiszen nő mindegyik mérésben érintett
évfolyamokon, mindkét mérési területen (szövegértés, matematikai logika) azon tanulóink száma, akik
az országos átlag fölött teljesítettek.”
Vezetőtársaimmal több éve dolgozom együtt. Igazgatóként is elmondhatom, hogy szakmailag felkészült,
elhivatott vezetők állnak az intézményegységek élén.
Az általános iskolai intézményegységvezető- helyettesekről ugyanez elmondható. Az intézmény stabil, törvényes gazdálkodásának biztosítéka a gazdasági igazgatóhelyettes. Az elkövetkező tanévekben is ezzel a
teammel szeretném vezetni, irányítani az intézményt.
Az általános igazgatóhelyettesi munkakört továbbra
sem kívánom betölteni. Henry Ford gondolata fejezi ki
leginkább a”vezetőség” szellemiségét -„Az összejövetel
egy kezdet. Az összetartás egy előrehaladás. Az együttműködés a siker.”
Az intézményben idén beindult a szakgimnáziumi
képzés. Milyen tapasztalatokat sikerült ezzel kapcsolatban gyűjteni az elmúlt hónapokban? Beválik
a képzési forma?
A szakgimnáziumi képzés elindítását mondhatni
az „élet hívta életre”. Ha nyitott szemmel és füllel figyelünk a körülöttünk zajló eseményekre, elvárásokra,
igényekre az oktatási kormányzat törekvéseire, akkor
tapasztalhatjuk, hogy a szakképzés irányába egy je-
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lentős elmozdulás történt. E tanévtől közgazdaság - és
sport ágazaton tanul a 9.B osztályunk. Az óralátogatásaim tapasztalati és a szülői, pedagógusi visszajelzések
alapján elmondhatom, hogy jól érzik a diákok magukat. Az osztály félévi tanulmányi átlaga : A következő
tanévre – a 2019-2020. tanév – is vannak érdeklődő/
jelentkező diákok.
Az intézmény megnyert egy fontos pályázatot. Új
kollégium épül vagy csak felújítják a régit?
A hír igaz, a Petőfi u. 6. szám alatti „ókollégium”
teljes rekonstrukciójáról van szó. A projekt hivatalos azonosítója: EFOP-4.1.5-16-2017-00135. A projekt
tervezett kezdési időpontja: 2019.09.01., befejezése :
2021.09.11. A projekt összköltsége: 283 191 300 Ft.
Nagyon sok teendő és feladat vár még ránk az ünnepélyes átadásig, de ha elkészül, egy XXI. századi
kollégium várja a „Szegedis” diákokat.
Milyen felújításokat tervez az intézmény a következő hónapokban?
Két felújításról szólnék most. Elérkezett az idő, hogy
az ebédlő és kollégium előtti tér új burkolatot kapjon,
illetve a gimnázium bitumenes pályája és a parkoló is
megújuljon. A Gazdasági bizottság támogatta az iskola elgondolását, most folyik az árajánlatkérés a leendő
kivitelezőktől. A Szánthó Albert utcai iskolaépületben
pedig egy nyolckamerás térfigyelő rendszer telepítése
most kapott „zöld utat” a presbitériumtól. Mindkét beruházás/felújítás terveink szerint a következő években
folytatódik a többi telephelyen is.
Mivel pezsdítik meg a diákéletet az iskolában?
Én azt vallom, hogy az a legjobb „diákélet”, amit a
diákok önmaguknak szerveznek, ezért is bátorítom a
diákokat abban, hogy a diákrendezvények aktív alakítói, megvalósítói legyenek, munkájukról ők maguk
adjanak számot. Természetesen igénylik és szükség
is van a DÖK patronáló pedagógusok aktív irányító, koordináló jelenlétére is, amit ezúton köszönök
meg hálás szívvel diákjaink nevében is. Szerintem a
„Szegediben”nagyon sok színes, tartalmas és szórakoztató program, rendezvény várja a tanulásban elcsigázott, megfáradt diákokat. Az Életképek mellékletben
ezt is bemutatjuk az „óvodától az érettségiig”. A gimnáziumban működő suli rádió és a média szakkör egy
új és érdekes szelete ennek a kínálatnak.
Az elmúlt hetekben átszervezést hajtottak végre a
technikai dolgozóknál. Mit tudhatunk meg erről?
Nagy intézmény vagyunk, több telephelyen látjuk el
feladatainkat. A gazdasági igazgatóhelyettessel, közösen úgy döntöttünk, hogy Vigh Péter munkakörét - április elsejétől - módosítjuk és a gépkocsivezetői feladatai mellett megbíztuk műszaki vezetői feladatokkal
is. Ő szívesen tett eleget ennek a felkérésnek. Az eltelt
pár nap nagyon ígéretesnek mutatkozik, így közösen
abban bízunk, hogy ez egy átgondolt, jó döntés volt.
Mucsi András – fotó: Pusztai Gábor Máté
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Minél több lábon kell állni a középiskoláknak

református intézmény vezetői közül ez alkalommal dr. Pataki Ágnes munkájával ismerkedünk
meg, aki a középiskolai intézményegységet vezeti. A
Békési Harangszónak nyilatkozva szakmai pályájáról
és az intézményi kihívásokról beszélt.

Kérem, mutatkozzon be!
Kondoroson születtem, jelenleg is kondorosi lakos vagyok. Büszke vagyok gyökereimre, mert az itt
töltött gyermekéveim alatt tanultam meg a munka
tiszteletét és a föld szeretetét, melyekből táplálkozva egész eddigi életem során folyamatos motivációt
és tenni akarást meríthettem.1994-ben érettségiztem
Szarvason a Vajda Péter Gimnázium német tagozatos
osztályában. Első diplomámat 1999-ben szereztem a
Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán középiskolai történelem tanár szakon.
Az egyetemi diploma megszerzése után Békésen kezdtem el dolgozni a Békés Megye Képviselő Testülete
Ipari Szakközépiskola és 636. számú Szakmunkásképző Iskolájába középiskolai történelem tanárként. Nagy
izgalommal vártam a tanévkezdést, hiszen gyerekkorom óta tanárnak készültem. Nemcsak szeretetet, hanem elismerést és nagyon sok segítséget kaptam kollégáimtól, amelyből még ma is sokat merítek. Második
diplomámat 2000-ben szereztem szintén a Szegedi
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán könyvtári informatikus szakon, így már nemcsak történelmet, hanem informatikát is tanítottam.
Ugyanebben az évben akkori iskolámat összevonták
egy másik békési középiskolával, így munkahelyem
neve Békés Megyei Farkas Gyula Mezőgazdasági, Ipa-

ri Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium lett. A
tanítás mellett mindig fontosnak tartottam és tartom
most is a folyamatos önképzést, ezért 2005 - ben az
érettségi vizsgaelnöki feladatkör ellátásához szükséges
ismeretekre tettem szert, majd 2007-ben a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget
szereztem. Ugyanebben az évbe vehettem kezembe
jogász diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2014-ben köznevelési
szakértői végzettséget és mesterpedagógus minősítést
szereztem az Oktatási Hivatal égisze alatt.
2012-ben a békési Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium akkori igazgatójától, Kovács Dánieltől
felkérést kaptam arra, hogy lássam el e nagy múltú intézményben a gimnáziumi intézményegység-vezetői
teendőket, így 2012-től dolgozom jelenlegi munkahelyemen, mint gimnáziumi intézményegység-vezető.
Milyen feladatokat lát el az intézményen belül?
Gimnáziumi intézményegység-vezetőkén feladataim közé elsősorban a gimnáziumi nevelőtestület
szakmai munkájának irányítása,a tanulmányok alatti vizsgák megszervezése, a középiskolai beiskolázás
koordinálása, nyílt napok és az ezzel összefüggő rendezvények megszervezése, az érettségi vizsgákkal kapcsolatos teendők elvégzése, gombavató ünnepség és a
gimnáziumi ballagás megszervezése tartozik. Ettől a
tanévtől feladatköröm kibővült, ígyjelenleg ellátom az
intézményi alapdokumentumok naprakész vezetését,
törvényességi és szakmai felügyeletét;a belső értékelési csoport, valamint az intézményi tantárgyfelosztás,
órarend elkészítésének szakmai felügyeletét is.
A vezetői feladatok mellett két középiskolai osztályban tanítok történelmet, etikát és jogi alapismereteket.
Ön „civilben” szakértőként is dolgozik. Miben áll a
feladata? Milyen téren tud profitálni az intézmény az
Ön szakértői tevékenységéből?
2013 szeptemberében került bevezetésre az új pedagógus életpálya-modell, ami a pedagógus hivatás megerősítését és hatékonyabbá tételét célozta meg.2015
óta pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértőként megyei és megyén kívüli oktatási intézményekben végzek minősítési és tanfelügyeleti szakértői tevékenységet. Ezek az alkalmak jó lehetőséget nyújtanak
a tudásmegosztásra, a jó gyakorlatok megismerésére és
kicserélésére. A negyedéves szakértői konferenciákon
szerzett új ismereteimet megosztom munkatársaimmal intézményegységi értekezletek, tantestületi értekezletek és munkaközösségi értekezletek keretében.
Ez a tevékenység nemcsak a magam, hanem intézményem számára is hasznos, hiszen az új kapcsolatok
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kialakítása mellett lehetőséget kínál a tapasztalatszerzésre és a tapasztalatcserére.
A féléves beszámolójában kitért az intézmény elmúlt
éves statisztikai adataira is. Mit olvashat ki az oktatással foglalkozó szakember és a laikus érdeklődő a számokból?
Az elmúlt években jelentősen megnőtt mind a diákok, mind a pedagógusok leterheltsége. A heti óraszámok gyakran az egészséges mértéket is meghaladják,
így nagyon kevés idő jut a regenerálódásra. A nehézségek és kihívások ellenére a kollégák szívvel-lélekkel
dolgoznak a tanulók oktatása-nevelése érdekében. Ennek a munkának és pozitív hozzáállásnak meglettek a
kézzel fogható eredményei, hiszen az elmúlt években
folyamatosan javult a gimnáziumi tanulók tanulmányi eredménye. Elmondhatjuk, hogy a diákok több
mint 60 %-a jó, vagy jeles tanulmányi eredményt ért
el a félévzárás során. Hálát adunk Istennek, ugyanakkor még inkább ösztönzőleg hat ránk az a tény, hogy
a középiskolai tanulói létszámunk nem csökkent, pedig tudjuk, hogy a középiskolás korú tanulók száma
országos szinten is alacsony. A középiskolák gyakran
„élet-halál” harcot vívnak a diákokért és sokan a fennmaradásért küzdenek.
Hogy értékeli a szeptemberben beinduló szakgimnáziumi képzést?
Középiskolai képzésünk komoly mérföldkőhöz érkezett, hiszen hosszú előkészítések, egyeztetések (vezetőtársak, fenntartó, pedagógusok, szülők, diákok)
eredményeként a hagyományos gimnáziumi képzés
mellett szakgimnáziumi képzést indítottunk a 20182019-es tanévben szélesítve képzési kínálatunkat
közgazdaság ágazat és pedagógia ágazat területén.
Közgazdaság ágazaton belül három szakképesítés
megszerzésére nyílik lehetőség intézményünkben (vállalkozási és bérügyintéző, pénzügyi- számviteli ügyintéző, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző), míg
sport ágazatban sportedző szakképesítés megszerzését
biztosítjuk a diákok számára. Az új képzési forma elindításának elsődleges célja az volt, hogy a nyolcadikos
diákok számára minél több lehetőséget biztosítsunk
középiskolai tanulmányaik folytatására, másrészt az
integráció miatt szükségesnek láttuk azt, hogy a középiskolai képzéseinkre jelentkező diákokat a képességeiknek leginkább megfelelő képzési formába tereljük.
A szakgimnáziumi képzés a szakképesítés megszerzésére és a szakirányú továbbtanulásra készíti a tanulókat, hiszen a közismereti tantárgyak mellett heti 8-10
órában szakmai tantárgyakat is tanulnak a diákok. A
szakgimnáziumi képzés kiválasztásánál az intézmény
hagyományait, a rendelkezésre álló humánerőforrást, a
tanulói, szülői igényeket, a települési környezetet, valamint a köznevelés irányítás elvárásainak változásait
tartottuk szem előtt. A kilencedik évfolyamon jelenleg
26 szakgimnáziumi diák tanul.
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A középiskolai intézményegységben folyamatosan
dolgoznak azon, hogy a diákság jól érezze magát,
fejlődjön a diákélet. Milyen programokat tud kiemelni?
Gimnáziumi intézményegységünk nagy hangsúlyt helyez a személyiség, - és közösségfejlesztésre.
Fontosnak tartjuk az emberi kapcsolatok ápolását, a
konszenzus, az összetartozás erősítését. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított
szokások erősítik az iskolához való tartozást. Ennek
színterei az intézményi rendezvényeink: Gólyaavató,
Diákhét és diákigazgató választás, „Hív a Refi, vár a
Szegedi” elnevezésű beiskolázási délután, Polgár Lajos
Emlékverseny, karácsonyi nyelvi vetélkedő, Gombavató, SZKIRG napok, a tavasz budapesti kirándulás, az
osztálykirándulások, valamint a heti rendszerességi
templomi szolgálatok. Mindezek mellett szeretném
kiemelni, hogy diákjaink számára rendelkezésre áll
iskolapszichológus, ifjúsági lelkész valamint szociális
szakember is. Így kívánjuk biztosítani, hogy ezekkel
a lehetőségekkel együttesen a diákjaink erkölcsi és hitéleti nevelésével karöltve a későbbiekben egészséges
világszemlélettel rendelkező, nyitott és pozitív személyiségű felnőtté válhassanak.A diákélet színesebbé
tételét szolgálja a tanév elején elindult iskolarádió és a
médiaszakkör is.
Miért tudja ajánlani a „normál” gimnáziumi képzéseket a szülőknek?
Ma a nyolcadikos diákok és szüleik komoly, és egyben
nehéz feladat előtt állnak. Az átalakult szakképzés következtében már 14 évesen dönteniük kell arról, hogy
milyen szakmát válasszanak, ha a szakképzésben kívánják középiskolai tanulmányaikat folytatni. Az átalakítás következtében a szakképzésben tanuló diákok számára nagyon nehézzé vált a szakmák közötti átjárás, a
felsőoktatási továbbtanulási irányuk pedig korlátozottá
vált. Jelenleg Magyarországon csak a gimnáziumi képzésben valósul meg a természettudományos tantárgyak
(fizika, földrajz, biológia, kémia) önálló tantárgyként
való oktatása. Ezek a tantárgyak számos felsőoktatási
intézmény felvételi követelményében kötelező érettségi
tantárgyként jelennek meg. Újdonság az is, hogy 2020tól csak emelt szintű érettségi vizsgával és sikeres nyelvvizsgával jelentkezhetnek felsőoktatási intézménybe a
diákok. Véleményem szerint ezeket a feltételeket leginkább a gimnáziumi képzésünk biztosítja, hiszen az
első idegen nyelvet heti hat órában képesség szerinti
csoportbontásban oktatjuk, 11. és 12. évfolyamon pedig
heti négy órában érettségi felkészítést tartunk a diákok
által választott tantárgyakból közép és emelt szinten
egyaránt. Mivel a gimnáziumi képzés kiemelt célja a
felsőoktatási továbbtanulásra való felkészítés mellett a
tehetségfejlesztés és a tehetséggondozás, ezért komoly
hangsúlyt helyezünk a versenyfelkészítésre is.
interjú: Mucsi András, fotó: Pusztai Gábor Máté
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Békés Városért Díjat kapott Bíró György tanító, presbiter

019. április 15-én Békés város képviselő-testülete ünnepi testületi ülésén kitüntetést kapott Bíró
György, egyházközségünk presbitere, városunk ismert
alakja. Az alábbiakban az ünnepségen elhangzott méltatását olvashatják.

Fotó Pusztai Gábor Máté

Kitüntetettünk Békésen született 1957. október 8-án.
Általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte,
1976-ban érettségizett a békési gimnáziumban, majd
1979-ben vette át tanítói diplomáját. Pedagógusdinasztia tagja, már elődeinek is a békési gyermekek nevelése-oktatásavolt a hivatása.
A diploma megszerzését követőenBélmegyeren kezdte pályáját, nem csak feladatának, hanem hivatásának
is érezte az egyszerű családból származó tanulók nevelését-oktatását.
Tanítói munkáját 1985-től Békésen folytatta a 3. sz.
Általános Iskolában, a későbbi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában. Mint tanító, ebben az intézményben
is a hátrányos helyzetű, olykor nehéz sorsú gyermekek
felzárkóztatását, tanítását, nevelését tartotta legfőbb
hivatásának. Magára „néptanítóként” tekint, s valóban
úgy is élte és éli meg ma is hivatását.
Nem csupán tanító, hanem igazi nevelő, aki nagyon
fontosnak tartja, hogy tanítványai megismerjék,és jól
használják anyanyelvüket, ezáltal megszeretve azt,
annak szépségei miatt.
Ízig-vérig lokálpatrióta. Korosztályában kevés olyan

békési embert ismerünk, aki ennyire ragaszkodik szülővárosához, annyit tud Békés múltjáról, az itt született neves személyiségeiről, nevezetes műemlékeiről, néprajzáról, mint ő. Azon kevés lokálpatrióták
egyike, aki hisz a kimondott szó erejében és a társas
érintkezésben. Helytörténeti tudásának, kutatómunkájának alap pillére – az olvasás, és kutatás mellett-,
hogy élete során a beszélgetésre helyezte a hangsúlyt,
sokat beszélget idős, sokat megélt békési emberekkel
a régmúltról, szokásokról, helyi eseményekről. Számtalan riportot készített, és számtalan békési szokást,
hagyományt kutatott föl, hogy megörökítse azt az
utókornak.
Egyik alapító tagja a Békési Városvédő és Szépítő
Egyesületnek. Számos kezdeményezés elindítója, több
emléktábla megálmodója, pl. a Petőfi utcai óvoda márványtáblája, mint a város első óvodájáé. Kiemelkedő
az épületek megmentéséért tett erőfeszítései, kezdeményezésnek köszönhető, hogy a Németh László Kollégium épülésekor, a Petőfi utcai első óvoda épületét
épségben maradt. Épített örökségünk védelmében:
„Az épület homlokzatának megőrzésének” kitüntető
tábla odaítélésének kezdeményezője. Korábban nyári
táborokat szervezett és vezetett a Városvédő Egyesület
Ifjúsági Szakosztályán belül, ahol a részt vevő gyerekek várostörténettel ismerkedtek, s konkrét munkát is
végeztek a város gyarapítására – padokat, korlátokat
festettek.
Az 1994-ben induló Békési Újságnak alapításától állandó munkatársa, amelyben az évek során több száz
írása jelent meg a békési vonatkozású parasztkultúrával, műemlékekkel, életrajzokkal kapcsolatban. 2011ben jelent meg a helyi védelem alatt álló épületeket
összefoglaló alkotása a „Beszélő házak, épített értékeink” címmel.
2006-tól a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium munkatársa. Tanítványai számára a tanórákon plusz ismeretet nyújt Békés helytörténetéből, városnéző sétákra, tanulmányi
kirándulásokra viszi őket. Tanítványaival állandó látogatói a könyvtárnak, múzeumnak és a tájháznak is.
Mint igazi népnevelő, kedvelt feladata az egészséges
életmódra, a játékos mozgásra nevelni tanítványait,
nagy jelentőséget tulajdonít a játéknak, a sportolásnak. Korábban ő is aktívan kosárlabdázott.
Tiszteli, becsüli városunk lakóit, egyszerű emberként él közöttünk. Vallását híven gyakorló református
presbiter. Barátságos, népszerű ember városunkban,
akit sokan becsülnek, kedvelnek. Szívesen áll szóba
bárki itt lakó emberrel egy jóízű beszélgetésre.
Békés Város Képviselő-testülete városunkért hosszú
időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért Békés Városért kitüntetést adományoz Bíró György tanítónak.
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Nőszövetségi hírek
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége tisztújító választási Közgyűlést
tartott 2019. március 23-án Debrecenben, a
Református Kollégium dísztermében. Gyülekezetünk nőszövetségét Kolár Norbertné elnök és
Jánk Alexandra elnök-helyettes, titkár képviselte. Az érkezett küldöttek a köszöntések után a
Szatmári Egyházmegye esperesének felesége,
Szalayné Gacsályi Dóra lelkésznő áhítatát hallgathatták meg, majd a napirend elfogadására
került sor. Az elnökségi és a pénzügyi beszámoló után a jelölő és szavazatszámláló bizottságok
felállítása, majd a jelöltek bemutatkozása és a
szavazás menetének ismertetése következett.
A választás során az alábbi jelölteket választotta meg a Közgyűlés. Dr. Gaál Botondné Dr.
Czeglédy Mária töltheti be továbbra is az elnöki
tisztet, aki az 1992-ik évi újjászervezés óta aktív
tagja, és előbb helyettes elnöke, majd elnöke is a
Tiszántúli Református Nőszövetségnek. Tiszteletbeli elnökként vesz részt aktívan a Közösség
életében, szolgálataiban Egyházkerületünk püspökének felesége, Feketéné Kavisánszki Györgyi. Elnök helyettessé a Bihari Egyházmegye esperesének feleségét, Nagy Zsoltné Kiss Katalint
választotta a Közgyűlés. A nyugdíjazása miatt e
tisztségből visszavonuló Takács Tamásné eddigi
áldozatos szolgálataiért köszönetét fejezte ki a
Közösség, amint a szintén Kerületi Nőszövetség
oszlopos vezetőjének, volt titkárának, a mindenki által szeretett, tisztelt Szécsi Andrásné
Emike Néninek is, akinek munkássága 27 éven
át szorosan összeforrott a Szövetség életével.
Most Gilicze Andrásné Bodnár Erzsébet (Szentes) lelkésznő töltheti be ezt a tisztséget. Sok
éve hűséges segítője Papp Tiborné, aki korábban
debrecen-kistemplomi, most mezőberényi lelkésznő, aki mindkét szolgálati helyén aktív segítője volt korábban is a vezetők adminisztrációs,
szervező munkájának. Új tisztségviselőként az
Országos Intéző Bizottság küldöttjének Bogya
Kiss Noémi (Lövőpetri-Nyírlövő) lelkésznő került megválasztásra. A pénztárosi feladatokat
pedig Rácz Lászlóné helyett Vassné Faragó Gabriella (Debrecen-Tégláskerti lelkész felesége, a
hittanoktatás Zsinati Oktatási Iroda tiszántúli
koordinátora) látja el. A Békési Egyházmegye
Nőszövetségi összekötője továbbra is Koncz-Vágási Katalin sarkad-belvárosi lelkésznő.
Isten áldását kérjük a Nőszövetség leköszönő
és megválasztott tagjainak életére és további
munkájára, szolgálataira!
Kolár Nobertné
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Fontosabb gyülekezeti alkalmaink
Vasárnapi istentisztelet

Helye: Református Templom
Ideje: Vasárnap ¼ 10 óra
Rendszeressége: hetente

Vasárnap délutáni istentisztelet

Helye: Református Gyülekezeti Ház
Ideje: Vasárnap 18 óra (téli időszakban 17 óra)
Rendszeressége: hetente

Hétkezdő istentisztelet (iskolai tanítás időszakában)
Helye: Református Templom
Ideje: Hétfő 8 óra
Rendszeressége: hetente

Reggeli istentiszteletek

Helye: Református Gyülekezeti Ház
Ideje: keddtől péntekig ¼ 9 óra
(iskolai szünet alatt hétfőn is)
Rendszeressége: minden hétköznap

Gyermek istentisztelet

Helye: Ifjúsági terem
Ideje: Vasárnap ¼ 10 óra
Rendszeressége: hetente

Istentisztelet a szociális otthonban élőknek
Helye: Hajnal Ábel Idősek Otthona
Ideje: Csütörtök 15 óra
Rendszeressége: hetente

Istentisztelet Bélmegyeren

Helye: Református Templom
Ideje: vasárnap 14:30 óra
Rendszeressége: minden hónap 1. és
3. vasárnapja, ill. nagy ünnepek 1. napján

Istentisztelet Muronyban

Helye: Általános Iskola
Ideje: vasárnap 9 óra
Rendszeressége: minden hónap 1. és
3. vasárnapja, ill. nagy ünnepek 1. napján

Istentisztelet Kamuton

Helye: Gyülekezeti Ház
Ideje: vasárnap 10 óra
Rendszeressége: minden hónap 1. és 3. vasárnapja,
ill. nagy ünnepek 1. napján

Istentisztelet Tarhoson

Helye: Könyvtár
Ideje: vasárnap 16 óra
Rendszeressége: minden hónap 4. vasárnapja, ill.
nagy ünnepek 1. napján

Gyülekezeti bibliaóra

Helye: Gyülekezeti Ház
Ideje: péntek 18 óra (téli időszakban 17 óra)
Rendszeressége: Hetente
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Lakatos Tamás gyakornok segédlelkészünk vizsgaprédikációja

2

019. április 14-én tartotta vizsgaprédikációját Lakatos Tamás, aki hatodéves teológus hallgatóként itt
töltötte a gyakorlati évét. A lelkészjelöltek a gyakorlati
ismeretek megszerzése mellett több vizsgát is letesznek, így „élesben” kell egy vasárnapi istentiszteletet
megtartaniuk.

Lectio:118 zsoltár
Textus: Mk 11,1-11
Kedves Testvérek! Szeretett gyülekezet!
Be kell vallanunk, hogy mindnyájunknak vannak
elvárásai. A családunkkal, házastársunkkal, a barátainkkal, a munkahelyünkkel szemben, sőt még Istennel szemben is támasztunk elvárásokat. De ezek az
elvárások természetes részét képezik az életünknek.
Ez rendben is van egészen addig, amíg nem lesznek irracionálisak, amíg nem lesznek ellentmondásosak.
Virágvasárnap is tele van elvárásokkal. Elvárásai
vannak a népnek, a tanítványoknak, de ezek az elvárások nem simulnak bele Isten üdvtervébe, legalább is
nem úgy, ahogyan azt a nép akarja. Az Ószövetségi
próféciák sorra teljesülnek be Jézussal kapcsolatban.
De az elvárások és Isten üdvterve ellenmondásba kerül. Fehér ló helyett szamárcsikón érkezik a királyok
királya. A király viszont nem az, akit vártak, és nem
azért jön amiért várják. Mi volt a nép elvárása? Izráel
minden részéről érkeznek emberek az ünnepre és tud-

ták, hogy milyen csodák történtek ott, ahol Jézus járt.
Az emberek tudták és megtapasztalták a csodálatos
kenyér szaporítást, amikor több mint ötezer, ember
lakott jól. Elvárás lehetett, hogy megszünteti az éhezést. Eltörli a betegségeket, hiszen megannyi gyógyítást és megtisztulást láthattak már tőle. Jézus pedig
most Jeruzsálembe készül bevonulni. De a felolvasott
igéből tudjuk, hogy Betániából érkezik, János evangéliuma pedig beszámol arról, hogy ott támasztotta
fel Lázárt. Jézus képes a csodákra, hiszen képes embereket is visszahozni a halálból. Mindezeken túl, volt
még egy elvárás, helyre kell állítani Dávid trónját. Ez
azt jelenti, hogy a bevonulás után végre felszabadítja a
római elnyomás alól az országot. Az őt körülvevő emberek a jeruzsálemi bevonulásra így tekintettetek. De
Istennek más volt a terve. Virágvasárnap egy ellentmondásos ünnep. Az ember nyilván azt akarja, ami
neki a legjobb. De a virágvasárnapi sokaság fejében
képzavar volt. A kérdés az, kit kellett volna lásson
Jézusban a nép?
Jézus a várt Messiás
Luther Márton reformátorról azt tartják, hogy a virágvasárnapi prédikációit mindig azzal kezdte, hogy
felolvasta azt az igét: Íme királyod jön hozzád… (Zak 9,9)
és hozzátette azt a kérdést, hogy a te királyod-e ez a Király? Ez a kérdés ma is aktuális. Vizsgáljuk meg hát a
felolvasott ige alapján ki az, aki bevonult Jeruzsálembe.
Jézus Krisztus Jeruzsálem felé közeledve az Olajfák
hegyénél felkészül a bevonulásra. Az előkészülethez
hozzátartozik, hogy két tanítvány feladatot kap, ami
által ők maguk is fontos elemeivé válnak a bevonulási
történetnek. A feladat igencsak meglepő, a mesternek
egy szamárcsikóra van szüksége és a közeli faluból kell
elhozniuk. De Jézus minden eshetőségre felkészíti a
tanítványokat. A tanítványok pedig nem kérdeznek
vissza, nem ellenkeznek, nem kételkednek, hanem elindulnak Jézus parancsára. Az Ószövetség próféciája
csak így teljesedhet be „alázatos királyként, szamárháton,
igavonó állat csikóján ülve” érkezik a messiás. A két tanítvány a felkészítés ellenére is elbizonytalanodhatott,
nem kérdeztek vissza, de a kérdés megfogalmazódhatott bennük: vajon mindent úgy találunk, ahogyan
Jézus mondta? Ami pedig csodálatos, hogy a válasz
igen. Minden pontosan úgy történt, ahogyan annak
történni kellett. Jézus messiásként készítette fel erre a
feladatra tanítványait. A küldetés pedig sikerrel zárult.
Ezen a ponton a sikeres küldetést látva és a Jézussal
töltött idő után, talán felmerülhetett bennük is egyfajta elvárás a bevonulással kapcsolatban. De ekkor még
nem tudták, mi vár rájuk valójában Jeruzsálemben.
Minden mesébe illően jól alakult, szamárcsikó hátán
érkezik Jézus, a tömeg körül veszi őt. Sokan levetik a
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tanítványokkal együtt a felsőruhájukat és a földre terítik, mások pedig ágakat tesznek az útra. Az ünnepre
érkezők királyként üdvözölték őt, de nem voltak tudatában annak, hogy ki Ő. Sokan talán csak sodródtak
az ünnepi tömeggel.
A messiás el kellett volna hozza az emberek által
várt jólétet. A bevonulás a nép minden gondjából való
kivonulást kellett volna jelentse. De nem így történt.
Jó lett volna, ha ez a köszöntés őszinte meggyőződésből jövő reakció, de nem volt az. Jézus nagyon jól ismerte az embereket, ezért pont ide illik az, amit Jézus
egy korábbi alkalommal idéz az Ószövetségből: „ez a
nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem” Ez tökéletesen leírja azt, hogy miért ellentmondásba ütköző
ez az ünnep. Az igazi messiás ült akkor a szamáron, de
ennek ellenére az elvárások által felépített messiásnak
szólt a hozsánna! Kedves Testvérek, mi milyen elvárásokkal vagyunk ma itt? Mit várunk az életünkbe
bevonuló Krisztustól?
A tanítványok, mint példák
Mert a valóság az, hogy Jézus érted és értem vonult
be Jeruzsálembe, oda, ahol tudta, hogy megfogják ölni.
Az értünk szenvedő Krisztus a mi életünkbe akkor
vonult be, amikor legyőzte a bűnt és a halált, jelenléte pedig folyamatos. Mindnyájunknak ad feladatot.
Egy küldetést, amelyet ugyan úgy kapunk meg, mint a
szamárcsikóért elküldött tanítványok. Mert nem csak
megkapjuk a parancsot, hanem végig velünk van és felkészít arra, hogy teljesíteni tudjuk.
A kérdés: mi tudjuk-e úgy fogadni Jézus parancsát
mint, ahogyan a tanítványok fogadták? Mindenki
különféle feladatot kap, olyan feladatot, amellyel nem
csak Jézust de azt a közösséget is szolgálja, amely körül veszi őt. Ez a közösség lehet egy családi, osztály,
baráti, munkahelyi, vagy akár gyülekezeti közösség
is. Mindannyian tartozunk egy közösséghez, amelyben szolgálnunk kell. Ezekben a közösségekben nem
csak az öröm napjaiban kell aktívan részt venni. Mert
van olyan, hogy a dolgok rosszul mennek. De akkor
a mi feladatunk az, hogy ami rosszul megy, azt javítsuk meg. A bajban pedig sohasem vagyunk egyedül,
a kilátástalanság, a kétkedés, a bizonytalanság ugyan
úgy jelen van az életünkben, mint az elvárások. De a
mi megváltónk nem hagyja, hogy ezek megfojtsanak
minket és a közösségeinket. Persze ehhez szükséges
a felismerés, hogy egyedül nem megy, mert nem vagyunk tökéletesek és nem vagyunk mindent tudóak,
pont ezért fontos a közösség megtartó ereje. A szentlélek a gyengeségeink felismerése után megmutatja
az erősségeinket. A mi erőnk pedig Krisztusban van.
„Elég neked az én kegyelmem mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz.” A nehézségeink elől nem menekülhetünk el úgy, ahogy a tanítványok Jézus elfogatásakor.
Emlékezniük kellett volna arra, hogy ne féljenek, mert
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Jézus minden eshetőségre már korábban felkészítette
őket.
Egy bányász brigádban öten voltak: három tapasztalt és
kettő fiatal. Történt egyszer, hogy valamilyen rengés rázta
meg a tárnát. A támasztófák közül hullani kezdett a törmelék. A kijárat felől furcsa hangok szűrődtek befele. Ekkor
az egyik bányász felkiáltott: Omlás! A két fiatal rohanni
kezdett kijárat felé. A három öreg miután hiába kiáltoztak,
hogy jöjjenek vissza a fiatalok, a tárna mélye felé futottak,
be a hegy gyomrába, egy megerősített mellék aknába. később
kiderült az omlás kisebb volt csak, de a két fiatal pont alá
futott így meghaltak. A három befelé menekülő öreget pedig
48 órán belül kiásták.
Aki kifelé menekül az élet nehézségei elől az sokszor
az életből menekül ki.
Krisztust útján járni nem egyszerű, de gondoljunk
csak bele: Jézus tudta mi vár rá Jeruzsálemben, megtehette volna, hogy nem vonul be, nem áldozza fel
magát a Golgotán, de megtette érted és értem. Értünk
vonult be Jeruzsálembe
Szolgálat
Kedves testvérek! Nem szabad hagyni, hogy virágvasárnap megmaradjon a félreértések és az ellenmondások ünnepének. Virágvasárnap előre mutat a nagyhétre és húsvétra, amely sokkal nagyobb dicsőségben
fénylik, mint a jeruzsálemi bevonulása. Mi már jól
tudjuk, hogy Krisztus legyőzte a halált és a bűn rabságából szabadította fel az embert. Ez a tett sokkal nagyobb és sokkal csodálatosabb, mint amelyet az ember
várhatott Istentől.
Virágvasárnap mindenkori üzenete az, hogy Jézus
Krisztus mindenki életében jelen akar lenni elvárásoktól és fogadtatásoktól függetlenül. Rajtunk múlik, hogy
mi ezt elfogadjuk-e, ha igen, akkor megmaradunk-e mi
is benne. Mert a kérdés végigkíséri életünket. Merre
tart az életünk? Jézus követéséből kifelé vagy töretlenül haladunk befelé a Jézus követésébe, Isten terve szerint? A közösségeinkből kifelé vagy befelé haladunk?
Ne feledjük. feladatunk gyülekezeti, családi, iskolai,
munkahelyi közösségeink megtartása. A szolgálattól menekülünk vagy elé megyünk? Az Úrtól kapott
erővel szolgáljuk Őt és környezetünket! A mi életünk
befelé kell, hogy vezessen az Atya felé, aki megbecsüli
azt, aki őt szolgálja. Szolgáljuk tehát testvéreim szeretettel és alázattal. Legyen a minta a mi Urunk Jézus
Krisztus, aki ezt mondta: „Az Emberfia nem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét
adja váltságul sokakért” Ezt meg is cselekedte. Örök életet szerzett neked is és nekem is, fogadjuk hát el ezt az
áldozatot.
Az élő Isten áldja meg törekvéseinket, szolgálatainkat és elhatározásainkat. Adjon erőt az, aki megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig.
Ámen!
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500 éve indult a reformátusok svájci reformációja

017-ben emlékeztünk a reformációra, de talán kevésbé kap figyelmet az, hogy a reformátusoknak is
megvan a maga reformációs ünnepe: Ulrich Zwingli
500 éve, 1519-ben kezdte el városa, Zürich egyházi
élete megújítását. Lényegében ez a református egyház
születésnapja.

Svájc
A lutheránus reformációtól függetlenül fejlődött ki
a svájci-felsőnémet reformáció. Ennek képviselői és
a környezet is teljesen különbözött a lutheri mozgalomtól. Svájc Európa igen furcsa vidéke volt. A XVI.
században már több évszázadra visszatekintő szabadságmozgalom állt mögöttük. A Habsburgok ugyan
a svájci hegyekből származtak, de a svájciak mégis
kivívták tőlük a szabadságukat. A hegyek között a
németek, franciák, olaszok, rétorománok önálló államocskákat (kantonokat) szerveztek, amelyek szövetségbe (Eidgenossenschaft – tulajdonképpen esküszövetség) tömörültek. A Német-Római Birodalom részei
voltak, de autonómiájukat féltve őrizték. A nemzeti
szellem erős volt, a katonák bátorságát messze földön
ismerték. Nem véletlenül előszeretettel fogadtak fel az
európai udvarok svájci zsoldosokat. Ez a szokás mind a
mai napig fennmaradt a pápai udvarban: a Vatikánban
svájci zsoldos gárdisták óvják a katolikus egyház fejét.
Zwingli élete
A svájci reformáció és egyúttal a református egyház
első és egyik legismertebb alakja Ulrich Zwingli volt,
akit korában Huldrych-nak írtak. 1484. január 1-jén
született a kelet-svájci Wildhausenben, amely Toggenburg grófságban feküdt. Szülei tehetős parasztgazdák
voltak, és álmuk az volt – akárcsak Luther szüleinek
álma -, hogy fiuk tanult ember legyen. Apja községi
elöljáró volt. Bázelben és Bernben tanult, de nem lett
szerzetes, pedig a berni domonkosok örültek volna
neki. 1500-ban már Bécsben volt, ahol humanista szellemiség ragadt rá. 1506-ban magister artium fokozatot
szerzett, majd hazatért Kelet-Svájcba, és Glarus papja
lett. Itt 1516-ig szolgált, közben megtanult görögül, egy
kicsit héberül és tábori lelkészként elkísérte a környék
zsoldosait az aktuális hadi vállalkozásokra. A svájci
csapatok ekkor a pápát támogatták a franciák ellen,
Itáliában csatároztak, ahova Zwingli lelkész is követte
őket. Elmondása szerint ebben az időszakban, 1516ban fordult „Krisztushoz és a Szentíráshoz”. 1515-ben
a glarusi lelkészség megtartása mellett Mariä-Einsiedeln híres zarándokhely papja lett. Itt a zarándokoknak prédikált, bár prédikálási módszere folyamatosan
változott. A Bibliát ő maga komolyan tanulmányozta,
mint már említettük, az eredeti nyelvekhez is értett,
sőt a görög és latin egyházatyák műveivel is foglalko-

zott. 1516-ban ismerkedett meg személyesen Erasmusszal, aki akkor éppen Bázelben járt, és a humanista
tudós nagy tisztelője lett. Kapott is tőle egy görög Újszövetséget. Úgy vélte, hogy az Erasmus által képviselt
humanista keresztyénség elég az egyház megreformálásához. Luther fellépésének híre is eljutott hozzá, de
igazán csak a lipcsei disputa után kezdte el tisztelni.
A zarándokhelyen a misén felolvasták az igéket, de
azokat a délutáni alkalmakon meg is magyarázta. Szakított azzal a gyakorlattal, hogy allegorikusan magyarázzák a Bibliát, ő a szó szerinti értelem mellett foglalt
állást, és de hozzátette, hogy a bibliaolvasás mellé a
Szentlélek bizonyságtétele is szükséges. Így lehet eredményes a Szentírás tanulmányozása. Einsiedelnben folyamatosan azt hirdette, hogy Krisztus vére által van
a bűnbocsánat, nem a búcsúcédulák által. Habár azt
hihetnénk, hogy ez által maga ellen dolgozott, mert
nem jönnek zarándokok, a dolog éppen fordítva volt:
az emberek tömegei azért mentek Einsiedelnbe, hogy
az evangéliumot hallgassák.
Zwingli Zürichben
1518-ban új állomás következett Zwingli életében:
Zürichbe hívták meg lelkésznek, mégpedig a Grossmünster (nagy székesegyház) segédlelkésze lett, a
társaskáptalannak alárendelve dolgozott. A városi polgárság ezt a templomot kedvelte, így Zwingli kiváló
kapcsolatrendszert tudott kiépíteni a város vezetőségével, és hamar ünnepelt prédikátor lett. A város és környéke a konstanzi püspökséghez tartozott, amelyhez
1800 plébánia és 350 kolostor tartozott. A püspök és
Zürich között volt egy megegyezés, amelynek értelmében a püspök szabadságot biztosított a városnak bizonyos egyházi ügyekben. A város politikai függetlensége birtokában erőteljesen beleszólt az egyházi ügyekbe
is.
1519 elején Zwingli átvette a lelkipásztori állást,
és máris formát bontott: ne a megszokott perikóparend alapján prédikált, hanem elkezdte folyamatosan
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magyarázni az újszövetségi könyveket, kezdve Máté
evangéliumával. A folyamatos bibliaolvasás- és magyarázás azóta is a református egyházak jellegzetessége.
Ezen túlmenően a Bibliát nem a régi katolikus kommentárok alapján magyarázta el hallgatóinak, hanem
magát a szöveget tette igehirdetése alapjává. 1519-ben
– beteglátogatás közben – megkapta a pestist, amelybe
majdnem belehalt, de aztán sikeresen felépült. Mindezt
az isteni gondviselés részének tekintette. Felgyógyulása után a katolikus egyházi gyakorlat ellen fordult:
támadta a szentek tiszteletét, a böjtöt, a purgatórium,
a búcsúárusítás gyakorlatát. A botrány akkor robbant
ki, amikor 1522 tavaszán böjti időben kolbászt ettek
Zwingli barátai, és ő megvédte őket a Vom Erkiesen
und Freiheit der Speisen (Az életek kiválasztásáról és a
szabadságról) című iratában. Ebben az évben írásaiban
már támadta a pápai uralom jogosságát és a papi cölibátust, ő maga pedig feleségül vette Anna Reinhardot.
A városi tanács 1523-ban összehívta az első zürichi
vitát (disputa), amelyen Zwingli előadta a 67 tételét
(Schlussreden). Ebben tagadta a pápa hatalmát, a tisztítótüzet, a böjtöt, elvetette az úrvacsora átlényegülését, a szentek imádását, a papok házasságának megtiltását. Miután a konstanzi fővikárius kétségbe vonta,
hogy a városi tanács által összehívott fórum jogosult
lenne ilyen egyházi kérdések eldöntésére, a tanács csak
olyan döntést hozott, hogy minden prédikátor csak
„az evangéliumot” hirdetheti. Ezzel lényegében igazat adtak Zwinglinek, és a város elszakadt a pápaságtól. Hamarosan képrombolásra került sor, tehát a nép
spontán módon elkezdte a szentképek és útszéli szobrok megsemmisítését. Zürichben eközben megjelentek
az anabaptisták is, akikkel Zwingli felvette a harcot.
A zürichi református egyház
A második zürichi vita után megkezdődött a reformáció következetes végrehajtása Zürich városában. A
folyamatot a tanács és a lelkészi kar képviselői irányították. A templomokból eltávolították a képeket, kereszteket, orgonákat, az oltárokat, az ereklyéket, de
megszűntek az egyházi énekek, körmentek, a bérmálás és az utolsó kenet is. Az egyházkormányzás a városi tanács kezébe került. A református mozgalom már
a kezdet kezdetén nagy hangsúlyt fektetett az iskolai
oktatásra is. Zwingli reformációja mintául szolgált a
reformátusok számára. Az erősen erkölcsi beállítottság
is a zürichiekre vezethető vissza. Ő fogalmazta meg
a predesztináció református tanát. Isten a bűnnek a
szerzője is, ha mindenható. Az üdvösségre nem jutók
is eszközök Isten kezében. A reformátor istenfogalma
kifejezetten platóni vonásokat mutat. Zwingli nagy
hangsúlyt helyezett a látható gyülekezetre is, de azt
tanította, hogy az egyház elsősorban láthatatlan dolog, Krisztus teste. Zwingli szerint csak az a „valódi
gyülekezeti tag”, aki élő kapcsolatban van Krisztussal.
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A keresztyén várost tartotta a keresztyén egyháznak,
ennek megfelelően nem látott kivetnivalót abban,
hogy a város vezetősége irányítsa az egyházat is. A lelkipásztorságról az volt a véleménye, hogy Isten nem
mindenkit hívott el erre a szolgálatra, és a külső hívás
mellett szükséges a belső elhívatás is. Mindenek előtt
a bibliaismeret szükséges, amelyet a Prophezei nevű
bibliaiskolában végeztek. A szentségek közül csak a keresztséget és az úrvacsorát ismerte el, de Lutherrel ellentétben úgy vélte, hogy az úrvacsora csupán emlékezés Krisztus halálára, a jegyekben (kenyér és bor) nincs
jelen Krisztus. Mivel Krisztus a kereszten egyszer és
mindenkorra elvégezte a megváltás művét, már nincs
szükség a kegyelem közvetítésére, hiszen az hit által
az enyém. Az úrvacsorán a hívő minden alkalommal
személyes megváltójának fogadhatja el Krisztust. Luther és Zwingli között évekig folyt a vita, és Marburgban személyesen is találkoztak (1529), de nem sikerült
rendezni a kérdést.
Zwingli halála
Az őskantonok: Schwyz, Uri és Unterwalden, továbbá Zug, Luzern és Freiburg kitartottak a katolikus hit
mellett. 1529-ben felvonult egymás ellen a katolikus
és a református szövetség, de a harcok előtt Kappelnél
sikerült békét kötni. A háborút nem sikerült megakadályozni: 1531-ben kirobbant a fegyveres konfliktus.
A háborúba a református és katolikus német kantonok
küldték el katonáikat, Zwingli maga is jelen volt tábori lelkészként. Október 11-én a protestánsok vereséget
szenvedtek, és miközben Zwingli egy sebesülttel foglalkozott, egy katolikus katona leszúrta. Holttestét a
győztes katolikusok megkeresték, egy hóhér felnégyelte majd elégette. A reformáció megtorpant, de folytatódott, amikor Kálvin elkezdte a reformmozgalmát a
francia kantonokban. Zwingli utódja Heinrich Bullinger lett.
Mucsi András
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Száz éve történt a román katonai vérengzés

1

919. április 26-án betörtek Békésre a román királyi
katonai csapatok. Gyula felől a gerlai úton érkeztek.
A településen aznap tizenkét személy halálát okozta
véres jelenlétük: a környékbeli tanyák tulajdonosai, fiatal és középkorú férfiak estek áldozatul a Sebők kertben, valamint egy özvegyasszony a Hajnal utcában,
ágyúbelövés által. A románok ezután közel egy évig
maradtak Békésen, igen jelentős károkat okozva.
Erről az éppen 100 évvel ezelőtti helytörténeti eseményről igencsak keveset tud a közvélemény. Nyilvánvalóan nincs már közöttünk olyan személy, aki
személyesen átélte volna, és az idősebb generációkból
is csak keveseknek van első kézből, vagyis a szemtanúktól hallott információja. De azért fennmaradtak
olyan emlékezések és leírások, melyek az érdeklődők
számára egyértelműen tudhatóvá teszik, mi és miért
történt 1919. április 26-án.
Dr. vitéz Durkó Antal a következőket írta az esetről:
„Április 26-án a tanács tagjai ismeretlen helyre távoztak. A román megszálló csapatok ugyanezen a napon
jelentek meg a város határában. A főszolgabíró kérte
a vörös parancsnokot, Szepesi főhadnagyot, hogy ne
tanúsítsanak ellenállást, de ez felsőbb parancsra hivatkozva, 250 emberével kivonult az oláhok elé és felvette
a harcot. A harc alatt a várost több ágyúlövés érte. Az
oláhok a vörös gárdistákat rövid harc után szétszórták,
és ezek Mezőberény, illetőleg Földvár felé megfutottak.
Mivel a vörösök fehér zászlót tűzettek ki a gyulai út
mentén lévő tanyák lakosaival, és mégis puskatűzzel
fogadták az oláhokat, ezek 11 ártatlan kászmánykerti
lakost összefogtak, a Körös mellé állították és agyonlőtték őket. Hogy a további vérrontást elkerüljék, Moldoványi János főszolgabíró, dr. Márk Ferenc református, Barabás György római katolikus és Popovics Elek
görögkeleti lelkész, mint békeküldöttség, felkereste
az oláh csapatok parancsnokát s kijelentették előtte,
hogy a város az előbbi tűzharcban teljesen ártatlan,
azt az elmenekült vörösek kezdeményezték. Ezután az
oláhok bevonultak a városba és átvették a hatalmat.
A román megszállás alatt a képviselőtestület fel volt
függesztve és csak a tanácsülés intézte a község ügyeit. (…) A megszálló oláh csapatok 1920. március 28án hagyták el a várost. A 11 hónapig tartó megszállás
alatt a laktanyául használt községi és egyházi épületeket nem kímélték, s mind ezekben, mind a lakosság
vagyonában összegszerűleg nehezen felbecsülhető károkat okoztak.”
Ez tehát a leírás a község történetének jó ismerőjétől,
Durkó Antaltól.
A Békési Fióklevéltárban őrzött halotti anyakönyvekből ismerjük a kivégzettek neveit (az anyakönyvekbe történt bejegyzések sorrendjében):
- Berta Imre 36 éves földmíves-napszámos, Malomas�-

szonykert 48. alatti lakos, Csávás Julianna férje, lőtt
és szúrt sebek
- Horvát András 20 éves földmíves-napszámos, Malomasszonykert 10. alatti lakos, lőtt és szúrt sebek
- M. Molnár Gergely 21 éves földmíves-napszámos,
VI. kerület 5. alatti lakos, lőtt és szúrt sebek
- Hajdu Gábor 20 éves kisbirtokos, V. kerület Vásárszél
u. 9. alatti lakos, szúrt sebek
- Ilyés Sándor 45 éves földmíves-napszámos, VI. kerület 11. alatti lakos, Mucsi Rebeka férje, lőtt és szúrt
sebek
- Kis Sándor 43 éves földmíves-napszámos, Malomas�szonykert 5. alatti lakos, Nagy Juliánna férje, lőtt és
szúrt sebek
- Bottyán Imre 22 éves földmíves-napszámos, Malomasszonykert 5. alatti lakos, lőtt és szúrt sebek
- Erdei Péter 42 éves kisbirtokos, VI. kerület 46. alatti
lakos, Nóvé Juliánna férje, lőtt és szúrt sebek
- Kovács Imre 53 éves földmíves-napszámos, VI.
kerület 7. alatti lakos, Erdei Erzsébet férje, lőtt és
szúrt sebek
- Domokos István 50 éves földmíves-napszámos, VI.
kerület 7. alatti lakos, Szöllősi Rebeka férje, lőtt és
szúrt sebek
- Józsa József 31 éves földmíves-napszámos, Gubányi
Etelka férje, lőtt és szúrt sebek
Mind a tizenegyen 1919. április 26-án 14 óra tájban
vesztették életüket.
A 85 éves özvegyasszony, Fekete Gáborné Csete Zsuzsánna az I. kerület Hajnal utca 12. szám alatt lakott.
Halálát az anyakönyvi bejegyzés szerint ágyúlövés által okozott sérülések okozták április 26-án a déli órákban. A kivégzési kísérletet egy személy, nevezetesen
Sebestyén Sándor túlélte, pedig ő is egyike volt azoknak a tanyasiaknak, akiket a románok a környékbeli
tanyákról összegyűjtöttek.
- A románok a Malecz-tanyát szemelték ki gyűjtőhelyül, ide terelték össze kardlapozással, puskatussal
a férfiakat – írta meg a Békési Újság 1994. április 22-i
lapszámában Márton László. Délig ott tartották őket,
már-már azt hitték, szabadon engedik őket. Csakhogy
akkor megjelent egy erősen ittas román tiszt, a parancsnok, egy alezredes, akinek azt jelentették, hogy
az összegyűjtött férfiak a „magyar kommunisták”. Ez
nyomban kiválasztott közülük hármat, akiket saját
fegyverével összeszurkált. A többieket a Fehér-Körös
partjára kényszerítettek a katonák. Arccal a víz felé
letérdeltették őket, és a jajveszékelő hozzátartozók,
szomszédok és az oda gyülekezett bámész nép szeme
láttára ide-oda cikázó gépfegyversorozattal belelőtték
a vízbe. Sebestyén Sándor és Ilyés Gábor nem halt meg
azonnal. Mindketten átúszták a Köröst, miközben zúdultak rájuk a lövedékek. Ilyés Gábor a túlparton egy
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tuskóban megkapaszkodott, de felegyenesedni és kimászni nem volt ereje, mert a lábait érte a lövés. Egy
román katona később meglátta és a magatehetetlen
sérültet szuronyával agyonszúrta. Sebestyén Sándor
maga is három lövést kapott az arcán és a vállán, így
meg tudott menekülni. Családja bújtatta és hónapokon
át ápolták, hogy felgyógyuljon. Egész életén keresztül
viselte a szája fölött a forradást – írta Márton László.
Az idősebb békésiek közül máig többen emlékezhetnek még alakjára és történeteire, mellyel az esetet
elmesélte. Sebestyén Sándor még közel 50 évig élt, és
1967-ben, 91 évesen hunyt el.
Mindazokról a szörnyűségekről, melyeket leírtunk
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és a román megszállók rémtetteiről, a történelmi korról is kimerítő áttekintést kaphat mindaz, aki 2019.
április 26-án, pénteken, a vérengzés századik évfordulóján ellátogat az emlékező rendezvényre a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központba 15 órára. Az emlékülés
előadója dr. Erdész Ádám levéltár igazgató és Szegfű
Katalin újságíró lesz. Az emlékezés később, fél öttől a
malomvégesi temetőben folytatódik, ahol a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület állított kopjafát az áldozatok emlékére 2002-ben. Ezen a helyen lelkészi áldást
követően lehet majd elhelyezni az emlékezés virágait,
koszorúit.
Szegfű Katalin

Elveszi a világ bűnét
„Ha nemcsak mondod, hogy érted, hanem hiszed is, amit
olvasol, feleszmélsz: neked is tenni kell Krisztus példáját
követve és tanításait megtartva" – a Generális Konvent
elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református
Egyház minden gyülekezetének és intézményének.
„Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme,
az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!" (Jn 1,29)
Húsvétot ünneplő keresztyén testvéreink az Úr
Jézus Krisztusban!
Mit sem ért az ember ebből a világból, csak elvárja,
hogy Isten teljesítsen. Ebben az öntudati válságban Jézus kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet".
Nekünk mondja személyesen, mert tökéletesen ismer.
Közben világunkban elvesztik értelmüket a testvér, a
rokon, és a jóbarát kifejezések. Kialakul a „nem ismer
sem Istent, sem embert" állapot. Magányában a káini
lelkületű ember elkeseredik és hangoztatja: itt semmi
és senki sem jó, változtatni kell. Ám attól, hogy valakik gonosz hazugságokat szajkóznak, azokból még
nem lesz igazság. Pedig ezért mutatta és mutatja meg
magát nekünk Jézus Krisztus, az Isten élő Fia, és hangzik az ige Keresztelő János által: „Másnap János látta,
hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!" (Jn 1,29)

Ha nemcsak mondod, hogy érted, hanem hiszed is,
amit olvasol, feleszmélsz: neked is tenni kell Krisztus
példáját követve és tanításait megtartva. Nem várni,
hogy mások cselekedjenek, hanem a jót választani, .
Légy bizonyságtévő lélek, mert a Krisztus szent keresztje ott áll elmúlás és rom felett. Nekünk pedig nem
a rettegés lelke adatott, hanem a bizonyságtevésé, hogy
néki énekeljünk dicsőítő Himnuszt: „Megbűnhődte
már e nép / A múltat s jövendőt!" Nem azért mondjuk
ezt, mert jobbaknak képzeljük magunkat másoknál,
hanem mert a húsvéti igazság az, hogy az Isten szeretete soha el nem fogy. Hisszük, hogy Megváltónk és
Szabadítónk minden népet és nemzetet magához hív
és áld, mert Ő a fenséges Isten, mert örökösei vagyunk,
hiszen a fiúság lelkét adta nekünk kegyelméből.
Jézus Krisztus föltámadott, hogy életünk legyen, teljes életünk igazságban és szeretetben! Ez az Atya akarata, hogy az Övéiként, megváltott gyermekeiként békességben éljünk vele és egymással! Föltámadt, nincs
a halottak között, eljött hozzánk, hogy mi is élők legyünk!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves
testvérünknek! 2019 húsvétján
A Kárpát-medencei református egyházak püspökei és főgondnokai
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Gyülekezeti élet

Fejezetek
Békés város történetéből
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Templomfelújítás
Hegyközkovácsiban

Ö

nerőből és pályázati forrásokból, támogatásokból
megújul Békés testvérfaluja, Hegyközkovácsi református temploma.

Megjelent a várva várt könyv Békés történetéről,
amely a harmadik kötete a néhány éve indult
trilógiának (Üdvözlet Békésről, Ízig-vérig Békés).

A NAV tájékoztatása
az adó 1% felajánlásáról
A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2018 óta az egyházak
számára szóló szja 1%-os felajánlásokat a következő
években automatikusan figyelembe veszi, így aki nem
akar változtatni a korábbi döntésén, nem kell minden
évben az egyház számára tett rendelkezését újra és
újra benyújtania. Aki tavaly egyházunkra vonatkozó, formailag érvényes nyilatkozatot tett, annak idén
egyházi adó 1 %-nak felajánlásával nincs teendője. A
NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi ezt
a nyilatkozatot, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal
nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vis�sza. Az automatizmus a civil kedvezményezettek és a
költségvetési előirányzat számára tett felajánlásoknál
nem működik. A civil szervezetekre és a költségvetési
előirányzat javára minden évben meg kell tenni a rendelkezést. Aki tavaly nem nyilatkozott adója 1 százalékáról, az 2019. május 20-ig megteheti, erről további
információt honlapunkon találnak. Ha nem szeretnének élni a több évre szóló nyilatkozat jelentette kön�nyítéssel, akkor akár minden évben benyújthatják a
bevett egyházra szóló nyilatkozatot. Ha valaki a 2018ban tett, bevett egyházra szóló érvényes nyilatkozatát
idén nem kívánja módosítani, egyszerűen üresen kell
hagynia a nyilatkozati lap „A kedvezményezett technikai száma, neve” mezőit!

Mucsi András presbiter tájékozódott a felújítással
kapcsolatban, aki a közelmúltban magánjellegű látogatáson járt feleségével a bihari kis magyar faluban.
A református gyülekezet nagyjából 60%-át békési
származású emberek alkotják, akiknek ősei 1905-ben
vándoroltak ki Bihar megyébe Békésről. A kis néhány
száz lelkes falucska összetartó közössége immár második éve átfogó felújítási munkálatokat végez a falu
református templomán. Szó szerint a toronysisaktól
a padlóig minden megújult: a padló cseréje mellett új
fűtés került a templomba, amely kellemes, 18-20 fokos
meleget teremt a hűvös napokon is az istentiszteleteken. Jelenleg a toronybelső felújításával végeztek és a
napokban a toronysisak borítását cserélik.

