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A reformáció hatása Abádszalók életére napjainkban” címmel valósított meg rendezvényt, magas számú 
érdeklődő közönséggel. Nem csak a helybéliek látogatták rendezvényünket, hanem a környékbeli településeken 
élők is. A hasznosságot, az érdekességet és az ismeretterjesztést is szem előtt tartva szerveztük a rendezvényt, 
mely sikeresen, eredményesen zárult. Rendezvényeink látogatói között voltak a helyi és környékbeli 
kézművesek, a helyi református gyülekezet tagjai, helyi általános iskola diákjai és pedagógusai, valamint a 
település különböző tisztségviselői.  
 
2017. szeptember 29. 
Szűcs M. Sándor vallástanár, teológus „A reformáció korismerete, korszakalkotó újításai, mindennapjainkban 
érvényesülő hatásai” címmel tartott prezentációval egybekötött rendhagyó történelemórát. E program során a 
Kovács Mihály Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai voltak a kiemelt célcsoport. A rendhagyó óra keretében a 
gyermekek megismerhették a reformációt általánosságban, a reformáció kiemelt alakjait és a napjainkra 
gyakorolt hatását. Saját munkájából merítve megismertette a gyermekeket néhány szélsőséges függőséggel, 
mellyel kiemelte a hit szerepét és családi értékek fontosságára hívta fel a figyelmet.  
A program során azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek érdeklődők, kommunikatívak voltak. Az óra végén több 
gyermek is feltette az előadónak az előadás során felmerült saját kérdéseit, melyet előadónk készséggel válaszolt 
meg. Látogatói létszám: 35 fő. 
 
2017. október 8. 
A Református Egyházközség abádszalóki Szervezetének kutatásait és gyűjtéseit összefoglaló kiállítás valósult 
meg „Abádszalók múltjának vallástörténeti emlékei” címmel. A kiállítás a Református Egyházközség abádszalóki 
Szervezetének Gyülekezeti termében került elhelyezésre. A kiállított tárgyak között látható ak voltak különféle 
dokumentumok, anyakönyvek, világháborús levelek, kegytárgyak és klenódiumok is. A Szervezet lelkipásztora, 
Szűcs M. Sándorné a kiállított dokumentumok és tárgyak történetét, megszerzésük módját és korukat is 
ismertette a jelen lévőkkel. A kiállítás megtekintése után étellel vendégeltük meg a résztvevőket. Látogató 
létszám: 44 fő. 
 
2017. december 8. 
Rendezvényünk befejező programja tartalmazott kiállítást és előadást is. A kiállítás a „Helytörténeti emlékek a 
helyi református archívumból” címet viselte és megismertette az érdeklődőket a helytörténetileg is fontos 
feliratokkal, mellyel betekintést nyerhettek a kiállított textíliák segítségével a település történetébe. A település 
történetének felelevenítésében részt vett Abádszalók Város polgármestere is, aki röviden elmondta a város 
kialakulásának történetét. A kiállított darabokat Szűcs M. Sándorné református lelkipásztor mutatta be. Kiállított 
darab volt például az 1925-ös Dalárda zászlaja és 1926-os Alapító Okirata miniszteri aláírással. A rendezvényen 
helytörténeti előadást is hallhattak a résztvevők „Abádi Benedek munkássága a ma emberének emlékezetében” 
címmel melyben, a Helyi Értéktárban is szereplő Abádi Benedek munkássága és a reformációhoz kapcsolódó 
szerepe került bemutatásra. Az előadó Pacsai Norbert nyugalmazott pedagógus, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke 
tartotta. Látogatói létszám: 34 fő.   
 
A rendezvény folyamán közvetlenül elért személyek száma: 113 fő.  
 

Az összefoglalót készítette: Preszter Vivien-projektkoordinátor 

 

 

 

 

 

 

 


