
        

 

A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református 
Egyházközség Lelkészi Hivatalából 

 
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1. 

Tel./Fax: (52) 229-998 
Mobil: (30) 216-4783 vagy (30) 216-1693 

bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 
hajduboszormeny-bocskai.ter@reformatus.hu  

www.bocskaiter.hu 

  A Hajdúböszörmény 

Bocskai téri Református Egyházközség 

Missziói Munkaterve 

a 2022. évre 
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„Ha az Úr akarja, és ha élünk, ezt vagy azt fogunk tenni” 

(Jak.4,15) 
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Évértékelő 
2021. 

 

2021. évben a koronavírus világjárvány ugyan tovább folytatódott, de az egyházi 
életünkben mégis az alkalmazkodást, helyreállást és a tanulságok levonását hozta. 
Megtanultunk „jakabi feltétellel” tervezni, és Isten kezéből örömmel elfogadni a megvalósuló 
alkalmakat, elkészített lehetőségeket. 

„Ha az Úr akarja, és ha élünk, ez vagy azt fogunk tenni” (Jak.4,15) 

Az év első hónapjaiban a templomok és iskolák járvány miatti bezárása próbára tette a 
hitünket, kitartásunkat, kapcsolatainkat, Isten és gyülekezet felé az elköteleződésünket. Akiket 
korábban a kisebb akadályok is visszatartott az istentiszteletek látogatásától (pl. időjárási 
viszonyok, időhiány), azok a korlátozások feloldása után is nehezen tértek vissza a 
gyülekezethez. A gyülekezeti kötődést tanuló iskolásaink és szüleik hitének ébresztése még 
nehezebbé vált. Sajnos több idős gyülekezeti tagunkat is eltemettünk. Amikor májustól 
személyes formában élhettük meg a gyülekezeti életünket, nagy hála volt bennünk. Attól 
kezdve a missziói feladatunk a gyülekezet újra ébresztése volt: az elmaradók bátorítása, a 
szolgálattevők mozgósítása, a csalódottak lelkesítése, a sírók vigasztalása. Miközben a járvány 
rossz számadatairól szóltak a hírek, mi törekedtünk a „Vannak még csodák” igehirdetés 
sorozaton keresztül Isten csodáit számba venni. Elmondhatjuk, hogy május óta sokat gyógyult 
a gyülekezet. Nem ragaszkodunk olyan görcsösen a terveinkhez, hanem rugalmasabban 
merünk változtatni. Nagyobb hangsúlyt kapott számunkra az örök élet üzenete és az a tény, 
hogy az életnek tétje van. 

Sok kiemelt, különleges alkalomban is részünk volt, melyeknek tiszta szívvel mertünk örülni.  

Kiemelt események voltak 2021-ban: 
 Házasság hete: „Ezerszer is ige! Igen?” Kovács Károly pszichológus, családterapeuta és 

Kovácsné Ember Katalin bizonyságtétele. 
  Személyes formában történhetett a hittanvizsga és konfirmáció áprilisban. 
  „Perzsatábor” júniusban. A nyári napközis táborra néhány nap alatt betelt a jelentkezés. 

73 alsós gyermek vett rész. Kb. 30 önkéntes szolgált közöttük (lelkészek, pedagógusok, 
ifisek, önkéntes középiskolások, gyülekezeti tagok). Téma: Eszter könyve. Az évnek talán 
a legszínesebb és mozgalmasabb gyülekezeti eseménye volt. 

 Ifiseink részt vettek a Csillagpont Ifjúsági találkozón. 
 Gyülekezeti többgenerációs tábor Mátraházán augusztusban 62 fő részvételével. 

Témája: „Nehémiás a vezető”. Mivel 2020-ban elmaradt a tábor, ennek a lehetőségnek 
különösen örültünk. 

  Új alkalom volt az első osztályosoknak és családtagjaiknak a befogadása a gyülekezetbe 
szeptemberben. 

 Pedagógusainknak csendesnapot szerveztünk Göncruszkára a Tálentum Általános és 
Művészeti Iskolába szeptemberben. 

 Szintén új alakom volt, amikor a 2022-ben konfirmáló 8. osztályosokkal csendesnapokra 
vonulhattunk el Mátraházára októberben. Téma: „Elindulás, bukás, talpráállás” 

 Ugyancsak új alkalom volt a 8. osztályosoknak havi egy alkalommal az „Ébresztő” címmel 
megtartott reggeli áhítat, melyeken a lelkipásztorok személyes bizonyságtételeit 
hallhatták. 
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 Novemberben Baltazár Dezső születésének 150., halálának 85., és püspökké 
szentelésének 110. évfordulója alkalmából emléktábalavatásra, koszorúzásra és 
történelmi konferenciára került sor. 

 Dr. Erdei Irén bizonyságtételére került sor decemberben „Isten szeretetének és 
gondoskodásának megtapasztalása az életemben” címmel. 

 Munkatársi vacsora decemberben. 
 „Díszpolgárok az Orgonáért” programsorozat keretében szeptember 12-én a Debreceni 

Helyőrségi Zenekar adott koncertet, díszpolgár Jakab István, az Országgyűlés alelnöke volt. A 
jótékonysági koncert az orgonafelújítás ügyét szolgálta, melynek bevétele: kb. 1. 600.000 Ft 
volt. 

 Más koncertekre és zenés istentiszteletre is sor került: Tárogató hangverseny, Magyar 
Continental Singers, „Bárkarácsony” 

 Nyáron a presbitérium döntött arról, hogy újabb 5 évre megbízást ad Balláéné Bodai 
Judit igazgatónőnek a Baltazár Dezső Református Általánosiskola vezetésére. 

 Balláné Bodai Judit igazgatónő pedagógiai és intézményvezetői munkájáért a Tiszántúli 
Református Egyházkerület elismerésében részesült. Fesetőné Dobó Zsuzsa és Gyulai 
Edit tiszteletbeli és jelenlegi presbiterek pedagógusi munkájukért városi elismerésben 
részesültek. 

A járványügyi korlátozások miatt használt missziói formák: 

Online istentiszteletek 2021-ben: Összesen 37 online alkalmat rögzítettünk: 21 vasárnapi és bűnbánati 
istentiszteletet, 15 gyermekáhítatot, 1 zenés áhítatot. Az igehirdetések elérhetők az alábbi internetes és 
telefonos csatornákon: 

 http://www.bocskaiter.hu 
 YouTube Bocskai téri Református Egyházközség 
 Facebook Bocskai téri Református Gyülekezet hivatalos oldala 

Telefonos igehirdetések: 2020.november óta működik gyülekezetünkben ez a missziói forma. 
Feltárcsázva a 06-52-219-800 telefonszámot, alapdíjas áron hallgathatják meg a hívók az előző vasárnapi 
igehirdetés hanganyagát. Ez a forma egyszerűsége miatt főleg az idős korosztály számára kedvelt. 
Szívesen használják azok, akik nem internethasználók, gyengén látók, vagy valami miatt a 
gyülekezetünktől távol kerültek. 

Fénymásolt igehirdetések: Hetente 35 lakcímre 9-en vitték ki az igehirdetéseket nyomtatott formában. 
Ebben elsősorban a Missziói Bizottság tagjai segítettek. Ezt a formát is főleg az idősebb korosztály kérte. 
Ez alkalmat ad egy kis beszélgetésre, látogatásra is. Miután jöhettünk templomba, a hetente kihordott 
igehirdetések száma 11-re csökkent. 

HB Televízióban közvetített istentiszteletek: Májusig a történelmi felekezetekkel felváltva adtuk át a 
Városi Televíziónak az előre felvett és megszerkesztett felvételeket az istentiszteleteinkről.   

Orgonamentés: Hosszas pereskedés és 2 évi előkészítés után 2021-ben megkezdődött orgonánk 
felújítása. A munkákat, Dr. Szabó Balázs nemzetközi orgonaszakértő, orgonaművész irányításával, a 
Derko.hu Kft végezte. Megújult a teljes szélellátó rendszer-villanymotor, a 4 nagy francia fúvó, 
szélcsatorna, kézihajtányok, valamint a 2. és 3. manuál szélládája. Ennek a költsége 23 millió forint 
volt, ebből 17 millió a pályázati pénz, a 6 millió az önerő. Az orgonaalkatrészek elszállításában illetve az 
elkészült alkatrészek helyreillesztésekor több férfitestvérünk is derekasan kivette részét a munkából 
Köszönjük a munkájukat! Asszonytestvéreink közül többen az orgonaépítő munkásoknak ebédet illetve 
vacsorát biztosítottak, csökkentve ezzel is alapítványunk kiadásait. Köszönjük segítségüket! 
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Felújítási munkák: Hosszú tervezés és sok tárgyalások és engedélyezési folyamat után megvalósulhatott 
a templom csapadékvíz elvezetése. A munka során a városi csapadékvíz elvezető rendszerbe köttetett 
be a templomi csapadékvíz. Jelenleg is folyik a templom lépcsőházázaiban két vizesblokk kialakítása. Az 
időjárás miatt tavaszra marad a templom lábazati vakolatának állagmegóvó javítása, és akadálymentes 
járda készül az északi oldal egyik bejáratához. Mindezeknek a munkálatoknak a költsége kb. 16 millió Ft 
lesz, melyből 14 millió Ft pályázati pénz (Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT). 

2021. év a számok és a missziói munkaterületek tükrében: 
Presbitérium és elnökség munkája: 

A presbitérium 2021-ban 8 alkalommal ülésezett. Ez kevesebb a szokásosnál. Összesen 112 határozat 
született. 26 ügyrendi, 19 gazdasági és iskolafenntartói, 16 missziói, 11 építési, felújítási, 6 orgonaügyi 
és 5 személyi határozatot hozott. Több ügy folyamatban van. A negyedéves számvizsgálatok 
megtörténtek. A bizottságok előkészítették a presbitérium döntéshozatalait.  

Személyi változások: 

2021. augusztus 1-től gyülekezetünkben szolgál Kiss Ingrid Csenge 6. éves teológiai hallgató exmisszus 
gyakornokként. 2021. november 1-től Bohus Csaba segédlelkész elköltözött, mert önálló gyülekezeti 
szolgálatát kezdte el a Nyíracsádi Református Gyülekezetben. Urunk áldása kísérje az önálló 
szolgálatban!  

 

Hitoktatás: 

 
 Csoportok száma Létszám Intézmények 

száma 
Hitoktatók száma 

Egyházi 
intézmény 

16 400 1 4 

Kötelezően 
választható állami 

iskola 

19 146 3 4 

Fakultatív hittan 4 14 4 3 

Összesen: 39 560 8 6 

Márciustól májusig a kötelező hittancsoportokban és az egyházi iskolás hittancsoportokban 
online formában folyt a hittanoktatás, májustól jelenléti oktatásban. Gyermek istentiszteleteket 
megtartásában 3 önkéntes munkatárs szolgált. (Ez lehetne több! Nem a gyerekek nagy létszáma 
miatt, hanem az alkalmak száma miatt.) Bohus Csaba lelkész elköltözése miatt 2021. november 
1-től a hittancsoportjait Kiss Ingrid Csenge és Lomentné Szopkó Tünde lelkészek vették át. 
 
Diakónia, látogatások: 

Köszönjük mindazoknak, akik a diakóniai szolgálat valamelyik formájában részt vettek 2021-ben.  

 A Fazekas Gábor idősek Otthonába, a Szent Kamill idősek Otthonába és a Kastélyház 
Idősek Otthonában 2021-ben május óta mehetünk.  Ebben a szolgálatban három 
lelkipásztor és egy önkéntes munkatársunk vett részt. Májusig online formában jutottak 
el a lakókhoz az áhítatok és istentiszteletek.  

 Nem került sor az ÉNO-val az évi rendszeres közös alkalomra és a Tiszafüredi Szivárvány 
Házba sem mehetett küldöttség. De az imaközösséges csoport két alkalommal 
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találkozott a Baptista Szeretetszolgálat Fogyatékosokat ellátó Napközi Otthonának 
gondozottjaival. 

 4 önkéntes látogató munkatárs regisztrálta a látogatásait. Ez alapján a látogatások 
száma 186 alkalom, a regisztrált telefonbeszélgetések száma 422 volt. Ezen kívül a 
lelkipásztorok is látogattak és több nem regisztrált látogatás is történt. Ezekkel együtt 
összesen kb. 500 alkalom volt. 

 Meghirdetett diakóniai jellegű adománygyűjtéseink voltak: Szalka Zalán diákunk 
családjának 171.400 Ft adomány érkezett. Karácsonyi csomagokat a gyerekeknek 2021-
ben készítettünk, melyre 117.500. Ft adomány érkezett Lepramisszióra: 126.000 Ft 
adomány érkezett.  

 Szeretetvendégségekre csak kisebb körben került sor 7 alkalommal. 
 A keresztelési, házassági és konfirmációi évfordulókat 2021-ben is számon tartottuk. 

Levélben kerestük meg a jubilálókat és köszöntöttük fel őket. 
 Együttműködtünk a Református Nevelőszülői Hálózattal, akiknek helyben a 

Fürdőkertben megtartott táborában gyermekáhítatokkal szolgáltunk. 
 Decemberben a Hajdúböszörményi Cigánygyülekezet tagjait élelmiszercsomaggal 

támogattuk. 
Ökumenikus alkalmak: 
Az Ökumenikus imahét online módon történt, csak a záró alkalom volt személyesen. Kegyeleti 
ökumenikus istentisztelet tartottunk a temetőben. Havi rendszerességgel működött a lelkészi 
imakör négy gyülekezet lelkészei között a korlátozások idején is.  

 Imakörök, tematikus csoportok: 

 Hétfői imakör (hetente). Találkozásaik rendszeresek. Alkalmanként 8-10 fő vett részt. A 
korlátozások hónapjaiban szünetelt. 

 Pénteki imakör (kéthetente) önkéntes munkatársak szolgálatával működött. A korlátozások 
idején házanként külön, de hetente egy időben imádkoztak. 

 Férfikör (kéthetente). Alkalmanként 6-8 fő részvételével működött ősztől tavaszig. A 
korlátozások idején is rendszeresen meg lehetett tartani online formában a részvevőknek. 

 Élő kövek ifi: Vezetőváltás történt. Alkalmanként 10-15 fő. Új tagokkal is bővült. Szolgálataikkal 
is rendszeresen jelen vannak a gyülekezetben. (Pl. zenélés, csoportvezetés, gyerekek közti 
szolgálat, fenyőfadíszítés, ajándékosztás, ifi istentisztelet, cikkek írása a gyülekezeti újságba) 

 Hazaváró:  
Októbertől decemberig kísérleti jelleggel indított sorozat volt iskolásaink szüleinek őket érintő 
témákról. 

Bárka zenekar: 
A zenekar szolgálata egész évben rendszeres volt a személyesen magtartott vasárnapi 
istentiszteleteken egy-egy énekkel és a gyülekezés alatt. Az online istentiszteleteknél is szinte 
minden vasárnap láthattuk és hallhattuk őket. Egy egész estés adventi zenés istentisztelettel is 
készültek. Köszönet az egész éves hűséges szolgálatukért!  
 
Igehirdetési sorozatok: 
Vasárnaponként: „Vannak még csodák”(a sorozat vége átért a 2020-as évről); „Jézus példázatai”  
 
Egyházi iskola és gyülekezet kapcsolata: 

 Egyházi iskolásainkkal a korlátozások miatt 4 családi vasárnapon (anyák napja, 
konfirmáció, elsősök fogadalma, karácsony) és további 3  ünnepi alkalmakon 
(tanévnyitó, tanévzáró, ballagás) hallgattuk együtt Isten Igéjét.  

 A szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal történő együttműködésben sokat jelentett a 
nyári napközis gyermekhét közös szervezése. 

 Jó visszagondolni a tanulóink által adott október 23-i városi ünnepi megemlékezésre. 
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 A már említett Baltazár évfordulót közösen szerveztük. 
 A hétfő reggeli áhítatokat a múlt tanév végéig online formában tartottuk meg. Ebben a 

tanévben hetente a templomban tudtunk az áhítatokon találkozni az iskola teljes tanuló 
és nevelő közösségével. 

 Pedagógus bibliaórák az értekezletekhez kapcsolódóan havonta rendszeresen vannak.  
Temető működése: 
Jó hír, hogy a Paraklétosz Nonprofit KFT egyre jobb anyagi stabilitással bír. A járványhelyzet 
miatti kihívások sok figyelmet és alkalmazkodást kívántak a cégtől. Komoly fejlesztések 
történtek: Elhunyt hűtő felújítása, bővítése; 800 m2 útfelület aszfaltozása és több út zúzottkővel 
való megterítése; tehergépkocsi vásárlása. 
 
Gyülekezeti újság, írat terjesztés 
Gyülekezeti újságunk 5 alkalommal, számonként 900 példányban jelent meg. Gyülekezeti írat 
terjesztésünk a templomban csak azokban a hónapokban működött, amikor a templom nyitva 
tarthatott.  A könyvárusítást a munkatársak hűségesen végzik, de nagyon kicsi az írat terjesztés 
forgalma.  Örömmel fogadtuk az új Református Énekeskönyvet. Bevezetése folyamatos. 
Használatára és megvásárlására bíztatjuk a gyülekezetet! (Amint lesz, rendelünk belőle, jelenleg 
nem győzi a nyomda). 
 
Szórványok helyzete: 
Hajdúvid: Az istentiszteletek helyszínét az „Ócskaiskola” közösségi helyiségét megszokta a 
gyülekezet. Az istentiszteleteken résztvevők száma: 3-10 fő. Hitoktatásra hetente járunk ki az 
óvodába és az iskolába. A hitoktatásban résztvevők száma 10 fő. 
Pród: Az istentiszteletek helyszíne korábban a művelődési ház volt. Téli időszakban gondot 
jelent, hogy ki fűtsön be az istentiszteletek idejére. Így többször tartottuk meg az istentiszteletet 
háznál. Iskola nincs, így a gyerekek és családok elérése nehéz. A falugondnok által juttattunk el 
az ott élő reformátusoknak újságot és igehirdetést. Több családlátogatást végeztünk. 
 
Keresztelések száma: 

Év Felnőtt Gyermek Összesen 

2016. 5 32 37 

2017. 6 35 41 

2018. 15 61 76  

2019. 8 54 62 

2020 6 34 40 

2021 6 45 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Konfirmálók száma: 

Év Fiatal Felnőtt Összesen: 

2016. 31 4 35 

2017. 30 2 32 

2018. 37 4 41 

2019. 36 11 47 

2020. 21 7 28 

2021. 44 4 48 

 
Házasságkötések száma: 

2016. 10 

2017. 8 

2018. 13 

2019. 9 

2020. 7 

2021. 7 

 
Temetések száma: 

2016. 32 

2017. 42  

2018. 35  

(8 egyháztag) 

2019. 42 

2020. 42 

(11 egyháztag) 

2021. 39 

(17 egyháztag!) 
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Úrvacsorázók száma a templomi úrvacsoravételeken: 
2021-ben az idős otthonokban személyes jelenléttel járó úrvacsora csak májustól volt. 

2016. 7 alkalom 1067 

2017. 7 alkalom 1124 

2018. 7 alkalom 1088 

2019. 8 alkalom 1326 

2020. 5 alkalom 
személyesen 
1 alkalom 
online 

590  

2021. 7 alkalom a 
templomban, 
az idős 
otthonokban 8 

946 

 
 
 
Választói névjegyzékbe felvettek száma: 

2016. 601 

2017. 535 

2018. 519 

2019. 504 

2020. 488 

2021. 514 

 
Egyházfenntartói járulék: 

Év Összeg Fizetők 
száma 

Személyenkénti 
átlag 

2016. 4.632.300 401 11 550 

2017. 4.748.500 380 12 500 

2018. 6.582.700 388 16 965 

2019. 7.341.200 412 17.820 

2020. 7.577.500 348! 21.774 

2021. 9.119.160 421 21.660 
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Szívből köszönjük mindenkinek az imádságát, szívből jövő alkalmi vagy rendszeres szolgálatát és 
együttműködését! Köszönjük az adományaikat, mellyel segítették a gyülekezetünk szolgálatát és Isten 
országának ügyét itt ezen a helyen!  
 
Elhangzott a gyülekezet előtt: 
Hajdúböszörmény, 2022. január 16. 
 
 
II. 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 

 
III. A következő missziói területekre kívánunk 2022-ben különös hangsúlyt tenni: 

 A járvány után továbbra is hangsúlyos missziói terület a közösségépítés! Szolgálatvállalási kedv 
felélénkítése. 

 Nagyobb anyagi felelősségvállalás az egyház fenntartásában!  
 Szórványokban élők hatékonyabb megszólítása! 
 Az Új református Énekeskönyv énekeinek megismertetése, és használata. 
 Látogatói csoport tagjainak bővítése, látogatói szolgálat szélesítése 
 A 2022-es népszámlálásról tájékoztatni, felkészíteni a gyülekezet tagjait. 

Fejlesztési feladatok: 

 Orgonafelújítás folytatása. 
 Az iskola régi épületrészének felújítási munkáinak tervezése, első szakasza. 
 A templomi vizesblokk elkészítése és használatba vétele. 
 Parókia energiahatékonysági felújításának tervezési munkái. 
 Parókia udvar járdájának és kocsibeállójának szintezése és burkolása 
 Gyülekezeti ház bejárati kapujának cseréje 

 
IV. Állandó gyülekezeti alkalmak: 
Gyülekezeti alkalmak heti rendszerességgel: 

 Fő istentisztelet  
Vasárnap 9.00 Bocskai téri templom 
Kb. havonta egy alkalommal családi vasárnap.  

 Gyermek istentisztelet 
Vasárnap 9.00 Gyülekezeti Ház 
Felelős szervező: Szabó Judit 

 Vasárnap esti istentisztelet.  
Vasárnap 18.00 Gyülekezeti Ház 

 Felnőtt konfirmáció előkészítés 
Kedd 18.00 Gyülekezeti ház (február 15-től májusig) 

 Hétkezdő áhítat a Baltazár Dezső Általános Iskola tanulóinak 
Hétfő 7.45 Református Templom.  
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Szervezi, tematikát összeállítja: Pluhár Gáborné Szűcs Enikő iskolalelkész 
 Imaközösség 

Hétfő 14.30 Gyülekezeti ház 
Felelős: Loment Péter 

 Idősek istentisztelete 
Szerda 10.00 Fazekas Gábor idősek otthona 
Felelős: Lomentné Szopkó Tünde 

 Élő kövek ifi 
Szombat 15 óra Gyülekezeti Ház 
Felelős: Kiss Ingrid Csenge lelkipásztor  

 Gyülekezeti ifjúsági konfirmáció előkészítés.  
7. és 8. osztályos csoportokban órarendi hittan órákba beépítve folyik a felkészülés két állami 
iskolában és az egyházi iskolában.  
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: Lomentné Szopkó Tünde, Kiss Ingrid Csenge, Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 
 Bárka zenekar próbái 

Vasárnap istentisztelet után 10.00 
Felelős: Csukásné Bernáth Krisztina 

 Lelkészek munkatársi megbeszélése, imaközössége 
Hétfő 8.00 Lelkészi Hivatal 

 Lelkészek, gondnokok munkatársi megbeszélés 
Alkalmanként a Lelkészi Hivatalban 

 
Gyülekezeti alkalmak, események havonta vagy ritkábban: 

 Keresztelés 
Minden hónap 3. vasárnapján és nagy ünnepek 2. napján. 
Keresztelési felkészítő a keresztelést megelőző szerdán 18.00-tól a Gyülekezeti Házban. 

 Istentisztelet 
Hónap első vasárnapja 15.00 Pród Művelődési ház 

 Istentisztelet 
Hónap második vasárnapja 15.00 Hajdúvid Ócska Iskola 

 Idősek istentisztelete 
Kéthetente szerda 14.00 Szent Kamill Idősek Otthona 

 „Ébresztő” – reggeli áhítat személyes bizonyságtételekkel a 8. osztályosoknak a tanév ideje alatt. 
Hónap első hétfő 7.45 Gyülekezeti Ház 
Felelős: lelkészek 

 Férfikör 
Hónap első és harmadik szerda 18.00, Gyülekezeti Ház.  
Felelős: Loment Péter 

 Péntek esti imakör 
Minden második hét péntek 18 óra Gyülekezeti Ház 
Felelős: Nagy László 

 Pedagógus bibliaóra 
Hónap első kedd 16.30-tól a tanév ideje alatt Gyülekezeti Ház 
Felelős: Lelkészek, Iskolalelkész 

 Presbiteri bibliaóra 
Havonta a presbiteri gyűlések elején. 

 Gyülekezeti hírlevél számainak szerkesztése, megjelentetése kéthavonta 
Felelős: Szerkesztőbizottság 

 Bizottsági ülések, számvizsgálatok, kuratóriumi ülések és igazgató tanácsi ülések negyedévente! 
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 „Hazaváró kör”- Kisgyerekes szülőknek szóló időszakos sorozat életkérdésekről. 
Kéthetente szerdánként 15.00 óra Gyülekezeti Ház 

 Ökumenikus lelkészi imakör 
Az öt helyben szolgáló történelmi felekezet lelkipásztoraival. 

 
 
Missziói naptár 2022-re  
 

Január 
 Évértékelő, fényképes összefoglaló 2021-ről a gyülekezet előtt. 

Időpont: Január 16. 
 A felnőtt konfirmáció előkészítése, meghirdetése 

(Szabadhajdú újságban és led falas hirdetéssel is!) 
 Missziói Bizottsági ülés: Január 26. 
 Ökumenikus imahét (5 gyülekezettel közösen) 

Időpont: Január 19-23 
 Téma: „Láttuk az ő csillagát…” 

 Ökumenikus rajzpályázat kiállítás megnyitó 
Időpont: Január 19. 
Helyszín: Művelődési Központ 

 Évkezdő presbiteri gyűlés előkészítése, bizottsági ülések megtartása. 
Időpont: Január 29. 

 Lepramissziós beszámoló 
Időpont: Január 30. 

 Családi vasárnap 
Időpont: Január 30. 
Téma: Közösség; Konfirmandusok bemutatása 
Felelős: Kiss Ingrid exmisszus gyakornok és az Élő Kövek Ifi 

 Zenés áhítat 
Loment Katinka klasszikus gitár 
Időpont: Január 30. 18.00 óra 
Gyülekezeti Ház 

 Igehirdetési sorozat 
„A gyülekezet 5 célja” 

Február 
 „Pár Napok” házaspáros és ifis csendes hétvége Mátraházán 

Időpont: Február 4-6 
 Felnőtt konfirmációs kurzus elindítása 

Időpont: Február 15-től keddenként 
 Félévkezdő értekezlet a BDRÁI-ban: Igei útmutatás, gyülekezeti és iskolai munkatervek 

egyeztetése 
Időpont: Február 4. 

 A „Csodavár” programsorozat. Online hitéleti foglalkozás a leendő első osztályosoknak. 
 Házasság hete: Dr. Hodossi Sándor és Hodossiné Sugár Éva bizonyságtétele 

Téma: „Házasságunk első 35 éve” 
Célcsoport: Házaspárok, házasságra készülők 
Helyszín: Gyülekezeti Ház 
Időpont: Február 27. 

 Családi Vasárnap 
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Időpont: Február 13. 
Téma: Házasság hete 
Szolgál: 6.osztály 

 Gyülekezeti újság 2022/1. szám összeállítása 

 
Március 

 Böjti úrvacsorás istentisztelet, előző napokban úrvacsora előkészítő hét 
Időpont: Március 6. 

 Nyári gyülekezeti tábor meghirdetése 
 Missziói Bizottsági ülés 

Időpont: március 23. 
 Bibliavasárnap – Kötelező perselypénz 

Időpont: Március 20. 
 Családi vasárnap 

Időpont: Március 20. 
Téma: Csoportos keresztelő 
Felelős: Énekkar 

 Egyházmegyei Csendeshét 
Időpont: március 28-április 1. 
Helyszín: Berekfürdő 

 Előadás az új énekeskönyvről 
 Egyházmegyei konfirmandus találkozó 

Helyszín: Balmazújváros 
Időpont: Március 12. 
Felelős: Dr. Magyar Balázs Dávid 

Április 
 Családi vasárnap 

Időpont: Április 10. 
Téma: Virágvasárnap 
Szolgál: 2.a 

 Nagycsütörtöki passió a költők szavaival. 
Felelős: Gyulai Edit, Kiss Csaba 
Időpont: Április 14. 

 Húsvéti istentiszteletek úrvacsorával, előtte bűnbánati alkalmakkal 
Időpont: Április 17-18. 

 Hittanvizsgák, konfirmációi elbeszélgetések, szeretetvendégséggel a szülők és diákok számára 
Időpont: Április 26-27 
Gyülekezeti ház 
Felelős: Hitoktatók, vallástanárok, lelkészek 

 Lelkészi Csendesnapok 
Helyszín: Újhuta 
Időpont: Április 24-25 

 Gyülekezeti újság 2022/2. szám 

Május 

 Családi vasárnap 
Időpont: Május 1 . 
Téma: Anyák napja 
Szolgál: 2.c 

 Gyülekezeti nyári napközis tábor meghirdetése, szervezése.  
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 Konfirmációi fogadalomtétel és első úrvacsora 
Időpont: Május 15. 
Felelős: lelkészek, vallástanárok 

 Következő tanév hit- és erkölcstan csoportjainak szerevezés, létszámok egyeztetése 
Felelős: Lelkészek, hitoktatók 

 Mennybemenetel ünnepe 
Iskolánk tanulóival közös istentisztelet, vetélkedő szervezése 
Időpont: Május 26. 

 Díszpolgárok az orgonáért 
Időpont: május 29. 
Szolgál: Szent Efrém Kórus, Díszpolgár: Nagy Antal, Dr. Nagymihályi Gézára emlékezik Bodogán 
László gör. kat. paróchus 

Június 
 Pünkösd úrvacsorával, és előkészítő alkalmakkal 

Időpont: június 5-6 
 Pünkösdi imaséta a 4. évfolyamnak 

Időpont: Június 
Felelős: Iskolalelkész, hitoktatók 

 Pedagógus kirándulás 
Június 15. 

 Tanévzárással kapcsolatos feladatok 
 Ballagás 

Időpont: június 18. 9.00 óra 
 Tanévzáró 

Időpont: június 24. 17.00 óra 
 Gyülekezeti újság 2022/3. szám 
 Tábori jelentkezés határidő lezárása. Szervezési feladatok. 

Időpont: Június 20. 

Július 
 Többgenerációs Gyülekezeti Tábor 

Időpont: Július 11-15 
Helyszín: Mályi Mécses Központ 

 Missziói Bizottsági ülés 
Időpont:  

 Szabadabb légkörű, közösségépítő nyári esti alkalmak  
 
 
Augusztus 

 Tábor értékelése 
 Gyülekezeti újság 2022/4. 
 Napközis gyerekhét 

Időpont: Augusztus 15-19. 
 Hajdúviden gyerekhét 
 Tanév és az újra induló csoportok munkájának előkészítése 
 Újkenyér ökumenikus istentisztelet: Aug. 20. 
 Újkenyéri úrvacsora: augusztus 28. 
 Egyházmegyei Oktatási Intézmények találkozója 

Időpont: Augusztus 22. 
 Tanévkezdő értekezlet 
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Szeptember 
 Tanévnyitó 
 Csoportindító gyülekezeti nap 

Helyszín: Fürdőkert 
Előadó:  
Időpont: 
Helyszín: Gyülekezeti Ház, Templom 

 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 

 Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó 
Helyszín: Hajdúhadház 
Időpont: Szeptember 10. 
Helyszín: Hajdúhadház 

 Egyházmegyei Hitoktatók Találkozója 
Helszín: Püspökladány 
Időpont: Szeptember 17. 

 Bekapcsolódás a Város Napi programokba. 
Szeptember 13. 

 Szülői értekezlet a konfirmációról 8. évfolyamosok szüleinek az egyházi iskolában és az állami 
iskolákban 

 Első osztályosok és családtagjaik befogadás 
Időpont: 
Szeretetvendégséggel és beszélgetéssel 
Helyszín: Gyülekezeti Ház 

 Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó 
Helyszín: Berekfürdő 
Időpont: Szeptember 23-24 

Október 
 Missziói Bizottsági ülés 

Időpont: 
 Október 23-i ünnepi Istentisztelet 
 Missziói vasárnap – Kötelező perselypénz 

Időpont: Október 30. 
 Reformáció ünnepe 

Időpont: október 31. vasárnap 
A Kálvin téri gyülekezettel közös szervezés.  

 Családi vasárnap; első osztályosok fogadalomtételével 
 Csendes napok a konfirmációra készülő 8. osztályosoknak 

Téma: Elindulás-Bukás-Újrakezdés 
Időpont: Október 3-5 
Helyszín: Mátraháza 

 Gyülekezeti újság 2022/5. 

November 
 Ökumenikus kegyeleti Istentisztelet a Nyugati Temető ravatalozójánál. 

Időpont: November 1. 
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 Baltazár Dezső születésének 151. és halálának 86. évfordulója. Püspökké avatásának 111. 
évfordulója. 
Baltazár napok. 

 Családi vasárnap 
 Egyházmegyei Lelkészi Csendesnapok 

Időpont: November 13-14 
 
December 

 Adventi verses-zenés est  
 Városi adventi gyertyagyújtás szervezése az egyik adventi vasárnapon 
 Kis csoportokban, bibliakörökben évzáró, intézményekben karácsonyi alkalmak 
 Munkatársi vacsora 
 Templomi karácsonyi szolgálatok 
 A Hajdúböszörményi Cigánygyülekezet támogatása élelmiszercsomaggal 
 Gyülekezeti újság 2022/6. számának megjelenése 

 

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

A Missziói Munkatervet összeállította: Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

A Missziói Munkatervet a Missziói Bizottság 2022.01.26. ülésén megtárgyalta, javaslataival kiegészítette. 

Záradék 
A Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség 2021. évi Missziói Munkatervét az 
Egyházközség Presbitériuma 2022. január 29-én tartott ülésén 5/2022 (01.29.) sz. határozattal 
elfogadta. 

 

 

Loment Péter Gyulai Sándor 
lelkipásztor gondnok 

 
Hajdúböszörmény, 2022. január 29. 

 

Jóváhagyta a Hajdúvidéki Református Egyházmegye elnöksége: 

 

____________________________ ____________________________ 

esperes  egyházmegyei gondok 

 

Dátum: …………………………………………………………… 


