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„Milyen jó hálát adni az Úrnak, 
és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, 
hirdetni reggel szeretetedet, 
hűségedet minden éjjel 
tízhúrú hangszeren és lanton, 
zengő hárfán! 
Mert megörvendeztettél  
tetteiddel, Uram, 
kezed alkotásainak ujjongok.” 

(Zsoltárok könyve 92, 2-5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Gyülekezetünk bemutatása 
 

A Szarvasi Református Gyülekezet 1918-ban alakult meg. Lelkipásztorai közül hármat 
említenék név szerint, akik évtizedeken keresztül végeztek itt szolgálatot. Halász Szabó 
Imre 1921-től szolgált 33 éven keresztül. Ürögdi Ferenc 1954-től vezette gyülekezetünket 
több mint három évtizeden keresztül. Értékes hagyaték számunkra az egy kötetnyi 
Istentől ihletett, hitvalló verse, amiket megzenésítve gyakran énekel gyülekezetünk. 
Példával járt előttünk a kertészkedésben is. Nehéz anyagi helyzetükben feleségével 
kertet kellett művelniük. Ők ezt is szívesen végezték, sőt Feri bácsi komoly érdeklődést 
mutatott a biogazdálkodás (másnéven ökológiai gazdálkodás) iránt. Ezzel kapcsolatos 
szakirodalmat olvasott és mindazt saját kertjében is próbálta megvalósítani. 1991-től 
Pentaller Attila vette át a lelkészi feladatokat és azóta is ő szolgál közöttünk. Szolgálata 
alatt épült fel Isten dicsőségét hirdetve templomunk, amit 2009-ben avattak fel. 

Gyülekezetünkben vasárnaponként hatvanan, hetvenen vagyunk jelen az 
istentiszteleten.  Sok testvér aktív a szolgálatban és a különböző alkalmak szervezésében. 
Alkalmainkon hangsúlyos az imádkozás a Szentlélek jelenlétében, az Úr Jézussal való 
kapcsolat erősítése és a lelki fejlődés elősegítése. Presbiteri alkalmainkon kívül presbiteri 
imaóra is van, iskola időben tartunk baba-mama kört és négy hétközi biblia-óra 
látogatható, melyeknek különböző korosztály a célcsoportjuk. Vasárnapi 
istentiszteleteinkkel párhuzamosan tartunk gyermek istentiszteleteket is. 
Gyülekezetünkhöz több olyan család is tartozik, akik egy vagy több gyermeket nevelnek. 
Így a gyermekek közötti szolgálat fontos számunkra. Nyaranta tartjuk egy hetes 
gyermektáborunkat, ahol sokan szabadságuk alatt szolgálnak a gyermekek között. Egy 
gimnáziumban, két általános iskolában és két óvodában tudunk református 
hittanoktatást vállalni. 

 
 

II. Gyülekezetünk jelenlegi teremtésvédelmi állapota 
 

Gyülekezetünk anyagilag önellátó gyülekezet. A templom építése egy időre külön 
terheket is rótt ránk. Kevés anyagi forrásból gazdálkodunk, ennek ökológiai szempontból 
áldásos következménye, hogy amivel csak lehet, spórolunk. Világításra használt izzóinkat 
már évekkel ezelőtt energiatakarékos égőkre cseréltük. A hulladékot szelektíven gyűjtjük, 
egyébként az egész városban is. Vízfogyasztás és a fűtés terén is minimalizáljuk a 
pazarlást. Melegvizet csak indokolt esetben használunk (pl. gyerektábor alatt), fűtésnél és 
hűtésnél az ablakok nyitásával, csukásával, sötétítéssel igyekszünk elérni a 
legoptimálisabb körülményeket. Télen az alkalmakra fűtjük fel a helyiségeket. Ebben 
segíthetne, ha templomunkat szigetelnénk, de ez komoly anyagi ráfordítást igényelne, 
amire jelenleg nincs lehetőségünk. Templomunk udvara kb 1000 négyzetméternyi szépen 
rendben tartott, fákkal, bokrokkal díszített zöldfelület. Ide madáretetők, madárodúk, 
itatók kihelyezését tervezzük a családok, gyerekek bevonásával.  

 
III. Gyülekezetünk adottságai, lehetőségei 

 
Gyülekezetünk tagjai között többen vannak, akiknek az iskolai végzettsége 

valamilyen természettudományhoz kötődik (pl.: agrármérnök, természetvédelmi 
mérnök, kertészmérnök, földtudományok doktora…) és rajtuk kívül is sokan vannak, 
akiknek az életében fontos a természet megőrzése, a teremtett világ értékeiben való 



gyönyörködés és ennek a szemléletnek a tovább adása a gyermekeink felé. Gyülekezeti 
szinten nem voltak alkalmaink, amiken a teremtésvédelemmel külön foglalkoztunk 
volna, (természetesen imádságokban, tanításokban többször kitértünk rá). Azért 
szeretnénk kapcsolódni ehhez a programhoz, hogy tudatosabban tegyünk a teremtés 
védelméért, folyamatos imatémánk legyen, átjárja tanításainkat és családjaink, 
gyülekezeti tagjaink hétköznapi életét is az érte adott hála, a benne való gyönyörködés 
öröme és a megőrzéséért tett munkálkodás. Ezt a szemléletet szeretnénk minél több 
gyülekezeti taggal, vagy akár gyülekezeten kívül is, megismertetni, átadni és a saját 
életünkben is elmélyíteni. Ennek érdekében gyülekezeten belül létrehoztunk egy 
többségében szakemberekből álló négy fős csoport, akik vállalták a témával kapcsolatos 
programok szervezését és elkészítették a három évre szóló teremtésvédelmi 
programunkat.  

Gyülekezetünkben szeretnénk áttérni az újrahasznosított papír használatára a 
nyomtatásban, mosdókban stb…, az ökológiai tisztítószerek, lebomló szemeteszsákok 
használatára. Ezeknek kiválasztását, a szükséges anyagi eszközök felmérését is a csoport 
végzi majd. Az erről szóló javaslatukról a Presbitérium hoz majd döntést. Szeretnénk 
ismeretterjesztő előadásokat, kirándulásokat tartani, valamint kapcsolódni a városban 
már működő civil környezet- és állatvédő szervezetekhez. Tervezzük egy zárt facebook 
csoport létrehozását, amin keresztül minden tag értesítést kap a programokról, 
beszámolunk az eseményekről, amit egyébként havi rendszerességgel élőben az 
istentiszteleteken is megteszünk majd. 

 
 

IV. Teremtésvédelmi programunk az elkövetkező három évre 
 

2020/2021 

1.) 

Szeptember 27. – október 4. - Teremtés hetének ünneplése 

Szeptember 27-ei istentiszteleten tájékoztatjuk a Gyülekezetet a benyújtott pályázat 
céljáról. Hívnánk a testvéreket a heti programokra, amik témájukban az ünnephez 
kapcsolódnak. Az október 4-ei istentisztelet és a gyermekistentisztelet témáját is ez adná. 
Vasárnap délutánra tervezünk egy közös szabadtéri programot. A város szélén lévő ligetben 
található sportpályánál gyűlnénk össze közös játékra, éneklésre, beszélgetésre. Felhívjuk a 
figyelmet rá, hogy lehetőség szerint mindenki gyalog vagy kerékpárral érkezzen. 

2.) 

Istentiszteleteken havi rendszerességgel beszámolunk majd a programokról, 
eseményekről. Megkérjük a testvéreket, hogy készítsenek könyvajánlókat, amik itt 
elhangozhatnak majd illetve a facebook csoportban megosztásra kerülnek. Az év adott 
időszakához illeszkedve felhívjuk a figyelmet az emberi tevékenység különösen káros 
hatásaira, pl. karácsonykor a csomagolóanyagok minimalizálására, a túlzott élelmiszer 
felhalmozás hátrányaira, szilveszterkor a petárdázásnak a kutyák idegrendszerére gyakorolt 
káros hatásaira… ide várjuk az ötleteket, írásokat, tapasztalatokat, beszámolókat.  

 



3.)  

2021. március 21-én, vasárnap lesz az erdők világnapja. Ennek alkalmából közös kirándulást 
szervezünk az arborétumba. (A kirándulás pontos időpontját az időjárástól tesszük 
függővé.) Már jóval előtte hirdetni fogjuk, hogy minél többen el tudjanak rá jönni. Készülni 
fogunk vetélkedővel, játékokkal felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Peter Wohlleben: A 
fák titkos élete című könyvről készült ajánlót már előtte ismertetjük a gyülekezettel. Akár 
ezt is beépíthetjük a vetélkedőbe a felnőtteknek, látva az érdeklődésüket majd.  

4.)  

Május 24. A nemzeti parkok világnapja, amihez kapcsolódva kirándulást teszünk majd a 
Körös-Maros Nemzeti Parkba. Ide is készülnénk játékkal, vetélkedővel vagy a nemzeti park 
programjaihoz csatlakoznánk. Az alkalomról fotókkal, beszámolóval emlékeznénk meg a 
Gyülekezet előtt és az internetes csoportban. 

5.) 

Június 5-e a környezetvédelem világnapja. Ekkor valamelyik szervezett szemétszedéshez 
kapcsolódhatna be az, aki szeretne. A városi környezetvédők és a nemzeti park is szokott 
ilyenkor szervezni. Addigra utána járnunk, hogy hogy is megy ez… Erre istentiszteleten és a 
facebook csoporton keresztül hívjuk az érdeklődőket. 

6.) 

Július 3. – zacskómentes nap. Ismeretterjesztő anyaggal készülünk majd a műanyagok 
fajtáiról, lebomlási idejükről, kiválthatóságukról stb… Kérjük a Gyülekezetet, hogy ezen a 
napon fokozottan figyeljünk oda arra, hogy ne használjunk műanyag zacskót. Felvetődött 
az az ötlet, hogy közösen varrhatnánk ruhazsákokat, zsemlehálót, szatyrot. Többen ügyesen 
varrnak a gyülekezetben. Ha lesz rá jelentkező, igény szerint szervezünk ilyen alkalmat akár 
gyermekfelügyelettel is. 

 

2021/2022 

7.)  

Szeptember 26. – október 3. Teremtés hetének ünnepe 

Első vasárnap istentiszteletén beszámoló az előző év gyülekezeti öko-eseményekről. 
Elmondjuk a következő időszak tervezett eseményeit és a hét programjait. Itt szeretnénk 
tartani egy húsmentes napot = veganapot. Ezt minden csatlakozó egyénileg tartja majd be. 
Megosztanunk majd recepteket, ötleteket előtte, figyelve arra, hogy az alapanyagok a helyi 
piacról beszerezhetőek legyenek! Ha lesz érdeklődés iránta, akkor a vasárnapi 
szeretetvendégséget is meghirdethetjük majd vegának. Az október 3-ai istentiszteletet 
megpróbáljuk a szabadban tartani. Ezen a héten is az istentiszteletek, gyermekfoglalkozás 
és a hétközi alkalmak a teremtett világ ünnepléséről szólnak majd. Vasárnap megint 
gyülekezeti kirándulásra kerül sor, méta, foci, játékok, éneklés… Az egyik vasárnapi 
perselypénzt, (vagy külön gyűjthetnénk, ezt a Presbiterek döntik majd el) felajánljuk egy 
állatvédő alapítványnak lehetőleg Szarvason.  

 



8.) 

2022. március 22-e víz világnapja, április 22-e pedig a Föld napja. Ebben az időszakban 
valamikor, amikor az idő alkalmas lesz gyülekezeti kirándulást szervezünk a Köröshöz. Egy 
szarvasi szakember, természetvédelmiőr, örömmel vállalta, hogy beszél a víz élővilágáról. 
Különféle halfogó eszközöket, szerkezeteket is bemutat, valamint az általuk kifogott halakat 
is bemutatja. Szép napot tölthetünk itt el együtt közös étkezéssel, kenuzással, 
sárkányhajózással, sport játékokkal gyönyörködve a természet szépségében. 

 

9.)  

Május 22-e a biológiai sokféleség (biodiverzitás) világnapja. Csoportunk egyik tagja a 
Szarvasi telephelyű Halászati és Öntözési Kutatóintézet tudományos munkatársa. 
Felajánlotta, hogy bemutatja az agrárerdészetet, aminek az egyik célja a biodiverzitás 
növelése. Segítségével megtekinthetnénk az erre a célra létrehozott kísérleti tereket. A 
távolság miatt ez egy biciklis túra lesz, ebből adódóan meghatározott korcsoport számára 
hirdetjük majd. 

 

10.) 

Június 5-e a környezetvédelmi világnap és július 3-a a zacskómentes nap ugyanúgy zajlana, 
mint az előző évben. 

 

2022/2023 

 

11.)  

Szeptember 25 – október 2. A Teremtés hetének megünneplését az előző évekhez hasonló 
módon tervezzük. Látjuk majd, hogy mennyire érdeklődőek a testvérek. Ehhez igazítva 
változtathatunk a programokon.  

Október 8. – madármegfigyelési világnap. Ezt csatolhatnánk a teremtéshetéhez. Akkor a 
vasárnap délutánra tervezett gyülekezeti alkalmat áttehetnénk szombatra, így hosszabb 
időt tölthetnénk együtt. A Körös-Maros Nemzeti Park egyik vezető szakembere szívesen 
vállalja a kirándulás vezetését, a látott madarak bemutatását. Tőle várjuk a helyszín és az 
időpont pontos kiválasztását is a minél több madár megfigyelésének érdekében.  

12.) 

December 5. – a talaj nemzetközi világnapja. Ez az időpont az időjárás zorddá válása és az 
adventi időszak kezdete miatt sem kedvező egyéb témájú alkalmak szervezésére. Így 
tavaszra tennénk egy kirándulást megint a Halászati és Öntözési Kutatóintézetbe. Az ott 
dolgozó testvérünk, aki a földtudományok doktora, talajvédelem, talajkímélő földművelés, 
mezőgazdaság és talajvédelem kapcsolata és akár más a munkájához kapcsolódó 
témakörben szívesen készül előadással felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. 



Rendhagyó óra megtartására is vállalkozna igény esetén. Korosztálytól függően bemutatná 
a tudományos munkát, mint választható pályát a fiatalok számára.  

13.) 

Május 20. – a méhek világnapja. Gyülekezetünkben két család is foglalkozik 
méhészkedéssel. Az egyik családot meglátogatjuk majd (mindketten szívesen látnak 
minket) és betekinthetünk majd a méhek és méhészek világába. Megbeszélnénk előtte, 
hogy ki mit hoz, hogy minél kevesebbet kelljen a vendéglátóknak készülniük. Erre is 
készítünk majd a méhekről szóló kvízt, játékokat… 

 

14.) 

Június 5-e a környezetvédelmi világnap és július 3-a a zacskómentes nap ugyanúgy zajlana, 
mint az előző években. 

15.) 

Minden évben szokott lenni egy közös szalonnasütés az egyik testvérünk körös-parti telkén 
egy augusztusi napon. Bízunk benne, hogy ezt a már hagyományosnak nevezhető 
alkalmunkat is még sokáig meg tudjuk tartani! 

 
 
 

   

 


