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Soós Ferencre
emlékeztünk

Ahogy az már hagyománnyá
vált, a Halottak napi Istentiszteleten
a központi emlékműnél történő
megemlékezésen túl, a temetőben
nyugvó egy-egy lelkipásztorról is
megemlékezünk, felidézve gyüleke-
zetünkben végzett szolgálatát, elhe-
lyezve abba a korba, amelyikben élt
és munkálkodott. Ebben az évben
Soós Ferenc nagytiszteletű úrról,
néhai presbitertársunk, Soós Ferenc
tanár úr édesapjáról fogunk megem-
lékezni, aki lelkészi pályája elején
rövid ideig szolgált gyülekezetünk-
ben. Ez idő alatt azonban két kardi-
nális esemény történt: A hősök
szobra és a hősök kertje átadása, va-
lamint dr. Ravasz László püspök úr
vizitációja.

Menye, Etelka néni és családja
köztünk van, és rendelkezésemre
bocsátották az általa írt, rendívül
részletes és precíz önéletrajzát, sőt
néhány dologgal még ki is egészítet-
ték azt.

Soós Ferenc nagytiszteletű úr
1898-ban született Nagykőrösön,

A Kiskunlacházi  Református Egyházközség 
állandó heti alkalmai a következők:

Csütörtök 18 óra – Bibliaóra
Csütörtök 19 óra – Énekkari próba
Péntek 17 óra – Nagy ifi (8. osztályosok+konfirmált fiatalok)
Vasárnap 9 óra – Vasárnapi iskola
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet

Karácsonyi és Újévi alkalmaink
December 15. vasárnap 10 óra  - Istentisztelet, Gyermekkarácsony
December 22. vasárnap 10 óra - Istentisztelet
December 22. vasárnap 18 óra - Karácsonyi koncert
December 25. szerda 10 óra - Karácsonyi úrvacsorás, ünnepi

Istentisztelet
December 26. csütörtök 10 óra - Karácsonyi úrvacsorás, ünnepi

Istentisztelet
December 29. vasárnap 10 óra - Vasárnapi Istentisztelet
December 31. kedd 10 óra - Évzáró, hálaadó Istentisztelet
Január 1. szerda 10 óra - Újévi áldáskérő Istentisztelet

Testvéreinket Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra, 
a Templomba.

Folytatás a 2. oldalon
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Soós Ferencre emlékeztünk

ahogy Ő írja, Arany János városá-
ban. Egyszerű, szegény családból
származott. Édesapja csizmadia mes-
ter volt. Édesanyja Gaál Eszter is
sokgyermekes családból való volt.

Isten ügyéhez való affinitása már
diák korában megmutatkozott: nagy-
anyja temetésén imádságot mondott,
ami a helyi újságban meg is jelent.

Az elemi iskola elvégzése után jó
tanulmányi előmenetele miatt tovább
taníttatták. Így került 1909-ben a
Nagykőrösi Arany János Református
Főgimnáziumba. Második félévtől
jeles tanuló lévén tandíjmentességet
kapott, felsőbb osztályokban pedig
2-3 tanítványa is volt, így is teher-
mentesítve szüleit. Gimnáziumi évei
alatt kitört az I. világháború, és már
mint diák is több helyen prédikált.
Még egy tehetsége, a költészet iránti
vonzalma is megmutatkozott. A helyi
újságban sorra jelentek meg versei.

Az igazi hivatása azonban a lelki-
pásztorság lett. A budapesti teológiára
1918-ban iratkozott be. Itt élte át a Ta-
nácsköztársaság 13 napját. Természe-
tes, hogy mint teológus, legációkba1
is járt. 1921-ben ilyen alkalommal ta-
lálkozott későbbi principálisával2,
Szabó Balázzsal, aki akkor még Alsó-
némedin volt lelkipásztor. Itt 1922-től
1924-ig szolgált, mint segédlelkész.
Itt szerezte meg az első lelkészképe-
sítő vizsgát is.

Szabó Balázst 1923-ban válasz-
tották meg az elhunyt Sárközi Sán-
dor utódjaként, kiskunlacházi vezető
lelkipásztornak. Hivatalát azonban
formai okok miatt nem vehette át
egyből, Alsónémedin kellett marad-
nia még 2 esztendeig.

Ekkor nevezték ki Soós Ferencet
Lacházára helyettes lelkipásztornak,
és Sárközi Sándor özvegyével Fara-
gó Zsuzsannával együtt vezették a

gyülekezetet, lebonyolítva a fent em-
lített két igen fontos eseményt.

1924. május 18-án hirdette elő-
ször az igét ősi templomunk szószé-
kén, ahogy írja: „…ez a szószék
olyan magas, hogy kissé mindig szé-
dített…”

1) A hősök szobrát és a hősök
kertjét ugyanebben az évben hozták
létre. Ennek felújítását egyházi épü-
leteink tatarozásának befejezéseként
az idén végeztük el, emiatt is emlé-
kezünk most rá.

Ahogy írja: „… 1924. június 15-
én nagy nap virradt ránk, a templom-
kertben felállított hősök szobrának
leleplezése…” Az istentiszteleten a
prédikációt ő mondta, a szobor-lelep-
lező beszédet pedig Szabó Balázs. Az
ünnepségen még a Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye főispánja is jelen
volt. Az első Hősök napi ünnepséget
is az ő vezetésével tartották.

2) A másik kardinális esemény dr.
Ravasz László püspök látogatása
volt. Előtte 27 évig nem járt püspök
a gyülekezetünkben. Ráadásul az er-
re való készülés közben kellet meg-
írnia Kiskunlacháza történetét, vala-
mint le kellett adnia az elmaradt
számadásokat az egyházmegyének.
A vizitáción Ravasz püspök mindent
rendben talált.

Kiskunlacházán teljesedett ki ma-
gánélete is, hiszen az Alsónémedin
megismert tanítónőt, Piri Máriát ide
helyezték, aki aztán a felesége lett,
első otthonuk is itt volt.

1925. május 7-én megérkezett új
gyülekezetébe Szabó Balázs, megvá-
lasztott lelkipásztor, akit a községhá-
za előtti téren fogadott feleségével,
nagy tömeg előtt. Helyettes lelkészi
kiküldetése ezzel befejeződött.

Érdekes dolog még az, ahogyan
jellemzett bennünket lacháziakat,
pontosabban őseinket: „… kölcsönös

szeretet fűzött össze bennünket, ige-
hirdetőt és a gyülekezet tagjait, szí-
ves és barátságos a kapcsolat közöt-
tünk azóta is. Értelmes, minden iránt
érdeklődő nép. Templomba járása és
úrvacsorával élése is a legjobbak kö-
zé sorozza. Tud áldozni jó szívvel.
Régi, kiváltságos kun voltukra rend-
kívül büszkék, kissé tartózkodók, de
akit egyser megismertek, megszeret-
tek, azt a szívükbe zárták…”

Ezután megválasztották Áporkára
vezető, parókus lelkipásztornak, ahol
33 évet szolgált a szórványokat is
gondozott. Itt született négy gyerme-
ke, akiket a háború alatti és utáni ne-
héz időben nevelt fel és taníttatott ki.

62 évesen ment nyugdíjba 1959-
ben, miután Üllőre ment, mint nyug-
díjas segédlelkész. Itt is laktak csa-
ládjával. Majd mikor 1966-ban az
időközben nyugdíjazott, és később
elhunyt Szabó Balázs özvegye is el-
távozott a minden élők útján, a jelen-
legi kiskunlacházi gyülekezeti ház
helyén kialakított nyugdíjas házba
költöztek, később pedig a megürese-
dett beosztott lelkészi állást is betölt-
ve, megkapták a beosztott lelkészi
szolgálati lakást, melyet rossz álla-
pota miatt, saját maguknak kellett
felújítaniuk.

Itt élt és szolgált. Lacházi szolgá-
latai, mintegy keretbe foglalták lelké-
szi pályafutását. Végül 1979. április
12-én, életének 81. esztendejében, egy
közúti baleset következtében hunyt el.
Emlékét családján kívül, még élő hí-
vei, versei, írásai, publikációi, össze-
gyűjtött igehirdetései hűen őrzik.

Méltán illik rá Pál apostol Timó-
teushoz intézett mondata: „.. ama ne-
mes harcot megharcoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam…”
(2 Timóteus 4, 7)

Galambos Lajos
főgondnok

Folytatás a címoldalról

1 Legáció: jelentése kiküldetés. A teológusok nagy ünnepeken, mind a mai napig kijárnak gyülekezetekbe szolgálni. Ennek elsődleges célja a te-
ológusok anyagi támogatása volt, s a lelkésznövendékek gyakorlat-szerzése, gyülekezetek megismerése.

2 Principális: vezető lelkész
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Január:
1. Évnyitó, áldáskérő Istentiszteletet tartottunk.
13. Presbiteri gyűlésen hagytuk jóvá egyházközsé-

günk alapvető iratait.
16. A Hősök kertje kerítés építésének kezdete.
20. Presbiteri gyűlést tartottunk.
21-25. Ökumenikus Imahét, vendég igehirdetők szolgá-

lataival.
26. Megtartottuk Jótékonysági Bálunkat. A bevétellel

a Hősök kertjének felújítását támogatjuk.

5-27. Vendégül láttuk a 25 fős krasznai testvérgyüleke-
zetünk küldöttségét.

Február:
21. Látványos körülmé-

nyek között került a
helyére a restaurált
és aranyozott to-
ronygömb, és a csil-
lag. 

24. Egy busznyi gyülekezeti taggal vettünk részt Szo-
kolyán Tamás Balázs volt beosztott lelkipászto-
runk beiktatási ünnepségén.

Március:
3. Bibliavasárnapi istentiszteletünk perselypénzével

a bibliafordítást és kiadást támogattuk az ország
összes református gyülekezetéhez hasonlóan.

6-8. Böjtben esti alkalmakkal készültünk az Úrvacsora
vételére.

10. Úrvacsorás Istentiszteletet tartottunk böjtben.
14. A Presbitérium hagyományainkhoz hűen emléke-

zett Nemzeti Ünnepünkre.
15. Részt vettünk a községi ünnepségen.
22. Megtörtént a templom-felújítás műszaki átadás-

átvétele.

Április:
5. Befejeződött a villámvédelmi rendszer kiépítése.
8. Beüzemeltük a teljesen új hangosító rendszert a

kibővített hangszórókkal együtt.
14. A világon csak mi magyarok hívjuk Jézus jeruzsá-

lemi bevonulását Virágvasárnapnak. Erre emlé-
keztünk a Nagyhét kezdetén.
Istentisztelet után megtartottuk a konfirmandusok
szülői értekezletét.

Gyülekezeti életünk fontosabb eseményei
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15-18. A Nagyhét estéin az Igére figyelve készültünk az
úrvacsorai közösségre.

19. Nagypénteken délelőtt 10 órakor úrvacsorás Isten-
tisztelettel emlékeztünk meg Krisztus keresztha-
láláról.

21-22 Boldog örömmel ünnepeltük meg Krisztusunk
győzedelmes feltámadását. Mindkét napon úr-
vacsorás Istentisztelettel.

27. Egyházmegyei konfirmandus evangelizáción vet-
tek részt fiataljaink Dunavarsányon.

28. A gyülekezetünkben felnőtt, s jelenleg a Bugyi
Református Egyházköség lelkipásztorának, Lova-
di Istvánnak kereszteltem gyermekét Bugyin.

Május:
5. Műsorral és virággal köszöntöttük az édesanyá-

kat.
11. Szeretethíd. Minden évben bekapcsolódunk eb-

be az országos programba. Idén az asszonyok a
gyülekezeti házban takarítottak, a férfiak és fiúk
a hősök kertjét, a gyülekezeti ház udvarát raktuk
rendbe.

18. Buszt indítottunk Debrecenbe a Magyar Reformá-
tus Egység 10 éves jubileumára.

19. Itthon is megemlékeztünk és hálát adtunk azért,
hogy 10 esztendővel ezelőtt az összes határon túli
magyar református egyháztest újra egyesült.
Gyülekezetünk kórusa az Immánuel Vegyeskar
Halásztelken lépett fel az Egyházmegye énekkaros
összejövetelén.

26. Hősök napja. A gyönyörűen restaurált hősök szob-
ra előtt emlékeztünk meg az I. és II. világégés lac-
házi áldozatairól. Ünnepi szónokunk Dr. Répás Jó-
zsef polgármester volt. A történelmi kutatások
alapján a II. világháborús névsor egy újabb névvel
szaporodott.

30. Áldozócsütörtök. Krisztus mennybemenetelét ün-
nepeltük: a gyülekezet és a konfirmációra készülő
fiatalok együtt.
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Június:
2. Nemzeti összetartozás napja.

Konfirmációi főpróbát tartottunk.
4. Harangjaink a Trianoni szétszaggatatást siratták.

Részt vettünk a Turul szobor avatásán, felszente-
lésén.

3-7. Pünkösdre és konfirmációra készülve figyeltünk
az Igére estéről estére.

9. A Szentlélek kitöltetését ünnepeltük.
10. Konfirmációs, úrvacsorás ünnepi Istentiszteletet

tartottunk. Idén huszonegyen konfirmáltak.

12. A boldog feltámadás reménységében búcsúztunk
el Józan Lajos hűséges presbiterünktől.

16. Szentháromság vasárnap. Ekkor zártuk le hivata-
losan a 2018-19. évi hittan tanévet. Megköszöntük
hitoktatóink hűséges munkáját.

Vasárnap este megtartottuk kórusunk záró kon-
certjét a templomban. A koncert végén megkö-
szöntük karnagyunk, Adorján Gáborné egész éves
hűséges, türelmes, kiváló szakmai munkáját.

22. Prebitériumunk küldöttei részt vettek Tápiószelén
a Délpesti Református Egyházmegye Közgyűlé-
sén.

28-30. A krasznai testvérgyülekezet küldöttségét láttuk
vendégül.

30. A László- napi programokhoz kapcsolódva zenés
Istentiszteletet tartottunk templomunkban.

Július:
1-7. Napközis hittanos tábort tartottunk. A hét témá-

ja: Gyere utánam! A Timóteusnak szóló intelem
alapján találkoztunk bibliai történetekkel, ho-
gyan legyünk jó példák „a beszédben, a maga-
viseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a
tisztaságban.” 1Tim 4,12 Ez úton is köszönöm
minden felnőtt munkatársamnak, akik saját sza-
badságuk terhére 1 hétig ingyen, hitből, és sze-
retetből foglalkoztak a közel 90 gyermekkel.
Köszönjük az ifjú segítőink munkáját is. Kö-
szönjük gyülekezetünk adakozó segítségét,
mely révén sokan támogatottként lehettek je-
len. Péntek délután rendhagyó családi napot
tarthattunk az Önkormányzat előtti téren. A fő
feladat a játék volt. A csoportok bemutatták
műsoraikat, majd birtokba vették az ugráló vá-
rat. Sütöttünk lángost, volt palacsinta, fagyi,
„csillámtetkó”, táncház. Jó volt látni a szülőket
gyermekeikkel együtt e vidám együttlétben.
Külön köszönet az Önkormányzatnak a felaján-
lásért és lehetőségért.

14-21. Gyülekezetünk egy csoportja erdélyi körúton
vett részt, melynek során meglátogattuk a krasz-
nai testvérgyülekezetünket. Nem érkeztünk üres
kézzel, hiszen ajándékba vittünk egy 100 éves
díszt a megújított tornyunkról. 



Egy különleges alkalomra is sor került a templomban: alá-
írtuk a két egyházközség Testvérgyülekezeti szerződését. 

A képen Bogdán Szabolcs János esperes-lelkipásztor írja
alá az okiratot. A szerződés teljes tartalmát lapunk hátsó
részében olvashatják a testvérek.

Augusztus:
20-23. Az újonnan szerveződő ifisek Gunyits Ottó veze-

tésével Diósjenőn táboroztak. 
20. Államalapítási ünnep. 

Szeptember:
1. Hagyományos módon úrvacsorás Istentiszteleten

adtunk hálát az új kenyérért. Számunkra ez azért
is fontos, hiszen ez a kenyér az úrvacsorában
Krisztus megtöretett testére utal.

7. Alsónémedin az Egyházmegyei Missziói napon
30-an vettünk részt.

9. A Tanévnyitó Istentiszteleten megkezdtük a
2019/2020. hittanoktatói tanévet. Ezen a vasárna-
pon egyházmegyénk minden gyülekezete a tósze-
gi gyülekezetet támogatta diakóniai perselyével.

15. Az idei évben konfirmációra készülők szülői ér-
tekezletét tartottuk.

21. Készülve a Hálaadó Istentiszteletre ismét
összegyûltünk, hogy a Hősök kertjét és köztere-
inket méltóvá tegyük a másnapi ünnepségre. 

22. Hálaadó Istentiszteletet tartottunk a több éve tartó
felújítási munkákért. Főtiszteletû Dr. Szabó Ist-
ván püspök úr hirdette az igét,

majd Főgondnok úr számolt be részletesen az el-
végzett munkákról. 
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Megtörtént a mûemlék parókia tetőcseréje és kül-
ső renoválása. Átfestettük a gyülekezeti közpon-
tot, melyben megújult a hőközpont is, valamint
kifestettük az egész földszintet. Teljesen felújí-
tottuk és modernizáltuk a Kossuth 32. szám alatti
ingatlant, melyben jelenleg a beosztott lelkészünk
lakik. Restauráltuk a 95 éves Hősök szobrát a ta-
lapzatával együtt. Elkészült a gyönyörû új kerítés
a megújult lábazattal együtt. A templom körül hi-
ányzó betonjárdák is elkészültek, valamint 800
m2 –t füvesítettünk, s beépítettünk egy automata
öntözőrendszert is. A kert végében új kerítést épí-
tettünk kiskapuval, illetve elültettük a sok új dísz-
növényt is. Igazán látványos, szép és méltó teret
építettünk. A Szecsey Imre által készíttetett 56-os
kopjafát is „megmentettük”, s felállítottuk a Hő-
sök szobra mellé, ezzel is kifejezve megbecsülé-
sünket az 56-os események lacházi hősei és áldo-
zatai előtt. 

A legnagyobb munka a több év alatt megvalósult
mûemlék templom felújítása volt. Ezek során le-
cseréltük a palatetőt cserépre, megerősítettük az
ácsolatot. Renováltuk a templomot kívülről, majd
megtörtént a festés is. Az utolsó nagy munkák: a
torony teljes belső fa szerkezeteinek cseréje, a le-
hető legmodernebb és biztonságosabb villámvé-
delmi rendszer kiépítése, s a leglátványosabb a
100 éves sisak cseréje, tetején a restaurált gömb-
bel és csillaggal. A gömbbe visszakerült az új idő-
kapszula, mely tartalmazza a 3 eredeti okiratot
másolatban, illetve a mi üzenetünket a jövő nem-
zedéke számára. A beszámoló után köszöntötte a
gyülekezetet Balog Zoltán volt miniszter, akinek
nagyon sokat köszönhetünk a felsorolt munkák
elvégzése kapcsán. 

Köszöntött még Pánczél Károly országgyûlési
képviselő, és Dr. Répás József polgármester.

Ünnepi alkalmunk után szeretetvendégséget tar-
tottunk.

A fizikai megújuláson túl csodálatos ajándékot
kaptunk az Önkormányzattól: a templom díszki-
világítását. Aki még nem látta, feltétlenül nézze,
mert lélekemelő látvány!

7ÁLDÁS, BÉKESSÉG



Október:
20. Régi hagyományt felelevenítve meghívtuk a kun-

szentmiklósi Baksay Református Iskola diákjait,
ezzel is  bátorítva a továbbtanulás diákjait. 

27. Magyarország összes református gyülekezetével
együtt mi is perselypénzünkkel támogattunk, a
Kalocsán épülő új templomot.

29-30. Előkészítő alkalmakat tartottunk.
31. Reformációi Istentiszteleten emlékeztünk meg re-

formátus identitásunkról.

November:
1. Temetői Istentisztelet, ahol megemlékeztünk

nagy tisz teletû Soós Ferenc néhai lelkipásztorunk-
ról. Életéről egy külön cikkben számolunk be.

3. A gyászolók vasárnapján kértük Isten vigasztalá-
sát a hozzátartozókra, akik ebben az esztendőben
búcsúztak el szeretett kedveseiktől. Úrvacsorás
Istentiszteletet tartottunk az új borért hálát adva.

24. Köszöntöttük a 25 illetve 50 évvel ezelőtt házas-
ságot kötött jubiláló párokat. 50 éve álltak Isten
színe előtt Antal Mihály – Nagy Katalin; Gózon
Gyula – Piróth Julianna; 25 éve álltak Isten színe
előtt Dr. Antal Csaba – Dr. Fucskó Katalin; Bak
Zoltán – Kátai Ilona

26-29. Adventi estéken készültünk az Úr érkezésére.
Vendég igehirdetők szolgáltak: Kreisz János, Lo-
vadi István, Szappanos Zoltán

December:
1. Advent első vasárnapja
8. Advent második vasárnapja

A képeken a 2018. évi gyûjtött ajándékok látha-
tók, melyet sikerült időben eljuttatnunk a bulcsúi
és a beregardói gyülekezetekbe. Mindenki ado-
mányát köszönjük.

8 ÁLDÁS, BÉKESSÉG

Kérem olvassák el Nagy Béla a 
Kárpátaljai Református Egyház főgondnokának

köszönőlevelét.
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Tájékoztatás az ADÓ 1%-okról
Minden adózó állampolgár a be-

valláskor rendelkezhet adójának két-
szer 1 százalékáról. 

Az egyik 1% valamelyik feleke-
zeté lehet. Ez esetünkben a

REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
technikai száma: 0066

Az ebből beérkező felajánlást a
Magyarországi Református Egyház
kapja, melyből működtetjük egyházi
szervezeteinket: Zsinat, Egyházkerü-
letek, Egyházmegyék, s részesülnek
belőle egészségügyi szolgálatok,

kórház. Ezek tehát nem jutnak el az
egyházközségekhez!

A másik 1%-ot alapítványok kap-
hatják. Ez a mi esetünkben

REFORMÁTUS EGYHÁZ
ALAPÍTVÁNY 

KISKUNLACHÁZA
adószáma 18666825-1-13
Az erre felajánlott 1%-okat min-

den esztendőben kötelezően fel kell
használnunk, például 2019-ben eb-
ből készült el templomunk bejárata-
inak javítása, felújítása és festése.

Innen is köszönjük mindenkinek a
segítségét! 

Az adóív kitöltésekor néhány má-
sodperc alatt tudunk e két 1%-ról
rendelkezni. Sokaknak ma az adóha-
tóság készíti el a bevallását, ezért na-
gyon fontos, hogy a beadás előtt el-
lenőrizzük e rendelkezésünket. Az
egyszerűsítés kedvéért, aki egyszer
megjelöli kedvezményezettnek saját
egyházát, visszavonásig többet nem
kell rendelkeznie. Az alapítványi
1%-ot mindig ellenőrizzük.

Gazdasági ügyeinkről őszintén
Kedves Testvéreim! Aki ezt az új-

ságot megkapja, az azért van, mert
Ön, Önök valamikor önként beléptek
a Kiskunlacházi Református Egyház-
község tagjai közé! Ezért, mint ön-
kéntes tagjai a gyülekezetünknek,
szeretném, ha e néhány sort elolvas-
nátok!

Sokan a legjobb jó szándékuk mel-
lett sem tudják, hogy miként működik
és miből él egy református gyüleke-
zet. Miközben hálásan köszönjük az
elmúlt években elnyert pályázati tá-
mogatásokat, de tudnunk kell, hogy
ezek egyedi és egyszeri pályázatok
voltak. Nagyon fontos tudni minden-
kinek, hogy a működésünkhöz egyet-
len forint állami támogatást sem ka-
punk. Ez azt jelenti, hogy abból élünk,
amit mi összeadunk (fenntartói járu-
lék, persely, adományok)! Mit jelent
ez konkrétan? Hat ingatlant kell fenn-
tartanunk, ezek összes közüzemi költ-
ségeivel együtt. Ide tartoznak a folya-
matos javítások, karbantartások,
gépek üzemeltetése, hivatal működé-
se. Kötelezően biztosítanunk kell épü-
leteinket, a műemlék templomot, a
műemlék parókiát, az orgonát, a ha-
rangokat stb. Gondoskodnunk kell az
épületek, köztereink és kertjeink tisz-
tán tartásáról, karbantartásáról. Ter-
mészetesen ide tartoznak alkalmazot-
taink és munkatársaink költségei is. 

Az mindenkinek természetes, ha
szüksége van ránk, mert kereszteltet-
ni szeretné gyermekét, vagy beíratni
hitoktatásra, vagy nálunk táborozhas-
son a gyermeke, akkor mi itt vagyunk
és végezzük szolgálatunkat. Az is ter-
mészetes, hogy örömmel konfirmál-
juk meg fiataljainkat, s kérjük Isten
áldását a házasságot kötő fiatalok
életére. Az is természetes, hogy mű-
ködjenek és szóljanak harangjaink, ha
valaki így kíván emlékezni előrement
szerettére. A legfájdalmasabb élet-
helyzetekben is ott vagyunk szolgá-
latunkkal minden gyászoló család
mellett. 

Hosszan lehetne sorolni, hogy ki-
nek-kinek milyen szolgálatot, segít-
séget adunk folyamatosan. Mindez
azonban csak azért lehetséges, mert
vannak, akik értik, hogy egyházköz-
ségünk életét adományainkkal tartjuk
fenn közösen.  Ez már nem adó, ha-
nem önkéntes egyházfenntartói járu-
lék, hozzájárulás. Presbitériumunk
azt kéri, hogy akinek fontos és szív-
ügye a református gyülekezetünk
élete és fenntartása, személyenként
minimum havi 500 Ft-tal, tehát évi
6000 Ft-tal támogassa közösségün-
ket. Ez csak az ajánlott alsó határ, ter-
mészetesen, ha valakinek van módja
többet adni, azt örömmel fogadjuk.
Ezeket az adományokat be lehet hoz-

ni személyesen a hivatalba, de lehet
küldeni valaki ismerőssel. Ha kérik,
kimegyünk érte, de egyre többen él-
nek a banki utalás lehetőségével is.
Egyházközségünk számlaszáma: 

Fókusz Takarékszövetkezet
51700203-10101418

Sokan évtizednyi idő óta küldik és
adják ugyanazt az összeget, ami 12
hónapra elosztva havi 80-160-250 Ft.
Tessék így nézni a fenntartásra szánt
adományt!

A II. Világháború óta sok generá-
ció nőtt fel Magyarországon, akik
mindezekről nem is hallottak semmit!
Sőt, talán gúny céltáblája is voltunk.
Sokat hazudtak rólunk szándékosan!
Pedig mi csak a szolgálatot végezzük,
s próbáljuk betölteni Istentől kapott
küldetésünket köztetek és értetek!

Nem kötelező református egyház-
tagnak lenni, de, aki konfirmált, az
valamikor fogadalmat tett az Isten
színe előtt, hogy egyházának hűséges
tagja marad! Szeretettel kérem, ha va-
laki konfirmációi fogadalmát már
nem tartja fontosnak, természetesen,
de fájó szívvel tudomásul vesszük, s
hivatalos értesítése után töröljük egy-
háztagjaink névsorából. 

Őszintén reméljük, hogy e néhány
sor segített abban, hogy mindenki
megértse, mit is jelent az önkéntes
egyházfenntartói járulék!
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Megkereszteltük:

Fiatal:
Dárday Náda Antónia
Fábián Miklós Mátyás
Fehér Dorottya Kata
Galambos Bence
Gózon Zsóka
Hegedűs Adrienn Nóra
Horváth Dorka

Horváth Virág
Kozma Márk
Lukácsi Marcell Bozsidár
Maláta Nikolett
Mózes Balázs
Nagy Martin László
Patai Szabolcs Péter
Pásztor Dorina

Pruha Brendon
Szabó Bianka
Szabó Erik Miklós
Székelyhidi Dorina
Takács Alex

Felnőtt:
Mózes Tamás

Konfirmáltak:

Jeney Balázs
Kiss Gyula

Czibóka Dávid
Nagy Andor Tamás

Müller Tímea
Molnár Anett Anna
Fodor Evelin
Kollár Judit

–
–
–
–

Házasságot kötöttek:

– 2018 –

Decemberben:
id Gacs Károlyné

sz. Faragó Ilona
Kiss Miklós

– 2019 –

Januárban:
ö. Tóth Istvánné

sz. Solymosi Margit
Viski Ferencné

sz. Örsi Erzsébet
Gál Éva

Februárban:
Jónás Pál
Gáva Erika Zsuzsanna

sz. Farkas Erika Zsuzsanna

ö. Sass Mihályné
sz. Kontha Julianna

Márciusban:
Cs. Nagy Sándor
ö. Kovács Antalné

sz. Horváth Zsófia
Szegedi Gábor

Áprilisban:
ö. id. Józan Gyuláné

sz. Szalay Eszter

Májusban:
ö. Szabados Györgyné

sz. Antal Irén Ilona
Encsev Nándorné

sz. Spanga Mária Magdolna

Júniusban:
Józan Lajos
Darázs Sándor
ö. Kovács Imréné

sz. Kerek Erzsébet
ö. Farsang Zsigmondné

sz. Kovács T. Margit
Kovács Gyula

Júliusban:
Bak József

Balga Péter
Augusztusban:
id. Törpényi Józsefné

sz. Kovács Lídia

Szeptemberben:
Kiss László

Czifra László István
Teremi Sándor

Októberben:
Samu Istvánné

sz. Kovács Mária
Deák Lászlóné

sz. Tóth Irén
Szmoleniczki Pálné

sz. Zsolnai Mária

Novemberben:
Igaz László
G. Szabó Gáborné

sz. Szőke Juliánna
Németh Pál

Decemberben:
Szakál Lászlóné

sz. Lantai Eszter

Kiadja: Kiskunlacházi Református Egyházközség, 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 40.
Tel./fax: 06-24/430-165; e-mail: kiskunlachaza.ref@gmail.com

Egyházközség adószáma: 19829733-1-13, Református Egyház Alapítvány adószáma: 18666825-1 -13 
Református Egyház technikai száma: 0066;  www.reflachaza.hu 

Nyomda: West-Graph Kft., Szigethalom

Tóth Ábel
Kozma Márk

Maláta Márk István
Kurucz Regina
Koronics Gerda

Majosházi András Döme
Mészáros Fruzsina

Nagy Martin László
Bakó Csenge Rebeka

Habling Hajnalka Hermina
Kiss Alex Milán

Varga Anikó
Farkas Dominik

Farkas Dorka
Józan Máté

Kupcsok-Tóth Nimród
Szúnyog Lejla Dzsennifer

Balog Roland
Törzsök Mira
Pécsi Bence
Soóki Emilia

Elbúcsúztunk:


