
Lélekzet 
A kecskeméti evangélikus gyülekezet hírlevele – 2022/2. szám 

Amikor közlekedünk, észrevehetjük, 
hogy tábla jelöli a határt, ahol az út má-
sik útkezelő fennhatósága alá kerül., 
vagy másik autópálya-matricát kell ven-
ni. De van egy félelmetes szakaszhatárt 
jelölő ábra is: a sárga táblán fekete vil-
lám figyelmeztet arra, hogy itt elektro-
mos áram miatt tilos az érintés. 

Szeptember hónap igéje átvezet ben-
nünket a szabadabb, gondtalanabb nyári 
szünet időszakából a feladatokat, de új 
lehetőségeket is adó tan– és munkaévbe. 

Elkezdődött a tanítás. Kinyíltak az 
iskolák kapui. Milyen öröm ez, hogy 
nem a távoktatás kicsit nyűgös, magá-
nyos formáját kell újra megélni! Kinyi-
tottak az iskolakapuk, hogy tudást adja-
nak – és indít az Ige, hogy a tudásnál 
többet adjon, hogy az igazság megisme-
résére mindnyájan eljussunk. 

Új lendületet vesz szülő és gyermek, 
idős és fiatal, hogy betöltse hivatását. 
Az élet útján kezdődhet egy új fejezet. 
Lehet megszerezni még több tudást, is-
meretet, elvégezni feladatokat, sikereket 
elérni. Mindezt úgy, hogy Isten jó rendje 
felismert ajándékként a miénk lehessen. 

A zsoltáros egy másik szakaszhatárt 
is kijelöl. Azt a felismerést adja tovább 
nekünk, hogy a megszerezhető, a min-
dennapi ajándékokon túl van egy maga-
sabb rendű ismeret, a bölcsesség.  

A Pallas Nagylexikonban azt olvas-
hatjuk: „Egy régi magyar kifejezés sze-
rint a bölcsesség az isten erejének párá-
ja. Nemcsak minden tudás, hanem töké-
letes jóság is; nemcsak elméleti, hanem 
etikai fogalom is. Bölcs ember a belátó, 

az okok láncolatát felismerő, a követ-
kezményeket meggondoló, a szenvedé-
lyein uralkodó, mértékletes s a legjobb 
célból a leghelyesebb módon cselekvő 
ember. […] Elméleti értelemben böl-
csesség az a tudás, mely az okok össze-
függését, egységét keresi s nem elégszik 
meg a közkeletü véleményekkel, hanem 
a dolgok lényegébe akar hatolni.” 

Hogyan lehet ezt elérni? Egyáltalán: 
el lehet ezt érni? 

Ez is egy kezdet. Egy szakaszhatár. 
Reménységgel kell indulni, a szív aláza-
tával és az Istenre való hagyatkozással. 

A zsoltáros hálát ad és dicséri az 
Urat, mert van mire visszatekinteni. Em-
lékeztet a szövetségkötésre, Isten tettei-
re, csodáira és ajándékaira, amelyeket 
népének adott, s amelyeket felkínál övé-
inek, a benne bízóknak. Olyan tudás ez, 
ami nem emberléptékű, hisz Isten van 
mögötte és benne. Mindenki számára 
megszerezhető, de nem kisajátítható. 
Valóságos, tiszta Isten-ismeret, a böl-
csesség lehetősége.  

Félve kell őrizni, félve az Urat! Ah-
hoz kell igazodni, aki az Isten mentő 
szeretetét, igazságát, kegyelmét hozta el. 

A bölcsesség mindenki számára elér-
hető Jézus Krisztusban, a köztünk és 
bennünk élő Úrban, aki Istenre mutat. 
Vele indulhatunk az új tanévben, egy új 
életszakaszban. 

Rajtunk áll, hogy merünk-e számolni 
vele, rábízni magunkat, átadni neki a ve-
zetést. Akarunk-e, tudunk-e félelmek 
helyett félni az Istent, és bölcsen élni…? 

Kis János lelkész 

Szakaszhatár 
„A bölcsesség kezdete az ÚR félelme.” (Zsolt 111,10a) 
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Kis János lelkész nyugdíjba vonulása 
miatt augusztus 1-jétől Hajduch-
Szmola Patrik személyében új paró-
kus lelkész szolgál gyülekezetünkben. 
Iktatása október 15-én, szombaton 15 
órakor lesz. 
 

– Mi indította a lelkészi hivatás felé? 
– Családunkban mindenki evangéli-

kus: szüleim, nagyszüleim és tovább. 
Édesapám műszaki, édesanyám igazság-
ügyi területen dolgozik, húgom pedig 
hivatásos sportoló. Én amióta az esze-
met tudom, muzsikusnak készültem, 
gyerek- és fiatalkorom jelentős része 
gyakorlásból állt. Már zeneszerzői ta-
nulmányokat folytattam, amikor azt 
éreztem, hogy szeretnék ebből valamit 
az Istennek adni. Ezért szülőfalum 
templomának orgonistája lettem, éveken 
keresztül jártam vasárnaponként Buda-
pestről Kondorosra azért, hogy egy is-
tentiszteleten orgonálhassak. Egy forró 
nyári istentisztelet volt, amikor az Úris-
ten megszólított. Hirtelen volt és rendkí-
vül határozott. Tíz másodperc nem sok, 
ennyi volt mindez, ennyi idő alatt for-
dult meg minden bennem. Az igehirde-
tés végén már tudtam, hogy Isten lehí-
vott az orgonapadról a templom másik 
végébe, az oltárhoz. 

– Mely gyülekezetekben nőtt fel, il-
letve szolgált eddig? Milyen tudást, ta-
pasztalatot hozott magával ezekből a kö-
zösségekből? 

– Gyermekkorom gyülekezete a kon-
dorosi. Itt nőttem fel, Kondor Péter püs-
pök úr keresztelt, nála konfirmáltam 
2001-ben. Itt voltam orgonista, és itt 
kaptam a lelkészi elhívásomat is. De ott-
honomnak tekintem a budapesti fasori 
gyülekezetet is. Teológusként lettem a 
tagja, másodorgonistaként szolgáltam, 

és ott szenteltek lelkésszé. Ezt követően 
Gáncs Péter püspök úr a pécsi gyüleke-
zetbe helyezett. Két évig beosztott, há-
rom évig parókus, majd utolsó évben 
igazgató lelkésze voltam az egyházköz-
ségnek. Hat év alatt ott tanultam meg 
azt, hogy mindig közösségben gondol-
kodjak. Szó szerint lelkész lehettem, 
mert az volt a feladatom. Mindig voltak 
körülöttem olyanok, akikben bízhattam, 
és akik nagyon komolyan odaszánták 
önmagukat a gyülekezetnek. 

– A muzsikálás mellett van más hob-
bija is?  

– Bár végül nem lettem hivatásos ze-
nész, mindig figyelek arra, hogy legyen 
időm gyakorolni. Furcsa módon semmi 
nem tud annyira kikapcsolni, mint a ská-
lázás a csellón. Néha el sem jutok a da-
rabokig, ennyiből áll a napi gyakorlás. 
Emellett talán egyedüliként a világon 
gyűjtöm a Luther-kabátokat. Már nem 
élő testvérek féltve őrzött lelkészi öltö-
zékeit gyűjtöm, jelenleg hozzávetőlege-
sen harminc darabos a kollekció. Őrzöm 
több püspök – így például Ordass Lajos 
– Luther-kabátját is. Tervezem, hogy a 
templom karzatán egy kiállítás alkalmá-
val a gyülekezet is megtekintheti majd 
ezeket az egyháztörténeti kuriózumokat. 

– Nem egyedül végzi majd a szolgá-
latokat, hanem szintén lelkész feleségé-
vel, Kovács Barbarával közösen. Előze-
tesen hogyan osztották fel maguk között 
a feladatokat? 

– Az istentiszteleteket felváltva fog-
juk tartani, de lesznek olyan alkalmak, 
melyeket egyikünk vezet. Az én felada-
tom lesz a bibliaóra, az ifjúsági óra és a 
konfirmációi felkészítő megtartása. 
Ezek mellett az idős klubokba is én fo-
gok járni, és természetesen hittanórákat 
is fogok tartani. 

„Isten lehívott az orgonapadról az oltárhoz” 
Aki válaszol: Hajduch-Szmola Patrik parókus lelkész 
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Kedvenc bibliai szereplő: Kevés 
annyira szerethető, mókás és emberi 
szereplő van a Bibliában, mint Jónás. És 
kevés annyira mulatságos végű könyv 
van a Szentírásban, mint Jónás könyve.. 

Legkedvesebb ének az Evangélikus 
énekeskönyvből: Szentelési énekemet 
sokszor dúdolom, amikor szolgálataim 
előtt felöltöm a Luther-kabátomat. Ez az 
53. ének, mely így kezdődik: „Hogyne 
dicsérném az Istent…” 

Legmeghatározóbb ige: Ugyancsak 
a szentelésemhez kapcsolódik az az ige, 
amihez a leginkább kötődöm. A 61. 
zsoltár 9. verse a lelkészi vezérigém: 
„Akkor állandóan éneklek nevedről, na-
ponként teljesítem, amit megfogad-
tam..” Ebben a találkozik életem két 
legfontosabb területe: a muzsika és az 
Isten szolgálata, azaz a lelkészségem.. 

„Világossá vált, hogy ez az én utam” 
Aki válaszol: Kovács Barbara beosztott lelkész 

Kondor Péter püspök beosztott lelké-
szi szolgálatra küldte gyülekezetünk-
be Kovács Barbarát. 
 

– Mi indított a lelkészi hivatás felé? 
Egyértelmű volt, hogy az érettségi után 
a teológiára jelentkezik, vagy kanyargó-
sabb út vezetett odáig? 

– Pilisen nőttem fel, ahol kis túlzás-
sal mindenki evangélikus – ezért gye-
rekkoromban sokáig azt hittem, hogy az 
evangélikusok vannak a legtöbben a vi-
lágon! A családommal aktív résztvevői 
voltunk a gyülekezet életének, így szá-
momra nem is volt kérdés, hogy hittanra 
és később ifire járjak. Sok barátom volt 
a gyülekezetben, a lelkészeim pedig a 
példaképeimmé váltak. Számomra nem 
köthető konkrét eseményhez a megtérés, 
a hitem fokozatosan formálódott. Bár 

már gimnazista koromban érlelődött 
bennem az elhívás a lelkészi pályára, 
érettségi után mégsem éreztem magam 
elég felkészültnek egy ilyen komoly hi-
vatáshoz. Ezért először a Budapesti 
Gazdasági Főiskolára jelentkeztem, ahol 
közgazdaságtant hallgattam egy évig. 
Hamar kiderült, hogy ez nem az én 
utam, ekkor már világosan tudtam, hogy 
nekem lelkésznek kell lennem. Így je-
lentkeztem át a teológiára és a lelkészi 
szakkal párhuzamosan elvégeztem a 
kommunikáció- és médiatudomány sza-
kot a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men, ugyanis az egyház és média kap-
csolata kezdett el foglalkoztatni.  

– Ez utóbbi területtel nem csak itt-
hon ismerkedett. 

– Teológushallgatóként egy évet Né-
metországban, Erlangenben töltöttem a 
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Lutheránus Világszövetség ösztöndíja-
saként, ahol egyházi publicisztikát hall-
gattam. Hazaérkezésem után két évvel 
diplomáztam, és egyből Pécsre kerül-
tünk, első szolgálati helyünkre, az eskü-
vőnk után két héttel. Itt először hatod-
évesként, majd beosztott gyülekezeti- és 
egyetemi lelkészként szolgáltam. Na-
gyon élveztem az egyetemistákkal való 
munkát, a magyar nyelvű alkalmak mel-
lett angol nyelvű ifit és istentiszteleteket 
tartottam, amire nagy igény volt akkori-
ban a külföldi hallgatók körében. Emel-
lett a családi istentiszteletek és az álta-

lam létrehozott női kör volt még különö-
sen kedves számomra. Két évnyi szolgá-
lat után 2018-ban született meg első kis-
lányunk, Frida, majd két évvel később 
ikertestvérei, Gerda és Emília. 

– Beosztott lelkészként milyen fel-
adatai lesznek? 

– Én veszem át a baba-mama kör ve-
zetését, és szeretnék egy női kört indíta-
ni. Havonta egyszer vasárnap délután 
könnyűzenés családi istentiszteletre vár-
juk majd a gyerekeket, szülőket, nagy-
szülőket. Az óvodai hittant közösen fog-
juk ellátni. 
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Kedvenc bibliai történet: János 
evangéliumából a 11. rész, Lázár feltá-
masztása 

Legkedvesebb ének az Evangélikus 
énekeskönyvből: Áldó hatalmak oltal-
mába rejtve (355. ének) 

Legmeghatározóbb ige: A szentelési 
igém: „Az én Uram, az ÚR megtanított 
engem mint tanítványát beszélni, hogy 
tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. 
Minden reggel fölébreszt engem, hogy 
hallgassam tanítványként.” (Ézs 50,4) 
és az esketési igénk: „Ha egymást sze-
retjük, Isten lakik bennünk és az ő szere-
tete lett teljessé bennünk.” (1Jn 4,12) 
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Trincsi Andrea: Monorról származom, 
vallásos családban nevelkedtem, így 
gyerekkoromtól kezdve természetes volt 
számomra a gyülekezeti életben való 
részvétel. Édesanyám, nagybátyám pres-
biter, testvérem éveken át kántori szol-
gálatot teljesített, édesapám, nagyma-
mám is mindig aktív tagja volt a gyüle-
kezetnek. 

Kezdetektől jártam hittanórára, ké-
sőbb konfirmáltam, majd csatlakoztam 
az ifihez. Ahogy egyre idősebb lettem, 
én is több feladatban segédkeztem. Gim-
náziumi éveim alatt nagyon szerettem az 
ifjúsági alkalmakat, csendesnapokat. 
Lelkészünk is bevont a gyerekszolgálat-
ba: nyári táborokban áhítatot, előadást 
tartottam, csoportot vezettem. 

Végzős évem után még egy évet a 
gimnáziumban maradtam, hogy megsze-
rezzem a gazdasági ügyintéző szakképe-
sítést. Abban az évben merült fel, hogy 
a gazdasági vonal mellett jelentkezzek 
teológiára. Sokat imádkoztam érte, vé-
gül a hitoktatói képzésre adtam be a je-
lentkezésemet. Örömmel értesültem ró-
la, hogy felvételt nyertem a teológiára, 
valamint a pénzügy-számvitel szakra. 
Két egyetem közül a teológiát választot-
tam, mert éreztem, hogy arra kaptam el-
hívást. 2012-ben sikeresen elvégeztem a 
hitoktatói (katekéta-lelkipásztori munka-
társ) szakot. 

Egyetemi éveim végéhez közeledve 
találkoztam egy álláshirdetéssel: Sop-
ronba kerestek hitoktatót. Sokat vívód-
tam, jelentkezzek-e rá. Végül az Úr en-
gem is az Ábrahámnak adott ígérettel 
szólított meg: „Menj el földedről, rokon-

ságod közül és atyád házából arra a 
földre, amelyet mutatok neked! Nagy 
néppé teszlek, és megáldalak, naggyá te-
szem nevedet, és áldás leszel.” (1Móz 
12,1–2) Megértettem, hogy az Úr Sop-
ronba küld, és én engedelmességgel fe-
leltem. Az áldást már a kezdetektől 
éreztem, az Úr minden nehézséget elren-
dezett. 

Két év után Orosházára kerültem, 
ahol általános iskolás és kisgimis diáko-
kat tanítottam három-négy iskolában. 
Amikor volt rá lehetőség, hittanverseny-
re készítettem fel diákokat, akikkel ered-
ményesen vettünk részt a helyi, megyei 
fordulókon, valamint az országos dön-
tőkben. 

Nyaranta az egyik lelkészünknek se-
gédkeztem a helyi cigánymissziós tábor 
megtartásában. Érdekes volt a velük va-
ló találkozás, foglalkozás, jó volt felfe-

Új hitoktatók a reményteljes jövőért 
A 2022/2023-as tanévben két új hitoktató kezdi meg szolgálatát gyülekezetünk-
ben. Trincsi Andrea és Nagy Ágnes főként az iskolai hit- és erkölcstan-oktatás 
területén kapcsolódnak be a munkába, de a vasárnapi gyerekbibliaórákon is 
találkozhatnak majd velük a fiatalok. Az alábbi írásokban ők mutatkoznak be. 
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dezni, hogy mennyi szeretet, ragaszko-
dás van a cigány gyerekekben is. 

Az elmúlt években egy ószövetségi 
ige lett meghatározóvá számomra: 
„Mert csak én tudom, mi a tervem vele-
tek – így szól az Úr –: békességet és nem 
romlást tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek.” (Jer 29,11) Így nyolc év 
orosházi élet után nagy várakozással ér-
keztem Kecskemétre. (Édesanyám, nő-
vérem itt végezte az óvónőképző főisko-
lát, így nagyon örültek, hogy itt folyta-
tom szolgálatomat.) 

Szeptembertől a református gimnázi-
um evangélikus hitoktatását látom el, 
mivel 2020-ban elvégeztem a hittanár-

nevelőtanár mesterképzést, így már kö-
zépiskolás diákokat is taníthatok, érett-
ségiztethetek. Emellett idén a Corvin 
Mátyás iskolában lévő hitoktatást tud-
tam elvállalni. 

A hittanórákon kívül én is tartok va-
sárnap gyermekalkalmat, így azokon az 
alkalmakon a fiatalabb korosztály felé is 
végezhetem szolgálatomat. 

Szabadidőmben szeretek énekelni 
(leginkább könnyűzenés ifjúsági éneke-
ket), zenét hallgatni, olvasni, biciklizni, 
társasozni. 

Bízom abban, hogy az Úr egy új 
„életet” ad nekem itt, Kecskeméten, és 
áldás lesz szolgálatomon. 
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Nagy Ágnes: Kecskeméten születtem, 
ebben a városban nőttem fel, itt végez-
tem el minden tanulmányomat. Az 
evangélikus gyülekezetben kereszteltek 
meg, és itt is konfirmáltam 16 éves ko-
romban Kis János lelkész úrnál. Életem 
egyik meghatározó pontja volt hitem 
megvallása. Addig nem jártam hittan-
órákra, pedig szerettem volna, de édes-
apám nem támogatta. Az Úr megtalálta 
az utat: testvérem kislányának csak úgy 
lehettem a keresztanyukája, ha konfir-
málok. 

19 éves koromban megismerkedtem 
azzal az emberrel, aki a következő húsz 
évben meghatározta az életemet. Eltávo-
lodtam miatta Istentől, az egyháztól. 
Hosszú, küzdelmes, fájdalmakkal teli 
időszak volt ez az életemben, de az Úr 
kegyelme és szeretete által szabadulást 
és gyógyulást kaptam. Átadva neki min-
den fájdalmamat, új életet kezdhettem. 

Másfél éve történt ez, azóta is jelen 
van Isten az életemben és vezet előre, 
melyhez ezt az igét kaptam: „Bölccsé 
teszlek és megtanítalak, melyik úton kell 
járnod. Tanácsot adok és rajtad lesz a 
szemem.” (Zsolt 32,8) 

Ötödik osztályos korom óta vágyam, 
hogy pedagógus szeretnék lenni. A Ta-
nítóképző Főiskolát tanító-óvó szakon, 
magyar műveltségterületen végeztem el. 
Három évet tanítottam, majd az Úr elho-
zott az iskolából, más terve volt velem. 

Hosszú évekig a postán volt a mun-
kahelyem, az elmúlt tíz hónapban a De-
ák téri Kormányablakban, ügyfélszolgá-
lati ügyintézőként dolgoztam. De a szí-
vem mélyén bíztam abban, hogy vala-
mikor a jövőben taníthatok még. 

Miután tavaly áprilisban Isten kegy-
elme és szeretete által új életet kaptam, 
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bekapcsolódhattam a vasárnapi gyer-
mekfoglalkozások megtartásába. Azóta 
egyre erősödött bennem a vágy, hogy az 
Úrról szeretnék a gyerekeknek tanítani. 
Csodáiról, szeretetéről, hatalmasságáról, 
kegyelméről. Hogy erősödjön a hitük, 
növekedjen bennünk a Krisztus megis-
merése utáni vágy. Szeretném, hogy 
olyan emberekké váljanak, akik Isten 
törvényei és akarata szerint élnek, őt 
követve, őbenne bízva hittel, szeretettel.  

A teológiára való jelentkezést Isten 
vezetése mellett Kis János lelkész úr 
erősítette bennem, pedagógiai végzettsé-
gem, gyermekszeretetem és tanulási-
tanítási vágyam által. Lelkész úr utolsó 
szolgálati évében részt vehettem a kon-
firmációs felkészítéseken, a konfirmáci-
ós- és napközis táborok előkészítésében 
és levezetésében. A kapott feladatok 
mind egyre erősítették bennem a hitok-
tatás utáni vágyat. 

Augusztusban jelentkeztem az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem pótfel-
vételijére, katekéta-lelkipásztori munka-
társ alapképzésre, és felvételt nyertem. 
Eredetileg jövő tavasszal szerettem vol-
na felvételizni, addig pedig készülni, 
tanulni, de Isten időzítése szerint ennek 
most volt itt az ideje. 

Az Úr csodálatos működése által 
tanulmányaimmal párhuzamosan hitok-
tató leszek a Kecskeméti Evangélikus 
Egyházközségben. A Kodály Zoltán 
Ének- Zenei Általános Iskolában, az 
Arany János Általános Iskolában, a Vá-
sárhelyi Pál Általános Iskolában és a 
Lánchíd Utcai Általános Iskolában talál-
kozhatnak velem a gyerekek. 

„Világosságom és segítségem az 
Úr.” (Zsolt 27,1) Megvilágítja utamat, 
feladataimat és megsegít mindenben, 
hogy mellette és általa eljussak a végső 
célig: őhozzá. 

Játszva szolgálni Istent 

Az intézmény tavalyi indulása után először tarthattunk tanévnyitó istentiszteletet 
templomunkban a Kecskeméti Barackvirág Evangélikus Óvoda dolgozói, ovisai és 
családjaik számára. A  szeptember 7-e, szerda délutáni alkalomra várakozáson felül 
érkeztek a családok, a vidám hangzavar betöltötte az egész templomot. Az alkalom 
közös énekléssel kezdődött, majd Oldal Henriett intézményvezető köszöntötte a 
résztvevőket, és megnyitotta a 2022/23-as tanévet. Ezután átadta a szót Hajduch-
Szmola Patrik lelkész úrnak, aki a 104. zsoltár alapján arról beszélt, hogy nemcsak a 
gyerekek szeretnek játszani, hanem a felnőttek is, sőt még Isten is játékos, ahogyan 
azt az egész teremtett világ hirdeti. (K. B.) 
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Istentisztelet minden vasárnap 10 óra-
kor kezdődik templomunkban, illetve 
szórványgyülekezeteinkben a megszo-
kott időpontokban. Az istentisztelet 
ideje alatt kreatív gyerekfoglalkozást 
tartunk a gyülekezeti teremben. 

Családi istentiszteletre várjuk min-
den hónap első vasárnapján 16 órakor a 
gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. 
Kötetlen hangvételű, könnyűzenés alka-
lom lesz, interaktív prédikációval, utána 
közös sütizéssel! Az első alkalom idő-
pontja: október 2. 

Bibliaórát kedden 16 órakor tar-
tunk. A bibliaórai tematika vezérfonalát 
az Útmutató igéi adják, de amennyiben 
másfajta bibliatanulmányozási módszer 
iránti igénnyel találkozunk, úgy ezt mó-
dosíthatjuk. Az alkalom felelőse Haj-
duch-Szmola Patrik. 

Ifjúsági alkalmat péntekenként 17 
órától fogunk tartani. Az első félév te-
matikája a „Boldogulás” lesz. A fiata-
lokkal az Istenben megtalált boldogság-
gal kapcsolatos igéken keresztül keres-
sük majd a választ a felmerülő kérdé-
sekre. Az alkalom felelőse Hajduch-
Szmola Patrik. 

A konfirmációi oktatásra továbbra 
is várjuk a konfirmálni készülő fiatalok 
jelentkezését. Jelentkezők függvényé-
ben az első alkalom szeptember 25-én, 
vasárnap 11 órakor az istentisztelet után 

lesz. A konfirmáció felelőse Hajduch-
Szmola Patrik. 

Régi-új alkalomként indul a baba-
mama kör október 5-én, szerdán 10 
órakor, és kétheti rendszerességgel fog-
juk tartani. Szeretettel várjuk azokat a 
kismamákat, kisbabával érkező édes-
anyákat, akik szívesen beszélgetnének 
hasonló élethelyzetben lévőkkel. Az 
alkalom gyerekbarát, játszószőnyeget, 
játékokat biztosítunk. Az alkalom fele-
lőse Kovács Barbara. 

Női kör indul október 5-én, szerdán 
délután fél 6-kor. Szeretettel várjuk a 
még aktív, dolgozó korú hölgyeket. 
Havi rendszerességgel fogunk találkoz-
ni, nem bibliatanulmány lesz, hanem 
beszélgetős alkalom. A program felelő-
se Kovács Barbara. 

A Glória énekkar húsz éve alakult. 
A tizennégy-tizenöt hölgy alkotta kórus 
heti egy próbát tart általában kedden-
ként 17 órától 18.30-ig. Ám 2022. tava-
szán már férfiszólammal kibővítve éne-
keltünk az ünnepeken. A férfiakkal egy-
előre csak egy-egy alkalommal (fél-fél 
órában) az istentisztelet után tanultuk 
meg a szólamot. Összkari próbára is ezt 
az időpontot találtuk megoldhatónak. 
Hívunk és várunk elhivatott, szép hangú 
hölgyeket és kottaolvasó urakat bármely 
korosztályból. Kórusvezető: Oroszné 
Tornyai Lilla. 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 


