A Hajdúböszörmény
Bocskai téri Református Egyházközség

Missziói Munkaterve
2016.
„Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket,
biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az
erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez!”
(1Thessz. 5,14)
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Missziói munkaterv 2016.
Évértékelés
2015.
A korábban meghatározott bibliai missziói célok alapján igyekeztünk 2015-ben is
megélni gyülekezethez tartozásunkat.
 Emellett kiemelt céljaink közé tartozott a gyülekezeti ház belső felújításának
folytatása. Azonban az adománygyűjtés folytatása és a türelmes várakozás
mellett döntöttünk. Reméltük ugyanis, hogy Uniós pályázati segítséggel egy
szakaszban elvégezhető lesz a felújítás. Ez a lehetőség még várat magára. A
belsőépítészeti tervek elkészültek, és a burkolatok beszerzése is megtörtént. Az
évek során e célra eddig összegyűlt adományok összege: 16.5 M Ft. 2015-ben 49
adományozótól 3.4 M Ft adomány gyűlt össze. (2014-ben 7,4 M Ft 73 fő)
 Iskolánknak jobb működéséhez továbbra is hiányzik a tornaterem. 2015-ben
megtörtént az önkormányzattal a telekcsere, a Kassa utcai telkek összevonása, és
a telken álló lakás és garázsok elbontása, hogy szabaddá váljon a hely az
építkezéshez. Folytatódott a tornaterem tervezése és engedélyeztetése. Reméljük,
hogy megfelelő pályázati forrással elkezdhetjük az építkezést.
 Megújult a templomban a karzatok alatti világítás.
 A 2014-ben elkezdett 13 hónapos programsorozat - mellyel a lakótelepen élőket
igyekeztünk bevonni gyülekezetünk közösségébe - 2015 áprilisáig folytatódott.
Sok színes, tartalmas programban volt részünk. El kell azonban mondani azt is,
hogy bizonyos tematikus klubok, előadások iránti érdeklődés egyre csökkent.
Ezeket a programokat a pályázati szakasz lezárulta után rendszeres alkalomként
nem tartottuk fenn. (Pl. egészség klub, filmklub, tánckurzus)
 Céljaink közt szerepelt, hogy – ha Isten tervével megegyezik – nagyobb feladatot
is vállaljunk a középszintű oktatásban. Presbitériumunk döntött arról, hogy kész
a gyülekezet területén levő Bocskai István Gimnázium (egykori református
gimnázium) fenntartói feladatainak ellátására. A Kálvin téri presbitériummal
történő tárgyalások elkezdődtek, ezekre azonban nehéz szívvel gondolunk vissza.
 A presbitérium döntött a második lelkészi állás visszaállításáról. Határozatát az
egyházmegyei közgyűlés is megerősítette. Az egyházközségi közgyűlés
megválasztotta Lomentné Szopkó Tündét a második lelkészi állásra, mint
missziói feladatokért felelős lelkészt, a lelkészbeiktatásra 2016 tavaszán kerül
sor.
 A presbitereknek nehéz döntéseket kellett meghoznia 2015-ben is. Összesen 11
ülést tartottunk. Presbitereink többsége rendkívül aktív a szolgálatok
vállalásában, döntéshozatalban, bizottsági munkákban, és az egyházmegyei
kisköri alkalmakon való részvételben.
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Az orgonánk megmentésért létrehozott alapítvány munkája a gyülekezet számára
talán nem látványos, de Balog Gyárfás kuratóriumi elnök a háttérben áldozatos
munkát végez a hivatalos ügyek, jogi ügyek és az adománygyűjtés területén
egyaránt.
Hálával emlékezünk Csiha László tanár úrra, aki az alapítvány kuratóriumának 10
éven át volt hűséges elnöke.
Templomban tartott istentiszteleteink száma: 90.
Legtöbben Szenteste voltunk, kb. 750 fő.
Az esti istentiszteletek látogatottsága az év első felében egészen lecsökkent, ezért
a nyári időszakban szünetet tartottunk. A látogatottság ősztől kicsit megélénkült.
Ehhez hozzájárult, hogy a novemberben alakult férfikarunk is ilyenkor próbált.
7 alkalommal úrvacsoráztunk, legtöbben pünkösdkor 278-an. Kiemelt célunk
volt, hogy tanítjuk a gyülekezetet az úrvacsora fontosságára és örömteli voltára.
Jó látni, hogy a felnőttként konfirmáltak közül nagy számban rendszeresen
úrvacsoráznak. Még mindig sokan nem tisztelik meg az ünnepet és a gyülekezetet
azzal, hogy megvárják az istentisztelet végét, de a templomot elhagyók száma
kismértékben csökkent.
2015-ben is szoros volt az együttműködésünk az Iskolánkkal. Nagy igyekezettel
munkálkodunk azon, hogy a beiskolázás magas maradjon az általánosan
csökkenő gyermeklétszám mellett is. Szívesen emlékszünk vissza a Családi
Vasárnapokra, a felemelő élményt nyújtó Jubileumi Művészeti Gálára, a
hittanvizsgára, vagy az énekkarosaink adventi szolgálatára itt és a Debreceni
Kölcsey Központban.
A pródi és hajdúvidi szórványokban, ahol havonta tartunk istentiszteletek, a
látogatottság továbbra is alacsony volt.
A Fazekas Gábor idősek Otthonában hetente, a Szent Kamill Idősek Otthonába
kéthetente, a Szenvedélybetegeket ellátó foglalkoztatóba havonta egyszer
hirdettünk igét.
A hitoktatással járó feladatok szeptembertől tovább növekedtek. A református
iskolában továbbra is 16 osztályban folyik a hittanoktatás. Az állami iskolásokból
jelenleg 12 hittancsoportunk van. Óvodás csoportunk 3 van. Elgondolkodtató,
hogy, amíg a lelkipásztoroktól, hitoktatóktól igen sok időt kíván a vallásoktatás,
addig az állami iskolás gyerekek közül pl. egy karácsonyi istentiszteletre a
személyes meghívás ellenére is 10-ből csupán 1-2 jön el. Tehát a gyülekezetbe
kapcsolódásuknak még nincs látható jele.
Az időseknél tett látogatások száma 420 alkalom volt. Ezt a szolgálatot 10
munkatárs végezte összesen 73 főnél. Beteglátogatóink havonta rendszeresen
részt vettek más gyülekezetek beteglátogatóival közös találkozón. A
beteglátogató csoport összefogásában Nagy Sándorné vállalt aktív részt.
A gyülekezeti csoportok munkájáról: A férfikört, hétfői imaközösséget, presbiteri
gyűléseket, pedagógus bibliaórákat, felnőtt konfirmációs csoportot a
lelkipásztorok vezették. Az ifi növekvő létszámmal Magyar Balázs Dávid
vezetésével működött. A baba-mama kör tavasz óta szünetel, de már tervezzük az
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újraindítást, hiszen megint lenne igény rá. Nagy örömünk, hogy új imakör kezdte
el szolgálatát 2015-ben, a „péntek esti imakör” Tóth Zsigmond vezetésével. A
gyermek istentiszteleti szolgálatba új munkatársak álltak be, most összesen 6-an
végzik felváltva.
Nyár közepén két éves szolgálat után elbúcsúzott a gyülekezettől Lukács Beáta
segédlelkész. Nagy segítséget jelentett, amikor októberben megérkezett közénk
Lukács Levente exmisszus lelkész, aki elsősorban a hitoktatásba és az
istentiszteleti szolgálatok végzésébe kapcsolódott be.
Szép többgenerációs alkalmunk volt a téli szánkózós hétvége Mátraházán, ahol az
„Elhívás és kihívás” témájáról gondolkodtunk együtt.
Isten megengedte, hogy 8. alkalommal 2015 nyarán is együtt táborozhattunk
ugyancsak Mátraházán, ahol összesen 80-an voltunk. A szolgálat témájáról
nemcsak beszélgethettünk, hanem mindannyian kivettük belőle a részünket. Új
csoportvezetők hűséges szolgálatával is gazdagított minket Urunk. Ott
ünnepelhettük meg a Bárka Zenekar ötödik születésnapját.
Az év során többször szerveztünk kézműves foglalkozást és szeretetvendégséget.
Szép alkalom volt az imaközösség és férfikör közös vacsorája nyár elején.
Hallottunk előadást a lepramisszió munkájáról Riskóné Fazekas Mártától.
Barangoltunk együtt az Ószövetség könyvei között a Bibliai barangolások című
programon.
Erősítettük a házasságokat Dr. Mihalec Gábor segítségével a „Gyűrű kúra”
délutánon és a házaspáros kalandtúra feladataival.
Szerveztünk Húsvéti vetélkedőt sport, bibliaismeret és aszfaltrajz kategóriában.
Szervezhettük egyházmegyénk gyermekeinek Hittanos vetélkedőt, ahol mintegy
80 gyermek mérte össze a tudását zsoltáréneklésben, egyháztörténetben, rajzban
és bibliai történetmondásban.
Nálunk volt az Idősek hónapjának záró istentisztelete.
Érdeklődőknek szánt istentiszteleteket szerveztünk, hogy ezzel is új tagok
bekapcsolódást segítsük.
Küldöttségünk részt vehetett Újrónafőn a kitelepülés 75. évfordulójára rendezett
hálaadó istentiszteleten.
Egy másik küldöttségünk egyházmegyei női csendes napon vett részt és tett
bizonyságot.
Presbitereink részt vettek három alkalommal az egyházmegyei kisköri
találkozókon.
Ifiseink 2015-ben is voltak egyházmegyei ifjúsági csendesnapon.
Munkatársainknak és önkénteseinknek az esztendő végén egy közös vacsorát
szerveztünk, hogy kötetlenebb keretek között is tudjunk egymással beszélgetni.
Szép zenés programok voltak: Rákász Gergely koncertorgonista hangversenye ás
Bolyki Balázs gospelénekes koncertje. De szolgált közöttünk többször a Bárka
zenekar, iskolánk énekkara, és az újonnan alakult férfikarunk is.
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Továbbra is élő kapcsolatban maradtunk a helyi ÉNO-sokkal és a Tiszafüredi
Szivárványházzal. Jó, hogy a testvérek közül többen szívükön viselik és ilyen
módon is végzik a diakóniát.
Keresztelések száma: 19 felnőtt, 41 gyermek, összesen 60 fő (2014-ben 81 fő!)
Templomunkban megáldott egyházi esküvők száma: 9 (2014-ben 8)
Felnőttként konfirmált: 9 fő (2014-ben 11 fő)
Fiatalként konfirmált: 46 (2014-ben 47)
Összes konfirmáció: 55
Isten igéjével búcsúztunk 33 testvérünk ravatala mellett. Közöttük több hűséges
egyháztagunktól vettünk végső búcsút. (2014-ben 37)
Perselyadomány: 3.856.465 Ft
Egyházfenntartói járulék: 4.702.500Ft
Egyházfenntartói járulékot fizetők száma: 428 fő
Egyházfenntartói járulék átlagos mértéke: 11.000 Ft
Gyülekezeti újságunk megújult formában 6 alkalommal, számonként 900
példányban jelent meg. Gyülekezetünknek 373.000 Ft-ba került a nyomdai
költség. E célra érkezett adományok összege 95.000Ft volt.











Mindezek alapján is látjuk az Isten áldásait, amivel gazdagította gyülekezetünk életét; de
látjuk a mi erőtlenségeinket, hiányosságainkat is.
Isten iránti hálával köszönöm meg sokrétű szolgálataikat, áldozatkész adományikat és
kitartó imádságaikat, amellyel segítették a gyülekezet munkáját és Isten országának
kiteljesedését ebben a városban! Kívánom, hogy a 2016-os esztendőben még többen
tapasztaljuk meg együtt az Isten áldásait, és a szolgálat örömét.
„Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat,
karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez!” (1Thessz. 5,14)

Missziói céljaink továbbra is a korábban meghatározott bibliai célok:






Isten dicsőítése
Bibliai gyökerek megismerése és Krisztus követése – Tanulás, lelki nevelés
Isten kegyelmének és szeretetének sokszorosítása - Tanúságtétel
Családok bekapcsolása a Gyülekezetbe - Közösségépítés
Szolgálatra készítés

2016. év kiemelt feladatai lesznek:





Gyülekezeti ház felújítása és használatba vétele.
Tornaterem építés előkészítése, és lehetőség szerinti az építése.
A helyi Bocskai István Gimnázium egyházi fenntartásba vételében előre mozdulás.
További Önkéntes munkatársak (diák önkéntesek is!) bevonása, motiválása, önállóságuk
növelése. Rendszeressé tenni a közhasznú foglalkoztatásban való részvételt.
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A városi szervezésű történelmi ünnepeken és ökumenikus programokon való aktívabb
részvétel. (Hogyan várjuk el a város vezetőitől, hogy itt legyenek, ha mi sem megyünk?)
Az orgona alapítvány munkájának aktívabb támogatása.
Nagyobb hangsúlyt kapjon a családok, szülők és városvezetők megszólítása
A vénkerti ingatlan sorsának átgondolása.
Igehirdetési sorozatok és előadások témái: keresztségről, imádságról, házasságról,
okkultizmus és szekták kérdése. (Gyülekezeti tagok javaslatai alapján)

Állandó gyülekezeti alkalmak:
Gyülekezeti alkalmak heti rendszerességgel:

















Fő istentisztelet
Vasárnap 9.00 Bocskai téri templom
Havonta egy alkalommal családi vasárnap
Presbiterek beosztása: Szabó Márton
Családi vasárnapokkal kapcsolatos feladatok: Fesetőné Dobó Zsuzsa
Gyermek istentisztelet
Vasárnap 9.00 Ref. Iskola
Felelős szervező: Szabó Judit
Vasárnap esti istentisztelet
Vasárnap 18.00 Ref. Iskola vagy templom
Felnőtt konfirmáció előkészítés
Vasárnap 17.00 Ref. Iskola (februártól áprilisig)
Hétkezdő áhítat a Baltazár Dezső Általános Iskola tanulóinak
Hétfő 7.30 Református Templom
Imakörös bibliaóra
Hétfő 14.30 Lelkészi Hivatal
Felelős: Minden csoportból egy személy
Idősek istentisztelete
Szerda 10.00 Fazekas Gábor idősek otthona
Ifjúsági bibliaóra
Csütörtök 17.30 B.D. Református Általános Iskola
Felelős: Magyar Balázs Dávid
Gyülekezeti ifjúsági konfirmációs előkészítés. A két éves kurzus A és B éves engedélyezett
helyi tanterv alapján halad. Minden év szeptemberben új tagokkal kiegészülve.
Csütörtök 16.00-tól a Lelkészi Hivatalban
Felelős: Magyar Balázs Dávid, Lomentné Szopkó Tünde
Kötelező hit és erkölcstanórák a területünkhöz tartozó iskolákban.
Fakultatív hittanórák hétköznaponként a területünkhöz tartozó iskolákban és óvodákban.
Felelős: Lukács Levente

Gyülekezeti alkalmak, események havonta vagy ritkábban:
 Istentisztelet
Hónap első vasárnapja 15.00 Pród Művelődési ház
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Istentisztelet
Hónap második vasárnapja 15.00 Hajdúvid Általános Iskola
Idősek istentisztelete
Kéthetente szerda 14.00 Szent Kamill Idősek Otthona
Szenvedélybetegek bibliaórája
Hónap 4. Szerda 11.00 Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására létrejött központ,
Kassa u. 3.
Baba-mama kör: Pillanatnyilag szünetel. Ebben a naptári évben tervezzük az újraindítását.
Lelkészi Hivatal
Felelős: Mátyusné Adrienn
Férfikör
Hónap első és harmadik szerda 18.00, Lelkészi Hivatal.
Felelős: Loment Péter
Péntek esti imakör
Minden második hét péntek 18 óra Ref. Általános Iskola
Felelős: Tóth Zsigmond
Pedagógus bibliaóra
Hónap első kedd 16.30-tól a tanév ideje alatt a Baltazár Dezső Református Általános
Iskolában
Presbiteri bibliaóra
Havonta a presbiteri gyűlések elején
Bárka zenekar próbái megegyezés szerinti időpontban
Felelős: Elekné Szórádi Márta
Férfikórus próbái megegyezés szerinti időpontokban
Felelős: Lukács Levente
Gyülekezeti hírlevél számainak szerkesztése, megjelentetése kéthavonta
Felelős: Szerkesztőbizottság
2016-ban több olyan írást szeretnénk közölni, ami személyesen megélt és megfogalmazott,
másokat is bíztató történet. Célja: Az újság lélekerősítő hatásának növelése. Az újságírásba
több gyülekezeti tag bevonása.

Missziói naptár
Január







Egyetemes Imahét a város többi felekezetével közösen.
Időpont: Január 20-24
Házaspáros és ifis hétvége meghirdetése, szervezése.
Célja: A házasságok erősítésére, építésére, működtetésére felhívni a figyelmet.
Kapcsolatfelvétel a leendő első osztályos szülőkkel, családokkal.
Toborzás, hívogatás felnőtt konfirmációra.
Évkezdő presbiteri gyűlés
Időpont: Január 30.
Igehirdetés sorozat: A gyülekezet öt célja
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Február













Házaspáros és ifis hétvége Mátraházán
Időpont: Február 5-7
Böjtfői úrvacsorás istentisztelet
Időpont: Február 14,
Takács Nikolas koncertje
Időpont: Február 14.
Családi vasárnap
Időpont: Február ….
Téma: Házasság
Hűség a mindennapokban- Előadó: Süveges Gergő és felesége
Időpont: Február 27.
Célcsoport: Házaspárok, házasságra készülők
Helyszín: Református Iskola étkezője
Önkormányzati támogatással megvalósuló program.
Felelős:………………………………………………….
Felnőtt konfirmációs kurzus elindítása
Időpont: Február 21.
Felelős: ………………………………………………….
Nyári gyülekezeti tábor meghirdetése
Igehirdetés sorozat: Házasság
Gyülekezeti újság 2015/1 szám összeállítása

Március













Kézműves foglalkozás és kávéház
Időpont: Március
Felelős: Uzonyi Antalné és Uzonyi Antal
Kisköri presbiteri találkozó
Időpont:
Helyszín:
Felelős: ………………………………………………
Egyházmegyei csendes hét Berekfürdőn
Időpont: Március 7-11
Családi vasárnap
Időpont:
Téma:
Felelős: …………………………………………………
Nagyhét, húsvét, úrvacsora
Időpont: Március 27-28.
Úrvacsora időpontja: Márc. 27.
Férfikórus szolgálatával
Előadás: A nyelveken szólás bibliai és egyháztörténeti vonatkozásai
Előadó: Czirmay Árpád ny. lelkész
Kísérő program: szeretetvendégség
Időpont:
Felelős: Barakné Horváth Eszter
Lelkészbeiktatás időpontja még nem dőlt el: március, április vagy május!
Felelősök: Pongor Mihály ………………………………………………………………………..
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Április






Iskolásainknak szervezett csendes nap.
Időpont: Április
Téma:
Felelős: Lomentné Szopkó Tünde és …………………………………….
Családi vasárnap
Időpont: Április 19.
Felelős: …………………………………………………………
Hittanvizsgák, konfirmációi elbeszélgetések
Időpont: Április 25-30
Felelős: Hitoktatók, vallástanárok, lelkészek

Május







Családi vasárnap
Időpont: Május 1.
Téma: Anyák napja
Felelős: ………………………………………………………
Konfirmációi fogadalomtétel időpont: Május 8.
Felelős: lelkészek, vallástanárok
Pünkösd: Lelkesítő Nap a Tájháznál
Időpont: Május 15-16.
Önkormányzati támogatást igényeltünk a szervezéséhez.
Felelős a szeretetvendégség szervezésében:………………………………………………………….
Felelős a helyszín szervezésében:………………………………………………………………………….
Felelős a program szervezésében:…………………………………………………………………………
Következő tanév hit- és erkölcstan csoportjainak szerevezés, létszámok egyeztetése
Felelős: Lelkészek, hitoktatók

Június









Pedagógusnap
Június 5.
Presbiterek vasárnapja
Június 12.
Egyházmegyei közgyűlés
Időpont:
Ballagás
Időpont: Június 12.
Tanévzáró
Időpont: Június 19.
Táborszervezés
Felelős az utazás, kirándulások, túrák megszervezésében, toborzásban:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lelki programok felelősei: Csoportvezetők
Presbiteri kisköri konferencia
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Időpont: Június .
Felelős:………………………………………………

Július






Diakónusok, beteglátogatók vasárnapja
Július 3.
Felelős: Nagy Sándorné
Gyülekezeti tábor
Helyszín: Székelyjón
Időpont: Július 18-24.
Tábor értékelése

Augusztus






Csoportok egy része szünetel
Lelkészek szabadsága
Tanév és az újrainduló csoportok munkájának előkészítése
Újkenyér ökumenikus istentisztelet iskolásaink szolgálatával: Aug. 20.
Felelős: ……………………………………………………….
Újkenyéri úrvacsora: augusztus 21
Egyházmegyei pedagógus csendes nap
Helyszín: Baltazár Dezső Református Általános Iskola
Időpont: Augusztus
Felelős: Loment Péter és pedagógusok

Szeptember






Gyülekezeti csoportok újraindítása
Felelős: Csoportvezetők
Hittancsoportok szervezése, adminisztrációs munkák a fakultatív hittan oktatásban
Felelős: Vallástanárok, lelkészek
Órarendek egyeztetése, hit és erkölcstan órák beindítása a kötelező hittancsoportokban
Tanmenetek készítése
Bekapcsolódás a város napjába
Kapcsolattartó, felelős: ……………………………………………………………
Érdeklődők megszólítása – Igehirdetés sorozat – Konfirmandus találkozó!!
Felelősök: Gyulai Sándor

Október






Október 23-i Ünnepi Istentisztelet
Református nap szervezése
Időpont: Október 31.
A Kálvin téri gyülekezettel közösen önkormányzati támogatást igényeltünk a szervezéséhez.
Felelős:………………………………………………………………………………..
Családi vasárnap; első osztályosok fogadalomtételével
Felelős: Debreczeniné Szolnoki Szilvia, Fesetőné Dobó Zsuzsa
Csendes nap a Református Iskola diákjainak
Felelős: Debreczeniné Szolnoki Szilvia, Fesetőné Dobó Zsuzsa, Molnár Ferenc
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November



Kegyeleti Istentisztelet a Nyugati Temető Ravatalozójánál
Családi vasárnap
Felelős: …………………………………………………………………………………

December






Adventi „szöszmötölő”és gyülekezeti kávéház
Felelősök: …………………………………………………
Városi adventi gyertyagyújtás szervezése az egyik adventi vasárnapon
Kis csoportokban, bibliakörökben évzáró, karácsonyi alkalmak
Munkatársi vacsora
Felelősök: …………………………………………………
Templomi karácsonyi szolgálatok
Felelős: ……………………………………………………..

A fenti missziói naptár folyamatos kiegészítésre szorul a felelősök nevével és konkréttá váló
időpontokkal; valamint egyeztetésre szorul a Baltazár Dezső Református Általános Iskola
munkatervével, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye munkatervével és várhatóan a Bocskai István
Gimnázium munkatervével.

Záradék
A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség 2016. évi Missziói Munkatervét az
Egyházközség Presbitériuma 2016. január 30-án tartott ülésén 6/2016 sz. határozattal elfogadta.

Loment Péter
lelkipásztor

id. Szabó Márton
gondok

Jóváhagyta a Hajdúvidéki Református Egyházmegye elnöksége:
Dátum: ………………………………………………………….

____________________________
esperes

____________________________
egyházmegyei gondok

