
HÍRMONDÓ                                         2018. szeptember 

 
„Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok 

pedig a következő nemzedéknek!” 

Jóel próféta könyve:1,3. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Híd a generációk között 

   Ismerős helyszín várta az idei 

családi tábor résztvevőit, ugyanis 

ahogy tavaly, idén is az 

egyházaskozári Szuppi Ifjúsági 

Tábor látta vendégül a gyerekeket, 

felnőtteket, nagyszülőket és a 

szolgáló stábot. A jó hangulat, a 

sok-sok nevetés, játék és 

kirándulás most sem maradt el, és 

mind ezek mellett természetesen 

Isten tanítása, bibliai útmutatása is 

a tábori „tarisznyánkba” került, 

hogy az élmények mellett Isten 

dicsőségéről se feledkezzünk meg. 

   A tábor egyik központi témája a 

család volt. A családon belüli konfliktusok (kudarc, vereség, féltékenység, stb.) olykor 

megnehezítik a családon belüli egészséges kapcsolat meglétét. A felnövekvő gyermekek 

ifjúkoruk elérésével egyre inkább szeretnének leszakadni, leválni a szülőkről és a saját, 

magamvezette útjára rálépni (bár manapság egy része épphogy nem akar és a szülői 

mamahotel melegségében nem akarnak önállósodni, de az előbbi az egészséges, ez 

utóbbi egy egészségtelen állapot). 

   A konfliktusok kezelésében kulcsszerepe van a megbocsájtásnak. A megbocsájtás 

eredményezheti a felek közti újrakezdést tiszta lappal, a kapcsolatok rendezését 

egymással. Szépen tükrözi e témakört a bibliai Tékozló fiú példázata, amely történetre 

épült a tábor lelki útvonala. Önállósodási vágy, magam ura vagyok, kétségbeesés, mély 

lelki állapot, megbánás, hazatérés, megbocsájtás, konfliktus (és meg nem bocsájtás), 

mind-mind benne van ebben a történetben nem csak ember-ember kontextusában, hanem 

az ember és Isten kapcsolatában egyaránt. Ez utóbbi kapcsolatban az isteni megbocsájtás 

nem kérdés, hanem adott, mindig fel van kínálva az ember számára. 

      A tábor másik – eddig még ennyire a fókuszpontban nem kiemelt – témája a 

generációk közti kapcsolat erősítése volt: a gyermek/ifjú és felnőtt/idős egymás 

megismerése. Az ismerkedést szolgálta a Keresd a felnőttet! játék, melyben a gyerekek 

gyűjtöttek információkat a felnőttekről (természetesen  oda-vissza is). A tábori 

játékállomások pedig úgy lettek kitalálva, hogy azokat egy-egy felnőtt vezette,  

miközben a játék vagy foglalkozás alkalmával még jobban egymásra találhatott a két 

generáció. Szintén a megismerést segítette egyik délutáni feladat, ahol a gyerekek 

csapatokra osztva, egy, a felnőttekről szóló kérdéssort tettek fel a felnőtteknek 

különböző témákban (pl. gyerekkor, iskola, ifjúkor, szórakozás, házasság, kedvenc 

dolgok, stb.). Akik jegyzeteltek is, előnyben voltak az esti vetélkedőn, ahol felmérték a 

csapatok tudását a felnőttekből! A kvíz-játék nagyon jól sikerült, mind a gyerekek, mind 

a felnőtteknek remek élmény volt! 

   Kirándulás gyanánt megnéztük a szászvári várat, ellátogattunk a szászvári bányászati 

múzeumba. Egy teljes napot Bikalon töltöttünk a bikali Élményparkban, ahol a 

programok és látnivalók valóban lekötöttek minket egy teljes napra. 

   A zárónapon Istentiszteleten vettünk részt ahol az Isten igéje mellett három felnőtt 

bizonyság tételét is meghallgathatták a gyerekek. Az alkalomra meghívtuk azokat a 

szülőket is, akik nem tudtak gyermekük mellett részt venni a táborban. Az istentisztelet 

után közös, nagy vetélkedő sorozattal zártuk a felejthetetlen és élményekkel teli tábort! 

Mindezért Istennek legyen hála és dicsőség!          Szénégető Szabolcs. 
 

Programajánló 

- Szeptember 23. – Hittanévnyitó istentisztelet 9.30-kor a református templomban. 

- Október 06. – Egyházmegyei tanévnyitó nap a gyermekeknek Dunaszentgyörgyön. 

Sok játék, vetélkedő, szeretetvendégség. 10-től 15 óráig tart (A részvétel ingyenes, a 

gyermekek utaztatásába segítséget elfogadunk). 

- Október 06. 10 órától Pál Feri atya tart előadást „Kommunikáció és igazságosság a 

családban” címmel a régi református iskolában (Bezerédj iskola ebédlője). A belépés 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Városi Könyvtárban lehet Kissné 

Mischinger Anettnál. 

- Október 27.- Sztárai-kupa Pálfán sok játék, vetélkedő, szeretetvendégség. 10-től 15 

óráig tart (A részvétel ingyenes, a gyermekek utaztatásába segítséget elfogadunk). 

- Október 27. – Gyülekezeti kirándulás Pápára, a dunántúli reformáció fellegvárába. A 

hittanos családokat is szeretettel várjuk. Érdeklődni a részletekről, programról és 

költségekről a hitoktatóknál lehet.  

- November 11. – Apák napi istentisztelet 9.30-kor a református templomban. 

- December 8. – Családi advent öt keresztyén felekezet szervezésében a Csengey 

Dénes Kulturális Központban. A program 14.00-tól kezdődik. Könyvvásár, 

kézműveskedés, játékok, bábszínház, irodalmi előadás és koncertek várják az 

érdeklődőket. A programok nagy része ingyenes, a koncertek pedig kedvezményesek. A 

részletekről érdeklődni a hitoktatóknál lehet. 

- December 24. 16 órától szentesti istentisztelet a református templomban, ahol 

gyermekek és felnőttek műsorával tesszük színesebbé ünneplésünket, és természetesen a 

gyerekek megajándékozására is sor kerül. (Azok a gyerekek, akik a műsorban szívesen 

szerepelnek, a november 25-i gyerek-istentiszteletre mindenképpen jöjjenek, mert a 

szerepek ott kerülnek kiosztásra, s természetesen utána a próbákra is). 

- Szeptember 23-tól indul a gyerek-istentisztelet látogatási verseny őszi fordulója, 

melynek győztesei értékes ajándékot kapnak a gyülekezettől. 

- 2019. július 1-5-ig kerül megrendezésre hittanos, nyári táborunk Mátrafüreden. 

Gyülekezeti havilap 



Fúvószenekari hangverseny 

   Nem a megszokott orgona hangjaira figyelhetett a református 

templom körüli járókelő augusztus utolsó szombatdélutánon, 

hanem az egész környéket betöltő csodálatosan zengő muzsikára. 

   Ezen a napon nemcsak különleges, hanem a templom 

történetében először volt fúvós- 

zenekari hangverseny a református templomban, melyet az első 

paksi Nemzetközi Rézfúvós Napok rendezvény részeként a Készenléti Rendőrség 

Zenekarának Rézfúvós Együttese volt a szereplője. 

   A templom helyi adottságához igazodva a hatvantagú zenekarból tizennégy muzsikus 

jött el. Az együttes tagjai egyenként is hangszerük kiváló művészei, a rézfúvós 

hangszerek (trombiták, harsonák, kürtök, tubák) széles tárházának játékosaiként. 

Gondosan válogatott műsorukban hallhattunk népszerű, közismert műveket, egyházi és 

világi zenét, átiratokat és fúvós hangszerekre komponált műveket, a zeneirodalom 

különböző korszakaiból, a reneszánsztól a barokkon át, a 19. század zenéjétől 

napjainkig. 

   A fúvós és az orgona hangzása hasonló, nem véletlenül, mert mind kettőnél sípokba 

fúvott levegő a hang forrása (egyiknél közvetlen befúvással, másiknál mechanikus 

szerkezettel). Ennek volt ékes bizonyítéka J. S. Bach 147. Kantáta Korál tétele egy 

csodálatos trombitaszólóval. 

   A koncert középső szakaszában világi témájú művek következtek, Bizet Carmenjéből a 

Habanéra, Hacsaturján Gajane balettjéből a virtuóz Kardtánc.  Kifejezetten fúvós 

együttesre készült a 20. századi Chris Hasell Kraken c. kompozíciója, mely a szerző 

kedvenc macskáinak szellemes, frappáns zenés portréja, a mű 4. tételét hallhattuk. 

   Az estet záró részben ismét egyházi művek csendültek fel. A közönség szűnni nem 

akaró tapsát néhány ráadás számmal jutalmazták a művészek. 

   A zenekart vezényelte és a műsort moderálta Dr. Koppány Zsolt tubaművész, a 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának adjunktusa, a Készenléti Rendőrség 

Zenekarának karmester helyettese.         Hanol Ferencné Kern Ágnes 

 

Beszámoló megemlékezésről 

   A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

támogatásával a Virág utcai temetőnkben felújításra került 3 db 

síremlék, amelyek az I. világháborúban elhunyt katonák emlékét 

őrizik. 

   A felújítás után gyülekezetünk jelenlévő tagjaival és Lenkey István 

lelkészünkkel megemlékeztünk az elhunytakról. Megemlékeztünk a 

háborúk borzalmairól, amely fiatal emberek életeit követelte, és 

rengeteg nyomorúságot szerzett. Megemlékeztünk ugyanakkor a 

hazát védő egyszerű emberek áldozatáról. 

   Végül hálát adtunk az Úrnak, hogy már hosszú ideje béke van 

körülöttünk, és kértük Istenünket, tartsa meg nekünk a békét 

továbbra is.         Kern Sándor gondnok 
 

Rendszeres alkalmaink 
 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

GYEREK-ISTENTISZTELET 

KORCSOPORTONKÉNT:   vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 

PRESBITER GYÜLÉS:   szept.06./okt.04., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 

ÉNEKKAR:    szerdánként 17.00-kor, gyülekezeti terem. 

IFI KONFIRMANDUS ÓRÁK: 14.15-kor a kezdő csoportnak, gyülekezeti 

terem. 

ANNA IMAÓRA:    szept.02./okt.07., 08.20-kor, templom. 

 
Különleges alkalmaink 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: szept.23., 09.30-kor, templom. 

REGGELI IMAALKALMAK: szept.17-21., 06.45-07.15-ig, imaház. 

EGYHÁZMEGYEI TANÉVNYITÓ VETÉLKEDŐ: okt.06., 10.00-kor, Dunaszentgyörgy. 

FELNŐTT ALFA SOROZAT: kezdőalkalom szept.18-án, 18.00-kor, 

gyülekezeti terem. 

IFI ALFA SOROZAT: kezdőalkalom szept.21-én, 18.30-kor, 

gyülekezeti terem. 

FILMABC: okt.08., 18.00-kor, CsDKK. 

 
Anyakönyvi hírek 

 

2018.június-augusztus: 
 
Keresztelő: Bor Liza Karolina, Hajabács Péter, Lázár Dávid, Mező Sára és Szeri Csenge. Isten 

áldja életüket! 

 

Házasságkötés: Forster Gábor és Balogh Andrea, valamint C. Szabó Bence és Wöröss Henrietta. 

Isten tegye boldoggá őket! 

 

Temetés: Deim Vincéné Pámer Erzsébet 86, Kemény Csaba 61, Kesztyűs László 83, Kiss 

Jánosné Takács Rózsa 65, Péger Ferencné Mikus Irén 82 és dr. Szentgyörgyi Istvánné Reimann 

Mária 83 éves korában. Isten nyugosztalja őket! 

 
 

Elérhetőségek 

 
Paksi Református Egyházközség, 7030Paks, Bajcsy-Zsilinszky u.8.  Tel.: 75/310-331. 

Elektronikus elérhetőség:  lenkey.istvan@tolna.net 

/marialenkey@gmail.com 

Weboldal:       http://www.reformatuspaks.hu/ 

Facebook:    Paksi Református Gyülekezet–nyilvános csoport. 
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