Barakné Horváth Eszter
A most záruló ciklusban hatodik éve vagyok presbiter. A gyülekezetben a diakóniai bizottság tagjaként a kereszteléseken, az úrvacsorai alkalmakon szolgálok. Ezen kívül a gyülekezeti újságot szerkesztem, időnként csoportvezetésben segítek, a gyülekezeti táborokon, gyülekezeti alkalmakon aktívan
részt veszek, a péntekenkénti imaközösségbe járok.
A Bocskai István Gimnáziumban dolgozom napközivezetőként. Matematika-fizika szakos középiskolai
tanár, fejlesztőpedagógus, mentálhigiénikus, családterapeuta a végzettségeim.
Férjemmel és 18. éves fiammal élek együtt. A gyülekezet alkalmainak ők is rendszeres látogatói A
férjem a férfikörbe, a fiam az ifibe jár.
Megválasztásom esetén szeretném az eddig végzett feladataimat lelkiismeretesen ellátni, a gyülekezet tagjaival közvetlenebb kapcsolatot ápolni, a környezetemben, tágabb családomban személyes megtapasztalásaimat, Isten
iránti elkötelezettségemet, hálámat kimutatni, az Ő igéje, útmutatása szerint élni.

Boros Andrásné Pap Gyöngyi Veronika
Nagy megtiszteltetés ért mikor felkértek, hogy legyek presbiter. Váratlanul ért, mert ezt igen komoly
feladatnak érzem.
Jelenleg egy pénzügyi cégnél dolgozom területi képviselőként, immár 10 éve.
Szerető férjem és a három gyönyörű lányom támogat és segít engem, hogy egy újabb feladat elé
nézhessek. Vasárnaponként rendkívül nagy szeretettel és boldogsággal szolgálok a gyeremekistentiszteleten.
Presbiteri tevékenységemhez kérem Isten segítségét és a gyülekezet támogatását.

Csatári Antal
Eddig még nem voltam presbiter. A Gazdasági Bizottság tagja vagyok közel 6 éve. A Polgári Bank Zrt.
Hajdúböszörményi Fiókjának vezetője vagyok, szakképzettségem közgazdász.
Nős vagyok, feleségem a Baltazár Dezső Református Általános Iskolában angol nyelvtanár, lányunk a
Bocskai István Gimnázium 10. évfolyamos tanulója. Megválasztásom esetén a Gyülekezet gazdálkodását, vagyonának fejlődését szeretném elősegíteni. Megteremteni annak lehetőségét, hogy a Gyülekezet hívei egy modern, a kor igényeinek megfelelő Egyházközségben éljenek, az őseink tradícióinak
nyomán. Segítőkész és türelmes ember vagyok. Aki tőlem segítséget kér, annak próbálok önzetlenül
megoldást találni a problémájára.

Debreczeniné Szolnoki Szilvia
Jelenleg presbiter vagyok a Bocskai téri református gyülekezetben, 6. éve. A Baltazár Dezső
Református Általános Iskolában tanítok, mint általános iskolai tanító. Férjem, Debreczeni Sándor, inszeminátorként dolgozik egy helyi vállalkozó alkalmazottjaként. Gyermekünk, Dorina a
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 9. e osztályos diákja, idén májusban konfirmált
a gyülekezetünkben.
Presbiterként a missziói bizottság tagja vagyok. A jelenlegi ciklusban én voltam a jegyzőkönyvvezető a presbiteri gyűlések alkalmával. Szeretnék Isten segítségével a továbbiakban is felelősségteljes szolgálatot végezni a gyülekezetben.

Erdős Pál
Immár második ciklusban végzem presbiteri szolgálatomat. Kőműves a szakmám, de
jelenleg Debrecenben a Flexi-Force-nál dolgozom a fémiparban. Emellett mezőgazdasági őstermelő is vagyok.
Nős, három gyermek édesapja vagyok. Feleségemmel 25 éve élünk kiegyensúlyozott
házasságban. A jövőben nagyon szeretnék abban segíteni, hogy gyülekezetünkhöz új
tagok csatlakozzanak.
Segítőkész, megértő és családcentrikus vagyok. Lelki ajándékomnak tartom, hogy a gyülekezet tagja és presbitere lehetek, és szolgálhatok. Hálás vagyok Istennek, hogy gyermekeim is ide jártak és itt tanulhattak. Szüleim is ebbe a templomba jártak.

Fehér László
1958-ban születtem Hajdúböszörményben öt gyermekes család legidősebb gyermekeként. Az általános iskolát itt végeztem, a szakmunkásképzőt Debrecenben. Mindig a Bocskai téri Gyülekezet tagja
voltam keresztelésemtől kezdve.
A családom tagjai is keresztyén hitben élnek, illetve a gyülekezethez tartoznak. Nős vagyok, egy fiunk
van. Szeretetben élünk.

Állatgondozóként dolgozom. Az elmúlt 6 évben presbiterként, illetve a karbantartó bizottság tagjaként szolgáltam egyházamat.
Megválasztásom esetén gyülekezetünk épülését tartom feladatomnak. A következő Igevers nagyon
fontos nekem: „ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.” (Mt 6,21)

Gál József István
1977-ben születtem Hajdúböszörményben. Feleségemmel, Judittal két gyermeket nevelünk. Foglalkozásom tanár, s a Baltazár Dezső Református Általános Iskolában dolgozom testnevelő tanárként.
2008-ban kerültem a Bocskai téri gyülekezet tagjai közé, ahol 2010-ben keresztelkedtem, majd Istenhez való tartozásomat konfirmáció által is ekkor erősítettem meg.

A Bocskai téri egyházközség számomra Isten kegyelméből új utat nyitott meg életemben, melyben
megtaláltam lelki békességem.
Presbiteri jelöltségre való felkérést megtiszteltetésnek érzem, és szeretnék Isten segítségével a tőlem
telhető szorgalommal, felelősséggel, bölcsen cselekedni, amennyiben gyülekezeti testvérek bizalmat
szavaznak részemre.

Gyulai Edit
Feleség és édesanya vagyok. Férjem Balogh Gyárfás, akivel különleges Peti fiunkat nagy szeretetben
neveljük. Református böszörményi családban születtem. Megkeresztelésem ide, egyházi esküvőnk,
fiunk keresztelője és presbiteri szolgálatom a Hajósi Missziós Egyházközséghez (Bács-Kiskun megye,
Dunamelléki Egyházkerület) köt. 2006-10-ig voltam ennek az egyházközségnek presbitere, ahol alkalmi műsorokkal, jótékonysági vásárral és pályázatok írásával, koordinálásával segítettem a gyülekezetet. 2010-ben költöztünk haza Hajdúböszörménybe.
Gimnáziumban tanítok magyar nyelvet és irodalmat, művészettörténetet, régebben történelmet és
társadalomismeretet. 30 éve hivatásom a tanári pálya, mesterpedagógusként és pedagógiai szakértőként tevékenykedem.
Képességeim közül a szorgalmat, felelősségvállalást, szervezőkészséget, lelkiismeretességet, az előre
gondolkodást emelem ki.
A gyülekezetben szeretném hangsúlyossá tenni a lelki oldalt, a meglévő diakóniai szolgálatot középpontba helyezni: a beteggondozást, gyászt hordozók és krízishelyzetben lévők támogatását. Szívesen és bátorítólag képviselem a női mozgalom megerősítését, a
nyitott egyház, az egyháztörténeti kiállítás, az orgonafelújítás és az énekkar ügyét.

Gyulai Sándor
2009-ben tudtam kimondani, hogy az én vigaszom is az, hogy nem a magamé, hanem Jézus Krisztus
tulajdona vagyok. 2012 és 2017 között presbitere voltam a gyülekezetnek, a missziói bizottságban
igyekeztem szolgálni. Szívesen segítek tervek végig gondolásában. Vállalom a részvételt programok
előkészítésében szervezésében, rendezvények lebonyolításában, kapcsolatok építésében.
Magyar-történelem szakos tanárként tanítok a Bocskai István Gimnáziumban, amelynek 2002 óta
vagyok a vezetője. Két egyetemista lány édesapja vagyok. Feleségem, Vajda Zsófia angoltanár, gyülekezeti tag, aki a kiadványterjesztésben segít.
Számomra fontos, hogy gyülekezetünk Jézus Krisztusért jelen legyen a város és a város lakosainak
életében egyaránt. Szeretném, ha a gyülekezet továbbra is a reménységet jelentené sokak számára.
Szeretnék azért tenni, hogy egyre többen találhassanak rá Isten békességére nálunk.

Kiss Csaba
Hajdúböszörményben születtem, és itt élek jelenleg is a családommal. Feleségem a Baltazár Dezső
Református Általános Iskola pedagógusa. Ikergyermekeim 11 évesek, és a református iskola ötödik
osztályos tanulói.
A debreceni Agrártudományi Egyetem főiskolai karán szereztem növénytermesztési mérnöki, ill. mérnök-tanári diplomát. Családi gazdálkodóként dolgozom.
Még soha sem voltam presbiter, ezért nagy kihívásnak érzem az ezzel járó feladatokat. Ahhoz, hogy a
gyülekezet jobban betöltse küldetését, tenni szeretnék. Szeretném, ha a presbitérium együtt tudna
gondolkodni, és együtt tudna munkálkodni a feladatok megoldásában. Megválasztásom esetén igyekszem legjobb tudásomnak megfelelően a presbitérium munkáját mindenben segíteni.
Bemutatkozásomat egy olyan igével zárnám, amely a mindennapjaimban fontos számomra: „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” Példabeszédek 16,9

Molnár Antalné Molnár Ágnes
1972. december 31-én születtem Hajdúböszörményben. Férjemmel 1993-ban kötöttünk házasságot.
Két gyermekünk van, Dominika és Antal. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézetében dolgozom. Diabéteszes betegek gondozásával, kezelésével foglalkozom. 2011-ben felnőttként, saját elhatározásból, Isten segítsége által keresztelkedtem Hajdúböszörményben a Bocskai téri
Református templomban. Azóta rendszeresen veszek Úrvacsorát, férjemmel együtt szívesen veszünk
részt az évenként megrendezett házaspári hétvégeken és a nyári táborokban, ahonnan mindig lelkileg megújulva térünk haza. Életem részévé vált, hogy vasárnaponként templomba járok, és hogy minden nap elolvassam az aznapi igét útravalónak.
Még nem voltam presbiter, de ha a lelki testvérek erre a nemes feladatra alkalmasnak találnak, akkor
tisztelettel elvállalom. Munkám során nagyon sok emberrel találkozom, és úgy gondolom, hogy jó
empátiás és kommunikációs képességemnek köszönhetően az emberek bátran keresnek fel problémájukkal. Számomra nagyon fontos a családom, melyet a gyülekezeti közösségben is fontosnak tartom, hogy a házaspárok és a családok közösen épüljenek Isten és a hit segítsége által. Szívesen szerveznék egészséggel kapcsolatos prevenciós programokat, előadásokat.

Papp Ervin
1969. augusztus 25.-én születem Hajdúböszörményben.
Pólyásbabaként Alsónémedin kereszteltek meg, akkor ott laktak a keresztszüleim. Megtérésem 19992000 körül volt Biatorbágyon egy csendeshéten, ekkortól vagyok a Bocskai téri Gyülekezet tagja. 2001
-ben konfirmáltam. 2005-től lehetek a gyülekezet presbitere. A karbantartó bizottságban 12 éve végzem szolgálatom.
Végzetségeim: gépszerelő, nehézgépkezelő és ezek mellett jelenleg gulyáskodom. A feleségem lelkész
diplomával rendelkezik.
Zárósoraim: bárhogyan is kortyogjon, fortyogjon a világ mindig Jézus Krisztusnak lesz igaza.

Pongor Mihály
Az első presbiteri ciklusom végéhez közeledem. A gyülekezetünk vezetése a jövőben is számit presbiteri szolgálatomra, ezért vállaltam a jelöltséget a soron következő ciklusra.
40 éves vagyok, 2005 óta élek boldog házasságban. Két fiunk van 10 és 6 évesek. Gépészmérnök végzetséggel, vezetőként dolgozom egy német-indiai közös tulajdonú autóipari vállaltnál Polgáron. Gyülekezetünket, illetve a presbitérium munkáját műszaki területen szerzett sokrétű tapasztalattal próbálom a jövőben is segíteni. Isten áldása segíti ezt a szolgálatot, ezt az áldást a családom mindennapjaiban szintén tapasztaljuk. Istenünk dicséretét a Bárka zenekarban végzett szolgálattal továbbra is
végzem.

Rab Marianna
1971-ben születtem Hajdúböszörményben. A Bocskai téri Református Templomban kereszteltek meg.
Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat a szülővárosomban végeztem. Gyógytornászként
dolgozom, Hajdúszoboszlón, a Hungarospa Thermal Hotelben.

Édesapám betegsége kapcsán értettem meg, hogy Istentol kapunk mindenkit és mindent. Megtapasztaltam az ima erejét. Hívő ember lettem. Felnőttként konfirmáltam, 2009-ben. A hitemben megerősített Édesanyám betegsége és gyógyulása.
Hálás vagyok és köszönetet mondok a Jó Istennek, hogy a presbiter jelöltek között lehetek. Szeretném hálás szívvel, önzetlenül és szeretettel szolgálni a gyülekezet fejlődését. A rám bízott feladatokat
a legjobb tudásom szerint végezni. SDG!

id. Szabó Márton
1939. október 18-án születtem Hajdúböszörményben. Több mint 44 évig a gépészet területén dolgoztam, mint üzemvezető. Nyugdíjazásomig ezeket az éveket két munkahelyen töltöttem el, miközben
ipari iskolában, majd az MHSZ-nél, mint szakoktató is dolgoztam évtizedeken át.
Gyermekként kereszteltek meg és tizenévesen, 1953-ban konfirmáltam, és azóta is fontosnak tartom
az egyháztagságomat, annak minden kötelezettségével együtt. Két gyermekünk született az 1967-ben
kötött házasságunkból. Feleségem, fiam, lányom is ifjúként tettek konfirmációi fogadalmat. Unokáim
is egyháztagok. Feleségem betegsége ellenére is aktív gyülekezeti tag, és örömmel vesz részt a gyülekezeti alkalmakon.
1989 óta aktív presbiterként és 1995 óta gondnokként végzem szolgálatomat az Úristen kegyelméből
és segítségével. Szeretnék a továbbiakban is szoros kapcsolatban maradni egyházközségünk tagjaival.
Sőt szeretnék segítség lenni abban, hogy lélekszámunk és az istentiszteleti alkalmak látogatottsága is
növekedjen. Vagyis az atyafiakkal együtt küzdeni, harcolni szándékozom a Református Egyház fennmaradásáért, gyarapodásáért. Mindehhez az Úristen megtartó, bölcsességet adó igazgató segítségét kérem mindannyiunk számára.

Szabó Márton (Bulcsú utca, 19/a)
Hajdúböszörményben születtem és itt élek családommal. Nős vagyok, fiam 6 éves és decemberre várjuk második gyermekünket. Végzettségem szakvizsgázott szociálpedagógus. Debrecenben a Böszörményi úton lévő Fogyatékosokat Ellátó Intézmény pedagógusaként és programszervezőjeként dolgozom.
A Bocskai téri Gyülekezetben keresztelkedtem, konfirmáltam. Részt vettem, rendszeresen jártam ifjúsági alkalmakra, rendezvényekre. 12 évvel ezelőtt a gyülekezet felkért és megválasztott presbiternek.
Ezt a címet a mai napig viselem, és ellátom a rám bízott feladatomat, szolgálatot.

Munkámban és magánéletemben is előre látó, gondoskodó férfinak tartanak családomban és környezetemben. Fontos számomra a gyülekezet élete, illetve az, hogy amiben tudok szerepet vállaljak és a
legjobb tudásom szerint szolgáljam az egyházközséget.

Tóth András
Foglalkozásom: Az Ajtó-Ablak-Profil kft. tulajdonos ügyvezetője vagyok nyugdíjasként.
18 éve presbiterként az építési és gazdasági bizottságban tevékenykedem. Ez idő alatt
Isten kegyelméből sikerült templom felújítást, iskolai tanterem bővítést, ebédlőépítést,
és a gyülekezeti ház felújításának megkezdését elvégeznünk.
Családi állapotom: 44 éve élek boldog házasságban feleségemmel. Két felnőtt lányom
van, akik a férjeikkel együtt nevelik a négy unokánkat.
Mivel a gazdasági és építési ügyeknek napi szinten is gyakorlója vagyok, ezen a területen
tudom a gyülekezetet továbbra is segíteni. Isten segítségét kérve és várva tudjuk az elkövetkező ciklusban feladatainkat végezni,
melyek a gyülekezeti ház belső munkálatainak befejezése, az iskolai tornaterem felépítésének mielőbbi megoldása. Legyen Istené
a dicsőség.

Tóth Zsigmond
68 éves vagyok, hajdúböszörményi születésű nős, 4 gyermek édesapja. 45 éve élünk házasságban feleségemmel, amiben naponta tapasztaljuk az Úr hordozó szeretetét. Gyermekeink felnőttként önálló
életet élnek.
Szüleim református hitüket gyakorolva engem is ebben a lelkiségben neveltek, majd évekkel később
már felnőttként mondtam igent az Úr Jézus hívó szavára, s fogadtam el az Ő megváltó tervét személyes
életemre nézve. A gyülekezet bizalmából, néhány éven belül presbiteri tisztségre jelöltek, amit elfogadtam és több cikluson keresztül töltöttem be ezt a szolgálatot.
Agrárvégzettségemből adódóan, jelenleg családigazdaság formájában mezőgazdasági tevékenységet
folytatok, s mint ahogy ennek a foglalkozásnak lényeges része a "magvetés", innen kölcsönözve a hasonlatot, emberi kapcsolataimba átültetve, fontosnak tartom az igei magvetést is. Erre sok éven keresztül adódott lehetőségem az általános iskolai hitoktatásban.
Istentől kapott lelkiajándéknak tekintem az embertársaim felé való szolgálatot úgy, mint bátorítás, biztatás, hívogatás az Úr útjára.
Szívesen munkálkodom azon, hogy gyülekezeti közösségünk egy összetartó, egymást tisztelő, ismerő, szerető, elfogadó közösséggé
formálódhasson, és így minél vonzóbbá váljék a kívülállók számára is. Jézus Krisztus szavaival kívánok mindnyájunknak áldásokban
gazdag életet „Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok ott lesz az én szolgám is...”Ján.ev.12.26

Uzonyi Antal
Még nem voltam presbiter. A családom évtizedek óta mezőgazdasággal foglalkozik. Így nem volt kérdés számomra, hogy folytatom a családi hagyományt. A gödöllői Szent István Egyetemen végeztem
mezőgazdasági gépészmérnökként. Majd az egyetem befejezése után egyből mezőgazdasági vállalkozóként kezdtem el a szakmai pályafutásomat. Növénytermesztéssel és szarvasmarha tenyésztéssel
foglalkozunk.
2010-ben kötöttünk házasságot Edinával, és neveljük a 2 csodálatos gyerekünket, Antóniát és Barnabást.
Szakmámból és a munkámból kifolyólag a gazdasági életben, a versenyszférában dolgozok, ezt a fajta
rálátásomat, illetve a 15 éves szakmai tapasztalatomat szeretném kamatoztatni az egyházi gyülekezet
életében is. Fiatal korom ellenére úgy érzem, elég tapasztalattal rendelkezek ahhoz, hogy támasza és
segítője lehessek a gyülekezetnek ebben a felgyorsult rohanó világban. Mivel munkám során a mezőgazdaságban is nagyon sok idős gazdálkodóval vagyok kapcsolatban, jó pár év kellett ahhoz, hogy a
szakmai tudásom, a kitartásom és az alázat meghozza gyümölcsét, és sokszor tőlem kérnek az idősebbek szakmai tanácsot. Remélem a gyülekezetben hasonlóképpen hasznomat találják, és azon leszek, hogy segítséget nyújtsak.

Őszinte, kedves segítőkész embernek tartom magam. Céltudatos vagyok, és próbálom a helyzetből a lehetőséghez képest mindig
a legjobbat kihozni. Hithű nevelést kaptam a szüleimtől, amit szeretnék a családomnak, gyerekeimnek és közösségemnek is átadni.

Uzonyi Antal
1963-ban születtem Hajdúböszörményben. Szüleim reformátusok voltak. Velük és a testvéremmel
ide, a Bocskai téri templomba rendszeresen jártunk istentiszteletekre már kisgyerekkoromtól. A Kálvin téri Egyházközségben konfirmáltam 14 évesen.
Hajdúböszörményben lakom feleségemmel és két felnőtt gyerekünkkel.
Szakképzettségem gépész. A szakmámat szeretem, és ha most kellene választani szakmát, most is e
mellett döntenék. Több évtizede saját vállalkozásomban dolgozok, papíripari és egyéb célgépeket
tervezek és a saját műhelyünkben gyártjuk azokat.
Családom egy összetartó család. Kb. 8 éve rendszeresen részt veszünk és mindannyian szolgálatot
vállalunk gyülekezetünkben. Hat éve vagyok presbiter. Tevékenykedem az építési bizottságban, a
Templomi Orgona Megmentéséért Alapítványban. Hat éve kezelem a templomi alkalmakon az audiovizuális eszközöket. Ezen kívül a templomi karbantartások műhelyi hátteret igénylő javításainak egy
részét végzem. A templomba az elsők között érkezem és az utolsók között távozom. Ha időm engedi, örömmel társalgok a gyülekezet tagjaival, és lehetőség adódik az Úr házában egyéni elcsendesedésre is, ami plusz erőt ad, és sokszor segít túllendíteni nehéz
időszakokon, és ez nagy áldás.
Gyülekezetünkben szervezett alkalmakon, bibliaórákon igyekszek részt venni.
A meglévő és a megválasztásom esetén leendő szolgálataimat igyekszem Isten dicsőségére és a gyülekezet javára végezni. Szeretném minél több bizonytalan hitű embernek átadni azt, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója is, csak ki kell tárnia a szíve ajtaját Ő
előtte.
Úgy gondolom, hogy egymás iránti szeretettel, imádsággal és személyes megszólítással lehet pozitív irányba terelni a körülöttünk
lévő embertársainkat, "az Úrhoz gyűjtve népek seregét".
Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Róm.
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