
Mit jelent a ma élő ember számára a reformáció?



Emlékezés



Gyülekezeti kirándulás Szarvasra

Június 2.-i utunk - a korábbiakkal ellentétben - 
egy kisvárosba, Szarvasra vezetett, Kováts Tiborné 
javaslatára, a résztvevők egyetértésével. Közülünk 
többen is megfordultunk itt, volt elképzelésünk 
adottságairól, szépségeiről, más-más nézőpontból. 
Ennek alapján vettük fel a kapcsolatot Pentaller Ist-
ván ottani lelkésszel, aki némi meglepetéssel, de 
szívélyesen, segítőkészen fogadta a megkeresést. 
Reggeli indulásunk malőrrel kezdődött, mert a ko-
rábban megszokott 45 fős busz helyett 2 kis (17+14 
fős) jármű állt elő, a sofőrök részéről némi mente-
getőzéssel. Így, a megjelent 32 fő elhelyezkedése 
gondot okozott, amit Miklósi tiszteletesünk röviden 
megoldott, három fővel saját gépkocsiján velünk 
tartott. Felhők alá „száguldoztunk”, Kecskemét 
előtt kiadós záport kaptunk, ám Szarvasra érve 
gyenge szemerkéléssé szelídült, később kisütött a 
nap, nagyon is meleg lett.  

Megérkezve a Református Templomhoz Pentaller 
tiszteletes úr fogadott bennünket, bemutatta a temp-
lomot, gyülekezetet. A török kiűzése után, az 1700-

as évek elején szlovák evangélikus és katolikus la-
kosságot telepítettek be, akik nagy szorgalommal 
alkalmazkodtak a helyi adottságokhoz. Jó példa er-
re a 18. század második felének közepén épített ha-
talmas evangélikus Ótemplom és a 19. sz. elején 
épült katolikus Templom. A város fejlődését tovább 
segítette az olasz származású Bolza gróf és szerte 
ágazó rokonsága, valamint Tessedik Sámuel evan-
gélikus lelkész sokrétű tevékenysége.  

Reformátusok az I. világháború után jelentek meg, 
néhány környékről és elszakított területekről beköl-

töző család tagjaiként. Istentiszteleteiket nagyobb 
családi házaknál tartották, majd iskolát építettek, 
lakást vásároltak, parókiának, határoztak templom-
építésről, e célból rendezvényeket szerveztek, ada-
koztak. Az építést megakadályozta a II. világháború 
(elúszott az összegyűlt pénz). Az újrakezdés, terve-
zés 1990 után kezdődhetett, 1998-tól fordult ko-
molyra, 2005-ben elkezdték, 2007-ben befejezték, 
zömmel saját erőből az építkezést. Impozáns, látvá-
nyos templomuk lett. A templomteret körül veszi a 
gyülekezeti terem, ifjúsági terem, baba-mama szo-
ba, a galérián iroda, nyári táborozáshoz ifjúsági há-
lószobák, vendégszobák vannak. A különlegesen 
kialakított épület hegyes tornya eltéveszthetetlenül 
református templom jegyeket mutat, újszerűsége 
miatt építési stílusjegyek alig vannak, csak prakti-
kum.  
Jól éreztük magunkat, az idő elszaladt, így a város-
nézés elmaradt. Ebéd után a belvárosi Ótemplomot 
jártuk körbe, szemre véve a II. világháborús emlék-
művet, a szarvasi gömbakácokkal szegélyezett sétá-
ló utcát.  

Programunk folytatásaként az arborétum mellett 
kialakított „Mini Magyarországot” jártuk körbe, 
ahol a történelmi Magyarország jellegzetes épülete-
inek makettjeit láthattuk. Közel száz épület, vasút- 
és hajómakett minden apró részletben kidolgozott 
mása található itt, a 3 vasútvonalon gőz és dízel 
mozdonyok gombnyomásra indulnak. A mini Bala-
tonon és Dunán ringatózó vitorlások, gőzhajók, va-
lamint a gombnyomásra megszólaló épületek (pl. az 
Országházból Kossuth beszéde, a debreceni refor-



mátus nagytemplomból zsoltár hallatszik) mindenki-
nek különleges élményt jelentettek.  

Az „országjárás” után jólesett egy-egy fagyi vagy 
kávé. Kis pihenő után, alig maradt időnk az arboré-
tumra, mert 16 órára a Körös holtági kikötőbe kellett 
lennünk. Jött a sétahajó, amit megszálltunk, ám az a 
kapitány és „matróza” többszöri próbálkozása elle-
nére sem indult be. Közben azonban már elsodród-
tunk a parttól, ezért „átevickéltünk” a túlsó oldalra, 
ahonnan egy kis motorcsónak segítségével visszatér-
tünk a kikötőbe. Csoportunk egy része már kiszállt, 
amikor egyikőnk biztatására kapitányunk újra meg-
próbálta elindítani a hajónkat. S ím, a hajómotor fel-
búgott! Mire Veréb Marika társunk megjegyezte: 
„Hát persze! Ezért imádkoztam!”  

Így, hajóról nézhettük meg Bolza Pál „békebeli idők-
ben” épített kastélyát, a Romulus és Remus szobrok-
kal, a vízi színpadot, az ezredéves koronás oszlopot, 
mai üdülőket, mocsári cédrus facsoportokat stb.  

Kikötés után, az arborétum fái között sétálva rábuk-
kantunk az „igés kincses” kövekre, egy bibliai témá-
jú szabadtéri kiállításra.  

Majd igyekeztünk járművünkhöz hazaindulásra, szo-
kásunktól elmaradva, kissé késve 21 órakor értünk 
haza, elragadtatva a látottaktól, hallottaktól.  

Útközben szó esett Tessedik Sámuelről (1742-1820), 
aki felismerve az adottságokat, lehetőségeket, lelké-
szi munkássága mellett, szakiskolát alapított (az or-
szágban elsőként) paraszt fiatalok számára, ahol gaz-
dálkodást oktattak. Kidolgozta a szikesek korabeli 
korszerű (mélyforgatásos) javításának technológiá-
ját. Fafajokat honosított: akácot, megalapozva a mé-
hészetet, eperfát, erre selyemhernyó tenyésztést, fel-
dolgozást.  

Szarvas jelenleg iskolaváros, vízgazdálkodási mér-
nököket, pedagógusokat képeznek. Itt működik az 
Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézet és a Gal-
licoop Pulykafeldolgozó. Fejlett a turizmus, sok lát-
nivalóval, üdülési lehetőséggel.  

Meg kell említeni, hogy jelen rend szerint (2012. 
szeptemberétől) a szarvasi volt a 10. autóbuszos ki-
rándulásunk, „templom túránk”, melyen 79 fő vett 
részt, zömmel 1-4, de 3 fő mind a 10 alkalommal és 
11 fő gyülekezeten kívüli vendégünk volt. Útjaink 
során 11 gyülekezetet, 12 régi (1945 előtti) és 6 új 
(1990 után épült) templom történetét ismerhettük 
meg az Úr kegyelméből.  

Köszönet a mindenkori résztvevőknek, vendéglátók-
nak a szeretetteljes együttlétért.  

Soli Deo Gloria





„Mester – hol laksz?” – hangzott a két tanítvány 
kérdése Jézushoz.  

Kimondatlanul is, de ez a kérdés hangzott el két éven 
keresztül hétről-hétre, amikor a konfirmációi előké-
szítőre jöttünk össze gyülekezetünk fiataljaival pén-
tek esténként.  

Hol laksz, azaz hol lehet téged jobban megismerni, 
hol lehet élvezni a veled való együttlét áldásait? Ez a 
kérdés állt minden téma mögött, amiről beszélget-
tünk és amiről személy szerint számot adtak a kon-
firmandusok: Baczó Jázmin (Mi a konfirmáció; Meg 
vagyok keresztelve), György Bálint (Isten teremtő 
Urunk; A Szentlélek temploma), Keresztes Ábel 
(Kockázat a teremtésben; Igazmondás, jellem, bi-
zonyságtétel),  Kocsárdi Márton (Mindenható Atyám 
van; Az ökumené), Lakatos Dóra (Feltámadott az 
Úr; A Szentlélek engedelmességre késztet), László 
Zsombor (Isten szól hozzánk; Az úri szent vacssora), 
Okos Anita („Jövel Szentlélek Úristen”; Az élet Is-
ten ajándéka), Varga Dömötör (Jer, lássuk az Úr 
keresztjét; Az anyaszentegyház).  

Hol laksz, hol lehet bizalommal együtt lenni veled, s 
ezt az ismeretet életre fordítani? – ez a Krisztust kö-
vető gyülekezet kérdése, ahová ifjaink is befogadást 
találtak, amikor a május 21-i konfirmációi istentisz-
teleten a Szentlélek segítségét kérve azt határozták 
el, hogy maguk is Jézus Krisztus követőivé s ezáltal 
a református anyaszentegyháznak egész életükben 

tagjai szeretnének lenni.  

„Mester – hol laksz?” – tehetjük fel immár együtt a 
kérdést istentiszteleten, bibliaórán és a gyülekeze-
tünk különböző alkalmain. „Jöjjetek és meglátjátok” 
– hangzik Mesterünk hívása. Induljunk, együtt! 



Június 17-én "Tanévzáró 
Istentisztelet"-en gyermeke-
ink szolgáltak 

Augusztus 21-24 között gyülekezeti 
központunkban "Bibliai napközis tábor" 
keretében gyermekeink szép számban 
vettek részt, közös élmények mel-
lett bibliai ismereteik is gyarapodtak.

Május 6-án "Anyák napja" alkalmából 
gyermekeink megható műsorral kö-
szöntötték az édesanyákat 

Július 8-14. között gyülekezetünk több mint 60 testvérrel vett részt a "Többgenerációs nyári tábor"-on  
Salgóbányán



29-én gyülekezetünk egy csoportja 
Egerbe kirándult, ahol meglátogattuk a helyi refor-
mátus gyülekezetet és templomot, valamint a város 
számos nevezetességét. 

Szeptember 23-át „Tanévnyitó Istentisztelet és csalá-
di nap”-pal tettük emlékezetessé, és buzdítottuk a 
gyerekeket az új tanévre


