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„Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
 
 
 
 
 
 
 

       egyetértésben élnek!” Zsoltárok 133,1 

 
 

 
hogy Szentlelkével eltelve a béke 

és a kiengesztelődés 
eszköze legyél! 

 
Simon András 

 
Áldjon meg téged az Úr, 

és árassza szívedbe 
szeretetének minden gazdagságát, 

Mit jelent az egyháztagság? 
Efézusi levél 2,19: „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek 

és jövevények, hanem polgártársai (tagjai) a szenteknek és há-
za népe Istennek.” 

Pál apostol azt mondja a keresztyénekről, a gyülekezetről: 
„háza népe Istennek”. Háza népe, vagyis családja. Nem azt 
mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint egy család. Hanem azt 
mondja, hogy a gyülekezet család. Egy lelki család. Ez a kiin-
dulási pont. Ebből következik egy nagyon fontos kérdés minden-
ki számára: hova tartozom? Beletartozom ebbe a lelki családba, 
vagy sem? Hadd legyek még konkrétabb: családtag vagy-e a 
Bocskai téren? Tagja vagy-e a Bocskai téri Gyü-
lekezetnek? Remélem, hogy igen. Ha még nem, 
akkor szeretném, ha tudnád, kedves Olvasó, 
hogy imádkozom azért, hogy Te is tagja legyél 
ennek a nagyszerű gyülekezetnek. 

Isten nem magányra, nem egyedüllétre te-
remtett bennünket, hanem arra, hogy egy közös-
ségben, családban legyünk, és így tartozzunk 
hozzá. Sajnos, sokan azt gondolják, hogy ők jól 
megvannak gyülekezet nélkül is. Sőt, még azt is 
mondják: „nem kell ahhoz templomba járni, hogy 
higgyenek Istenben”. De vajon nem olyan ez, 
mint amikor valaki focizni akar, de hallani sem 
akar arról, hogy csapatban játsszon.  

A Biblia az egyházat, a gyülekezetet Jézus Krisztus testé-
nek tagjainak mondja (1Kor 12,27). Tehát, amikor Krisztus hívá-
sának engedelmeskedünk, és követjük őt, akkor választanunk 
kell egy helyi gyülekezetet is. A testrészeknek különböző felada-
tuk van, mert így alkotják a testet, mert a test így tud egészsé-
ges és alkotó életet élni, hogy minden tagja elvégzi a feladatát, a 
kötelességét. Ehhez hasonló a gyülekezet is. Aki a gyülekezet-
hez tartozik, annak van feladata, amit neki kell elvégezni. Meny-
nyire furcsa lenne, ha mondjuk, a kéz nem akar dolgozni, de a 
láb sokkal szorgalmasabb, és sokkal felelősségteljesebb, ezért 
megpróbálja elvégezni a kéz feladatát is. Hát valami létrejön 
ilyenkor is, egy nagy erőlködés mindenképpen, de jó és eredmé-
nyes munka aligha. Ezért tartjuk azt nagyon fontosnak, hogy 
gyülekezeti családunk minden tagja – hangsúlyozom: minden 
tagja – felismerje a feladatát a közösségen belül. 

A Református Egyház rendjében néhány pontban össze 
van foglalva, hogy mit jelent egyháztagnak lenni. 1. Először is az 
tagja a Református Egyháznak, akit megkereszteltek és magát 
reformátusnak vallja. Ez egy tágabb kört jelent. 2.  Szorosabb 
kör – teljes jogú egyháztag – akit nemcsak megkereszteltek, 
hanem konfirmált (hitét megvallotta), rendszeresen részt vesz a 
gyülekezeti istentiszteleten, úrvacsorázik, és az egyház fenntar-
tásához anyagilag is hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak – nagy-

korúságát elérve – választó joga van és választható is. 
Szükséges tisztázni az „egyházfenntartás” fogalmát, mert a 

tapasztalatok alapján ebből voltak félreértések. Sokan, amikor 
templomba jönnek, akkor a perselybe adományokat tesznek. Ezt 
ezúton is megköszönjük. Azonban nem ettől lesznek egyházta-
gokká, mert nem tudjuk az adományt összekapcsolni a szemé-
lyükkel. Egyházunk rendje szerint erre az „egyházfenntartói járu-
lékot” határozta meg. Amikor minden év elején összeállítjuk a 
választói névjegyzéket, akkor azt nézzük át, hogy a fentebb em-
lített (teljes jogú egyháztag) feltételeknek ki felel meg, illetve, 
hogy az illető az elmúlt 3 esztendő legalább egyikében befizette-

e az egyházfenntartói járulékot. Így természete-
sen a választói névjegyzékbe be is lehet kerülni, 
illetve töröltetni is lehet onnan. Ha valakinek a 
neve kikerült ebből a legszorosabb körből, a teljes 
jogú egyháztagok köréből, az attól még ugyan-
olyan értékes ember, és beletartozhat a gyüleke-
zet nagy családjába. Azonban, ha történetesen 
egyházközségi választásra, szavazásra kerül sor 
(presbiterválasztás, lelkészválasztás, egyéb nagy 
horderejű döntések), akkor ő nem vehet részt 
aktívan a választásban, szavazatával nem fejez-
heti ki véleményét. 
Hisszük, hogy gyülekezetünk, a Bocskai téri Gyü-
lekezet egy nagy család, melyhez jó tartozni. Jó 

azért is tartozni, mert ennek a közösségnek is van egy rendje, 
és rend van a gyülekezeten belül. Ez a jó rend pedig nemcsak 
az előbb említett formai dolgokban látható meg, hanem a követ-
kezőkben is. A Biblia így fejezi ki egy gyülekezet jó rendjét: 
„Isten adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét 
másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy 
felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testé-
nek építésére.” (Ef 4,11-12) 

Ez pedig – más oldalról megközelítve – hasonlót jelent: a 
(lelki)pásztorok felkészítik a gyülekezethez tartozókat arra, hogy 
el tudják végezni a szolgálatot, hogy mint Krisztus testének tag-
jai tudjanak élni egymás javára. Ha jó megfigyelők vagyunk, 
akkor ebből a néhány gondolatból is világosan látható, hogyan 
működik egy egészséges keresztyén közösség: Krisztus magá-
hoz hívja az embereket – a lelkipásztorok felkészítik az embere-
ket, a tagokat a szolgálatra – az egyháztagok felkészülten vég-
zik a szolgálatot (Krisztus testének építését) – ez által újabb 
embereket tud hívni Krisztus, akiknek a szolgálatra való felkészí-
tése folyamatosan történik – mindenki pedig újra és újra vissza-
megy megerősödni hitben és a szolgálatra való készségben. Ez 
egy csodálatos dinamikus körforgás, melynek szeretném, ha Te 
is kedves Olvasóm élő tagja lennél. 

Szeretettel vár: Loment Péter lelkész  
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„..Az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az 
igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr 
elé” (Lukács 1,17) 

Az egykor Keresztelő Jánosnak szánt küldetés figyelmeztes-
sen minket, hogy Isten mai egyházának is ugyanez a feladata: 

-Széttépett, távolsodródott generációk szívét egymáshoz hajlí-
tani. 

-Egy megfáradt népnek irányt mutatni. 
-Hitben, ismeretben felkészült népet állítani az Úr elé. 
Ezen munkálkodtunk a 2009. esztendőben. Tehettük ezt azért, 

mert Isten bevont minket az ő munkájába, hogy utat egyenges-
sünk közte és a kereső emberek között. Hála legyen ezért Neki. 
Tekintsünk vissza egy kicsit a teljesség igénye nélkül! 
• Hetente 45 alkalommal hirdettük Isten Igéjét különböző 

életkorú csoportokban, különböző helyszíneken. 
• Vasárnaponként együtt dicsértük Istent. Legkevesebben 

100-an, legtöbben 700-an voltunk. Legyen hála azért, hogy 
kívül-belül megújult templomban lehetünk együtt ősz óta. 

• Sajnos a Vénkerti, Pródi, Hajdúvidi és a vasárnap esti gyüle-
kezeti alkalmak látogatottsága tovább csökkent. 

• 12 egyházi iskolai csoportban, 4 gyülekezeti hittan csoport-
ban, 8 önkormányzati intézményben működő hittancsoport-
ban összesen 430 gyermekkel találkoztunk hetente. Ezt a 
szolgálatot összesen 7-en végeztük lelkészek és hitoktatók. 

• Az elmúlt évhez hasonlóan több iskolásokkal és szüleikkel 
közös Családi Vasárnapot tartottunk. Ezeket az alkalmakat a 
gyermekek szolgálata tette színesebbé. 

• Gyermek istentisztelet minden vasárnap volt. A 
megnövekedett igény miatt szeptember óta 2 különböző 
életkorú csoportban tudunk a gyerekekkel foglalkozni. A 
gyermek istentiszteletek szervezésében már 4 munkatárs 
szolgál. 

• Az ifjúsági bibliakör is heti rendszerességgel működött két 
fiatal munkatárs szolgálataival. 

• Gyermek munkásaink és ifjúsági vezetőink egy-egy tovább-
képzésen vettek részt 2009-ben. 

• 3 felnőtt bibliakör is az előző évekhez hasonlóan hetente 
működött. Ezekben a csoportokban tapasztaljuk meg a kö-
zös bibliatanulmányozás élményét,az egyéni számontartást. 

• Bibliaórákat tartottunk hetente a Fazekas Gábor Idősek Ott-
honában, havonta a pedagógusoknak, és havonta az Iszákos 
Mentő Misszióban. 

• Végezte munkáját a Presbitérium és a bizottságok. Velük 
havonta tartottuk gyűléseinket. Januárban évkezdő csendes 
napon vettünk részt Hajdúnánáson. Negyedévente körzeti 
Presbiteri Csendesnapra utaztunk. 

• Megújult gyülekezeti honlapunk, mely segíti a tájékoztatást, 
kapcsolattartást. Gyülekezeti újságunk 2009-ben is kétha-
vonta jelent meg. A korábbi 600 példány helyett 700 pél-
dányban fogy el. Mindig volt mivel megtölteni. A kiadására 
történő adakozást sokan szívükön viselték. 

• Lassacskán bővült gyülekezeti iratterjesztésünk. 
• 75 keresztelés volt, ebből 30 felnőtt (40 nő, 35 férfi). (2008-

ban 53 fő) 
• 30-an konfirmáltak, ebből 17 felnőtt (2008-ban 41-en) 
• 10 pár kérte Isten áldását házasság kötésére, ebből 2 csopor-

tos esküvőn. (2008-ban 5 pár) Egy alakalommal történt há-

zassági fogadalom megerősítés házassági évforduló alkal-
mából. 

• Temetések száma 38 volt (15 férfi, 23 nő). (2008-ban 28 ) 
• 7 alkalommal úrvacsoráztunk, ebből egy alkalommal a 

Nyírjesen a Gyülekezeti Táborban. Legtöbben húsvétkor 
úrvacsoráztunk, 201-en. 

• 4 alkalommal volt koncert, vagy zenés bizonyságtétel a 
templomban. 

• November 1-én Hálaadó Istentiszteletet tartottunk templo-
munk felújításáért és Iskolánk új épületszárnyának megépí-
téséért, ahol Dr Bölcskei Gusztáv Püspök hirdette Isten igé-
jét. 

Gyülekezeti életünket színesítették és közösségünket épí-
tették a következő alkalmak: 

1. Második „Két templomban Egyházban” vetélkedő 
2. Második többgenerációs Gyülekezeti Tábor Nyírjesen  

július 13-19 között. 
3. Kirándulás Budapestre 
4. Teaház 3 alkalommal volt. 
5. Templomos lovagok versenye a gyerekeknek. 
6. Ifisekkel, gyerekekkel, fiatal felnőttekkel együtt bográ-

csoztunk. 
7. Idősek istentisztelete volt november 29-én szeretetven-

dégséggel. 
8. Advent első vasárnapján „Adventi Szöszmötölőt” tar-

tottunk az iskola új étkezőjében. 
9. Az év utolsó napjaiban a gyülekezet önkéntes munka-

társaival töltöttünk együtt egy estét a terített asztal 
mellett. 

10. A „Szeretethíd” országos kampányhoz úgy csatlakoz-
tunk, hogy korábbi helybeli református lelkészek, taní-
tók sírjainál tettük tiszteletünket, hagyományteremtő 
szándékkal, iskolánk 8. osztályosaival együtt. 

11. Csatlakoztunk a „Könyvekkel Kárpátaljáért” országos 
kampányhoz. 

12. Néhány fős küldöttséggel részt vettünk a magyar Re-
formátus Egyház, a Hajdúvidéki  Egyházmegye, illetve 
református Szeretetintézmények által szervezett prog-
ramokon. 

13. Együtt ünnepeltünk városunkkal a Hajdúk letelepítésé-
nek 400 évfordulóján a Város napján. 

• A körzetgondozói látogatásokban kevésbé voltunk aktívak, 
mint 2008-ban. De ezt a hiányosságunkat pótolta gyülekeze-
tünk diakónusa, aki az elmúlt hónapokban több száz látogatást 
végzett gyülekezeti tagoknál, hittanosaink családtagjainál. 

Megköszönöm mindenkinek hűséges, szívből jövő önkéntes 
alkalmi vagy rendszeres munkáját. Megköszönöm, imádságai-
kat, cél- és perselyadományaikat. Köszönöm, ha másokat hívo-
gattak, ha jó szándékú, építő észrevételeikkel segítették a gyüle-
kezetben folyó munkát. 

A fenti áldásokért, alkalmakért, együttlétekért legyünk hálá-
sak Istennek. Legyünk hálásak azért is, ha a mi szemünknek 
láthatatlan módon hatott, tovább gyűrűzött az evangélium ereje 
2009-ben, és ha ebben nem akadályok, hanem útegyengetők 
lehettünk.  

Lomentné Szopkó Tünde (lelkész) 

A 2009. év értékelése: 
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A Bethánia Szövetség évszázados múltra tekinthet vissza. 
Megalakulásától kezdve mindenkor ébresztő szolgálatot végzett 
a protestáns egyházakban. Nemcsak lelkészek, hanem laikus 
szolgálattevők is vezették a foglalkozásokat, olvashatjuk a 
www.bocskaiter.hu honlapon. Azt is megtudhatja aki megnyitja 
e honlapot, hogy városunkban is régóta működik ez a közösség, 
a református gyülekezeten belül, a kálvini tanításokat szem előtt 
tartva.  

A Bocskai téri gyülekezeti teremben tartjuk a bibliaórákat, 
ahová 2004 óta járok. Minden pénteken 16 órakor jövünk össze, 
ahol a szolgálatot korábban Hajdú Zoltán, az utóbbi időben Da-
ni László nyugdíjas lelkipásztor, gimnáziumi vallástanár végzi, 
aki Loment Péter lelkészünket is tanította. Akadályoztatása ese-

tén mi laikusok tartjuk meg a foglalkozást. Résztvevők a Kálvin 
téri és a Bocskai téri gyülekezet tagjai. 

A halleluja énekes könyvből énekelünk, igeolvasás, annak 
megbeszélése, bizonyságtétel, filmvetítés, közös imádkozás, 
névnaposok születésnaposok köszöntése egy-egy igével, ének-
kel, tölti ki a 10- 15 fős kis csoport kb. másfél órás együttlétét. 

A bibliaóráink célja segíteni a lelkek ébredését, hitünk erősö-
dését, a szent Könyvből áradó tanítás megértését. Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt. 

„Ébredj fel, ki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog ne-
ked a Krisztus” (Ef.5.14) 

Végvári Tibor 

A Bethánia Szövetség biblia órája 

A gyülekezeti szolgálatra való alkalmassá válás egyik fontos 
feltétele a valóságos és hasznos igehirdetés, a helyén mondott 
ige. 

A szolgálatra alkalmassá tevő másik fontos feltétel a látható 
igével, a sákramentumokkal való élés. Az Úrvacsorában kifeje-
zésre jutó egy Lélek építheti az egy test egységét, az ige által 
felismert, tettrekészséggel véghezvitt szolgálatokra. 

A gyülekezeti szolgálatra való alkalmasság harmadik feltétele 
a szeretetszolgálathoz való viszonyulása. Az egyház e világban 
reá váró küldetését kizárólag szeretetszolgálata betöltésével 
viheti véghez. Ez nem egyik feladata, hanem A feladata. Isten 
igényli az Ő szeretetéből élő egyház bizonyságtételét is e világ-
ban az Ő szeretettéről. Szeretetszolgálatát e földön a közösségi 
ember által akarja megoldani. Azt szeretné, ha a gyülekezet 
tagjainak mindennapi munkája során kézzelfoghatóvá válna az 

a szeretet, amelyre az Egyház kétezer év óta oly sokszor híva-
tott. 

Nyári Pál írásából néhány gondolat 
A Református Egyház 1960-as számából 
 
Szeretettel hívogatunk mindenkit az ige hallgatására, az Úrva-

csorai közösségekbe és a közösségi szolgálatokra is. Hiszen 
minden szolgálat, amely Isten dicsőségét és embertársaink javát 
szolgálja, az SZERETETSZOLGÁLAT. 

Gyülekezetünkben a DIAKÓNIAI  BÍZOTTSÁG tagjai: 
Szabó Margit – Komárom u. 22. 
Tacsi Imréné Erzsike – Szilágyi krt. 18. 
Nagy Zsigmondné Zsuzsika – Kemény krt. 33. 
Nagy Sándorné Margitka –Györössy- kert 2. 3/10 

D I A K Ó N I A 

Gyermek-istentisztelet 
Hatodik éve nagy szeretettel járok vasárnaponként gyermek-istentiszteletre, ahol Szabó Margitka nénitől 
hallottam a szent igékről és énekekről. Majd Szabó Judit néni vette át a foglalkozást velünk. Mindig imával 
kezdünk, azután aktuális bibliai történetekből felolvasunk, megbeszéljük, majd kézműves dolgokat készí-
tünk, vagy feladatokat oldunk meg a történettel kapcsolatban. Imával fejezzük be az alkalmat. Mindenkit 
szeretettel hívogatunk és várunk, hogy minél többen tapasztalhassuk meg Isten szeretetét! 

Nagy Andrea Ref. Iskola 6. oszt. tan. 

Minden hétfő délután 3 órától Imaórára gyűlünk össze a Bódi 
házban. Hétről- hétre boldogan jövünk erre az alkalomra, örü-
lünk egymásnak, az igének és az imádságoknak. Testvérek kö-
zött együtt imádkozva, együtt énekelve magasztaljuk Teremtő 
Istenünket és a Megváltó Jézus Krisztust. 

Tiszteletes úr, vagy tiszteletes asszony felolvas egy-egy ige-
részt a Bibliából, majd elmagyarázza. Nagy segítség a közvet-
len magyarázat, mivel gyakran nehezen vagy egyáltalán nem is 
értjük az igét. Mint egy nagy család megbeszéljük miről szólt a 
Szentírás, mit is üzen nekünk? Ezúttal jobban megérthetjük, 
elképzelhetjük a helyszint, hogyan is lehetett abban az időben? 
Jó hallgatni a Jézus tanításáról, csodatételeiről szóló története-
ket és a prófétákról vagy a többi Bibliai személyről is. Egyen-
kénti imádságainkat is öröm hallgatni, amelyeket egymásért, 

másokért, gyülekezetünkért, lelkészeinkért mondunk el. Hála-
adással köszönjük meg a kegyelmet, a gondviselést Istennek az 
Úr Jézus nevében. Megbeszéljük a testvéri látogatásokat, meg-
hallgatjuk egymás örömét, bánatát, egymás gondolatait. Szüle-
tésnap, névnap alkalmából felköszöntjük egymást egy szép 
énekkel vagy verssel. 

Hasonló ez is, mint a vasárnapi Istentisztelet, de mégis nagy a 
különbség. Ugyanis itt kis csoportban vagyunk, így családiasab-
bak, meghittebbek az együttlétek, jobban oda tudunk figyelni 
egymásra. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit kis közösségünkbe, 
kis csoportunkba. 

Varga Gáborné Marika 

I M A K Ö Z Ö S S É G 
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„Mint Isteni gépezet,                           Imákkal megolajozva 
Együttműködik az egész                     nem áll le a sok kerék: 
Gyülekezet:                                         csikorogva vagy dalolva 
Egymásba kapaszkodva                      dolgozik a készülék. 
Forognak a kerekek.                            Így a jó- és így elég.” 
 
Az elmúlt vasárnapokon a gyülekezet építéséről a gyülekeze-

ten belül működő kis csoportok fontosságáról szólt az ige hoz-
zánk. 

Örömmel tölt el ez a dolog, hiszen én magam is része vagyok 
ennek a közösségnek. Egy gyermekcsoport vezetőjeként vasár-
napról vasárnapra átélem azt az élményt, amit a közösség ereje 
nyújt. Ez az erő… ONNAN FELÜLRŐL JŐ! 

„Ő /Jézus Krisztus/ feje a GYÜLEKEZETNEK” Kol. 1,18 
A csoportomba tartozó gyermekek óvodás és kisiskolás korú-

ak. Tardiné Judittal váltva foglalkozunk velük a Bódi házban, 
míg a szülők és nagyszülők részt vesznek az istentiszteleten. 

Örök kérdés világunkban, hogy mikor kezdjünk gyermekünk 
lelki életével, hitre nevelésével foglalkozni? Erre a kérdésre azt 
kell mondanom, hogy bármilyen korán kezdjük is, Isten már 
megelőzött bennünket. Gyermekeinkre is igaz az ige:” Mielőtt 

az anyaméhben megalkottalak…” Jer. 1,5 
Istennek gondja van a gyermekekre, terve és célja van velük. 

Fontos a szülők hozzáállása, hitélete és a gyermekekkel foglal-
kozó hitoktatók, pedagógusok felkészültsége. Hétről hétre szól 
az ige a gyermekekhez rajtunk keresztül, melyet igyekszünk 
szemléletes formában, gyermek közeli módon eléjük tárni. Játé-
kosan, színesen dolgozzuk fel a történeteket. Csillogó szemek-
kel várják az alkalmakat, örömmel jönnek és szeretetben va-
gyunk együtt. 

A gyerekek aktívan bekapcsolódnak ezáltal a gyülekezet éle-
tébe. A magvetés már ebben a korban elkezdődik, Isten a Gaz-
da, a termés az Ő tulajdona. 

Külön öröm számunkra, hogy gyermekbarát, szép környezet-
ben fogadjuk a közénk érkezőket. 

Lehetőség van rajzolásra, festésre, gyurmázásra, barkácsolás-
ra, ami hozzájárul személyiségük fejlődéséhez. Az énekek, 
imádságok, aranymondások pedig a lelki épülésüket szolgálják. 

Köszönjük a szülőknek, akik vasárnaponként elhozzák gyer-
mekeiket, szeretném bíztatni azokat, akik ezt még eddig nem 
tették meg, JÖJJENEK, SZERETETTEL VÁRJUK ŐKET! 

Vargáné Gyüre Anikó 

GYERMEK ISTENTISZTELETEK A BOCSKAI TÉRI GYÜLEKEZETBEN 

 

Hontvári Szabó Lajos:  
Vasárnap Isten házában 
 
Mint fecskecsalád 
A ház ereszére: 
Úgy sietünk ide, 
Isten közelébe… 
Ami a madárnak 
A jó puha fészek, 
Az az Isten háza 
Az ember szívének…  
 
 

Ilyennek látom a Gyermek-istentiszteletet 
Felmerült egy jó szándékú, érdeklődő kérdés: Milyen a Gyer-

mek-istentisztelet, és hogyan telik? Leghitelesebb talán az len-
ne, ha maguk a gyermekek fogalmaznák meg erre a választ. 

Néhány tényszerű adat: A vasárnapi Istentisztelettel együtt 
kezdődik (9 órakor). Vannak gyermekek, akik az átvonulásunkig 
a szüleikkel, máshol ülnek. „Kicsi, s nagy” együtt kezdi az Is-
tentiszteletet, közös éneklés, imádkozás, igehallgatás… Az ige-
magyarázat előtt átvonulunk a mi kis „termeinkbe” (a kicsiknek 
és a nagyobbacska gyermekeknek külön-külön van). 

Innentől már csak a nagyobbakról fogok írni. Azt írom le, 
ahogy én élem meg ezeket az alkalmakat remélve, hogy így is 
választ kapnak az olvasók a felvetett kérdésre. 

Már az átvonulás alatt is lázasan folyik a csevegés. Mindenki 
el akar mesélni a másiknak valamit. A teremben gyorsan elhe-
lyezkedünk és elkezdjük az aznapi üzenet kibontását. Legin-

kább konkrét bibliai történetekről, de esetenként „fogalmakról” 
beszélgetünk. Sok esetben ráhangoló játékokkal, irányított kér-
désekkel vezetünk be egy-egy történetet. Nagyon bátrak és aktí-
vak, kreatívak a gyermekek. Nem egyszer előfordul, hogy akko-
ra a lendület és a saját hozzáfűzött gondolatsor, megélt élethely-
zetek elmesélése, hogy az alkotó munkára nem, vagy alig marad 
idő. Amikor a történetből leszűrtük a ránk – Isten gyermekeire – 
vonatkozókat, akkor előbb egy közös ima. Ha lehetőségünk, 
időnk engedi, akkor ezután szoktunk gondolkodtató feladvá-
n y o k r a  k e r e s n i  a  m e g o l d á s t ,  v a g y 
„kézműveskedni” (papírmunkák, vágás, gyúrás, barkácsolás, 
agyagozás, stb.). Az alkotás közben, - –ami mindig a történet 
elmélyítését szolgálja – az üzenethez illő ének hangzik el. 

Nagyon jó látni, átérezni a gyermekek odaadó, Istenre nyitott 
életét. Úgy érzem Isten nap, mint nap munkálja bennük a vá-
gyat, hogy újra és újra a Gyülekezethez tartozó közösségként 
vasárnap együtt lehessünk, és együtt tekintsünk az ég felé. Há-
lás a szívem, hogy az Úr eszközeként ott lehetek ezeken az al-
kalmakon, és tudom, hogy segítőtársam Barakné Esztike is így 
érez. 

Érzem, hogy sok minden kimaradt, olyan kevésnek tűnik ez 
így visszaolvasva. Talán lehetetlen is emberi szavakkal leírni 
mindazt, amit ott, a Gyermek-istentiszteleten, Isten jelenlétében 
megélhetünk. Szeretet, odafordulás, önmagunk és a másik meg-
ismerése, kinyíló gondolatok, kötődés, ragaszkodás, és még 
annyi-annyi minden sugárzik a csillogó szemű gyermekeinkből. 

Szeretettel várjuk mindazokat a gyermekeket közénk, 
akik szeretnének részesei lenni ennek a „csodának”, de 
örömmel fogadjuk egy-egy felnőtt látogatását is, ha még átfo-
góbb képet szeretne kapni.          Szabó Judit 

Ilyennek látom a  
Hozzuk ide lelkünk 
Legszebbik virágát: 
A jó Isten iránt 
Hódolatot, hálát! 
Adjuk át egészen 
Néki a szívünket!... 
Így lesz csak igazán 
A vasárnap ünnep. 

 
Egy gyülekezet csak akkor lehet naggyá, ha egyúttal kicsivé is válik. 

(Klaus Douglass: Új Reformáció) 
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„Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? 
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta” 
(Zsolt.121,1-2) 

 
Gyülekezetünk életének kiemelkedő eseménye a többgenerá-

ciós családi tábor. Idén harmadik alkalommal kelünk útra kisza-
kadva itthoni gondjainkból. Célunk, hogy hitünk erősödjön, 
gyülekezetünk épüljön, szolgálatainkhoz új lendületet nyerjünk, 
másokat is meggazdagítva pihenjünk. 

Augusztus 2-tól 8-ig Mátraházára hívjuk a gyülekezet apra-
ját és nagyját. 

A táborhely azonos a téli gyülekezeti hétvége helyszínével. 
A Dunamelléki Református Egyházkerület 90 férőhelyes konfe-
renciatelepe Kékestetőtől 3 km-re, erdővel övezett területen 
fekszik. Minden szobához külön fürdőszoba tartozik. A kör-
nyék túrázási lehetőségekben gazdag. 

Napi háromszori étkezésünkről helyben, az üdülő konyhája 
gondoskodik. 

Utazni bérelt autóbuszon, illetve személyautókon fogunk. 
A tábor napirendje az elmúlt évekhez hasonló lesz: regge-

lente közös éneklés, rövid áhítat, csoportos beszélgetés; délutá-
nonként kirándulás, túrázás, játék, pihenés; esténként közös 
éneklés, áhítat. 

A Tábor költsége (tartalmazza a szállás, étkezés és utazás 
árát): 

Felnőtteknek: 37.000 Ft 
Gyerekeknek 3-14 éves korig: 20.000 Ft 
Gyerekeknek 0-3 éves korig: 0 Ft 
További családi és missziói kedvezmények: 
Amennyiben egy családból 2-nél több gyermek jön szülőkkel 

együtt, a további gyermekekért nem kell fizetni, csak az útikölt-
ség rájuk eső részét, amennyiben autóbusszal jönnek: 3.000 Ft 

Ha egy családból két gyermek és két szülő jön, maximum 
100.000 Ft-ot fizet a család! 

Konfirmáló fiataljainknak a konfirmáció évében: 15.000Ft ! 
Aktív gyülekezeti önkénteseknek: 20.000Ft! 
Személyenként csak egy fajta kedvezmény vehető igénybe! 
Érvényes, saját üdülési csekket elfogadunk! 
Jelentkezési határidő: április 30. 
Előleg befizetésének határideje: május 31. 
 
A táborhoz idén is keresünk támogatókat! Aki maga nem tud 

részt venni, de anyagi lehetősége engedi, kérjük, hogy támogas-
sa azokat a családokat, gyerekeket, időseket, akiknek másképp 
nem lenne rá anyagi lehetőségük, hogy eljöjjenek. Ezzel is 
megmutathatjuk testvéri szeretetünket és törődésünket. E célra 
szánt adományaikat a Lelkészi Hivatalba várjuk. 

Figyelem! 
Újra lesz gyülekezeti tábor! 

„Hogy eljussunk a forráshoz, ár ellen kell úsznunk.” 
(Stanislaw J. Lec) 

 
Ma nagyon nehéz lehet tizenévesnek lenni. Sőt, már 

egészen fiatalon meg kell tanulni - önmaguk elé tartva a 
kezüket - a folyamatos önvédelmet. 

Nehéz… mert árad a rossz… a szülők hiába védik és 
óvják a családjukat sokszor segítség és erő nélkül, gyak-
ran szemben állva a saját gyermekükkel, az osztálytár-
sakkal, a TV-ből áradó értékrenddel. Ha valaki őszintén 
visszanéz a serdülő korára, bizony be kell vallania, hogy a 
szülők szavához képest,– bár biztos pontot jelentett min-
den gyerek számára, és a jóakarathoz, mint indokhoz 
sem fért kétség, - sokszor a barátok véleménye nagyobb 
súllyal esett latba. És visszanézve hatalmas kegyelem az, 
ha az a baráti társaság, melynek tagjaivá váltunk, társa-
dalmilag elfogadott értékrendet képviselt. 

Bár én is egy ilyen szelídebb társaságba kerültem, saját 
tapasztalatom, hogy korszerűtlennek, kevésnek, divatta-
lannak láttam a szüleink által képviselt véleményt. 

Azután, ahogy fejlődik az ember, a látásmódja is kinyí-
lik. Egyre inkább megtanulja felülbírálni azokat az élmé-
nyeket, véleményeket, amelyek őt érik, és felül tud emel-
kedni a divat által diktált életérzés hajszolásán. Ez a fejlő-
désnek már egy magasabb szintje, megtanul az ár ellené-
re megállni. 

Ahhoz hogy valaki fiatalon felmerje vállalni, hogy nem 
egy divatos helyhez, hanem egy tradicionális gyülekezet-
hez tartozik, és kortársaival nem feltétlenül megegyező 
értéket keres, bizony bátorság kell. Amikor két évvel ez-

előtt a nyári tábor véget ért, és meghirdettük az „IFI”-t, 
nagy kérdés volt, hogy vajon ki fog e alakulni újra ifjúsági 
közösség. 

Az induláskor két-három-négy taggal hetente összejöt-
tünk, ifjúsági segédanyagokat is felhasználva igyekeztünk 
a Bibliát, Isten szavát, az Ő számára kedvesebb élet mi-
kéntjeit, kérdéseit tudakolni. Ahogyan teltek a hetek, - bár 
vannak, akik lemorzsolódtak tőlünk, - egyre gyarapodtunk, 
mind ismeretben, tudásban és létszámban is. Alkalomról-
alkalomra 8-10 fiatal jön össze, és bizony a hiányzók na-
gyon hiányoznak közülünk. Nagyon fontos számunkra, 
hogy őszintén felmerjük vállalni véleményünket, önma-
gunkat, és - hála Istennek - a nyíltságunk is egyre növe-
kedik. Mondhatjuk, hogy egy baráti társaság látogatja az 
Ifjúsági órákat, akik az iskolában is elfogadják, szeretik 
egymást. 

A mátraházai kiránduláson beszélgettünk a minket kö-
rülvevő falakról. Felmerült az a kérdés, hogy vajon távo-
labbi ismerősöket is be tudunk-e majd közénk fogadni? 
Közelebb tudunk-e majd kerülni a gyülekezethez? Az 
egyik szókimondó fiatal erre csak annyit mondott a falról: 

„Vékonyodnak…” 
Szeretettel és türelmesen várjuk és segítjük a falak vé-

konyodását az ifisek és a többi generáció között. Mert 
akár idősek, akár fiatalok vagyunk, mind árral szemben 
úszunk, hogy eljussunk a tiszta forrásig. 

     Elekné Szórádi Márta 
       Ifi vezető 
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„Emlékeztess engem a mai napon, ó Uram, hogy barátokkal 
áldottál meg, akik támogatják és Megosztják velem utazáso-
mat!” 

Ezen idézetet választottam mottóul a január végi kirándulá-
sunknak, hiszen ez a néhány sor jellemzi hitelesen a mátraházi 
lelkészi üdülőben töltött 2 napot. 

Pénteken a kora délutáni órában indultunk személyautókkal, 
az autópálya előnyeit kihasználva, 2 órányi utazás után érkez-
tünk meg a szemet, lelket gyönyörködtető hóval lepett Mátrába. 
A szálláshelyül szolgáló többszintes épület bejáratán olvasható 
„Jól tetted, hogy eljöttél!” (ApCsel 10,33) felirat szívet melen-
gető fogadtatásban részesített, fokozta az addig is családias han-
gulatot bennem. 

Miután én még most ismerkedem a kereszténység lényegével, 
érdeklődéssel figyeltem az eseményeket. 

Az esti áhítat előtti közös éneklést hallgatván, a testvérek ar-
cán felfedeztem egy közös vonást, amely számomra egyértel-
műen a lelki nyugalmat tükrözte. Kétség sem fért hozzá, nem 
álarcot viselnek! A belőlük áradó szeretet betöltötte a konferen-
cia termet, s ez a békés hangulat kísért bennünket az erdei sétán, 
melynek megtétele után azzal a tudattal tértünk nyugovóra kis-
fiammal, jó helyen vagyunk… A szombati gondolatébresztő 

tudatosította bennem, ki kell szakadni a hétköznapok forgatagá-
ból, s Isten jelenlétében el kell csendesedni. Kiscsoportos be-
szélgetés keretében véleményt cseréltünk ebben a témakörben, 
figyelembe véve a társadalomban betöltött szerepeinket. 

Ebéd után kicsik és nagyok kihasználtuk a téli időjárásnak 
megfelelő hó helyzetet! Öröm volt hallgatni a csúszdázás, szán-
kózás, hógolyózás közbeni vidám sikongatásokat. 

Pihenésképpen a felnőttek ezt követően megnézték az „Eskü” 
című filmet. Mondanivalója kapcsán nem szégyelltük könnyein-
ket törölgetni. Elértéktelenedett világunkban szükségszerűvé 
vált felhívni a figyelmet a férfi-női kapcsolat tiszteletteljes ápo-
lására, a kölcsönös odafigyelésre. 

A vasárnapi istentisztelet igehirdetése újra meggyőzött arról, 
jó volt kimozdulni a hétköznapi szélmalomharcból, s olyan kö-
zösségre lelni, ahol hasonlóan gondolkodnak, azonos az érdek-
lődési körük és az ÉRTÉKRENDJÜK! Nyugodt szívvel kije-
lenthetem: jól tettem, hogy elmentem! 

 
„AZOK AZ ÖRÖMÖK, MELYEKRE VISSZAEMLÉKE-

ZÜNK, SOHASEM MÚLNAK EL! 
 

Répátzky Gyöngyi 

Jól tettem, hogy elmentem Mátraházára 

„…Mester, jó nékünk itt lennünk…” 
     (Lk 9, 33) 

Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a véleményem-
mel, hogy sajnos nagyon rövid volt a mátraházi hétvége. 
(Várom már a nyári tábort, hogy ismét együtt lehessünk!) 

Szép helyen szálltunk meg, az ellátás és a szállás jóval 
felülmúlta a nyírjesit. A téli táj szerintem magával raga-
dott mindenkit. Sokan – különösen a gyerekek és az ifisek 
– örültek a tél adta lehetőségeknek (szánkózás, hógolyó-
zás, éjszakai túra stb.), kicsit ki tudtunk mozdulni a hét-
köznapok szürkeségéből.  

A szombat délelőtti beszélgetés (a mostani hitetlen vi-
lágban) nagyon aktuális témáról szólt, minden résztvevőt 
gondolkodásra sarkallt: A család intézményét a mai kor 
meg akarja semmisíteni, amit nekünk hívő embereknek 
mindenek felett védeni kell. Jó volt hallgatni a testvérek 
véleményét.  

Hála Istennek, az utazás is problémamentes volt, bár 

lefelé a „hegyről” jobban kellett figyelni. 
Szívesen maradtunk volna akár egy hétig is, hogy még 

többet hallgathassuk Isten Igéjét, hogy még többet éne-
kelhessünk együtt, hogy jobban megismerhessük azokat a 
testvéreinket, akiket eddig csak látásból ismertünk, és 
szorosabbra fűzhessük kapcsolatunkat azokkal, akikkel 
korábban már megismerkedtünk. 

De ne legyünk telhetetlenek! Örülni kell, hogy Mennyei 
Édesatyánk, ha rövid időre is, de ilyen formában biztosí-
tott lehetőséget mindnyájunknak a Vele és egymással 
való találkozásra. 

Nem sokáig lehettünk tehát a „hegyen”. Mert le kellett 
jönnünk, hogy elvihessük másokhoz is Isten Igéjét. („Íme, 
én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; le-
gyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a ga-
lambok.” Mt 10, 16) 

Pongor Mihály 

A „hegyen” 

 

További képeket a 
honlapon lehet 
megtekinteni. 
www.bocskaiter.hu  
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Kevés olyan böszörményi 
ember van, aki ne ismer-
né a mindig mosolygós, 
gyakran tréfálkozó, segí-
tőkész, apró termetű 
gondnokunkat, Id. Szabó 
Mártont, akinek  Jézus 
Krisztussal is közvetlen 
kapcsolata van. 
- Kitől hallott először 
Istenről, a hitről, az ima 
erejéről? 
- Szüleimtől hallottam 
Istenről, így neveltek. 

Bizony akkoriban háromszor is megjelentünk vasárnaponként a 
templomban. A Kálvineumban Molnár Mária gyarapította isme-
reteinket, megerősítve a családi indíttatást. 

- Hogyan változott meg az élete amióta az Úr Isten gyermeke? 
- Mindig is az Ő szolgálatában álltam. Még akkor is, amikor 

távolabb voltam, vagy a körülmények miatt nem szabadon, ha-
nem a bokros részeken mentem, hogy ne lássanak meg. Ugyanis 
az MHSZ-nek voltam aktív tagja és részükről is megvoltak az 
elvárások, én is kiálltam amellett, ami vagyok. Szívvel- lélekkel 
végeztem a munkámat. Mindig adott erőt az Úr Isten. A korral 
haladva egyre jobban bízom benne, hogy életünk az Ő kezében 
van. Egyre jobban azt várom magamtól és másoktól is, hogy 
erősödjünk a hitben, és az Úr Jézus tanításaiba vessük bizal-
munkat. Mert jó az Úr, és örökké tart szeretete! 

- Mióta látja el a gondnoki tisztséget? Mely feladatok tartoz-
nak a munkakörébe? Melyeket tesz önszorgalomból? Melyik a 
legkedvesebb szolgálat? Van-e olyan, amit másra bízna? 

- 1996-ban kezdtem, jövőre lesz 15 éve, hogy végzem e szol-
gálatot. Nincs munkaköri leírás, de az egyházi törvény leírja a 
feladatokat. A lelkész és a gondnok alkotják az elnökséget. A 
gondnok feladata az egyházközség képviselete a lelkipásztorral 
együtt, az egyházközség vagyonának kezelése, a pénztáros mű-
ködésének felügyelete, az egyházi épületek állagának ellenőrzé-
se, költségvetés, zárszámadás és minden más feladat. Mindent 
szívesen teszek. Egyetértek a feladatmegosztással. A 90-es 
évekre visszanyúlóan indítványozásomra bizottságokat alakítot-
tunk ki: pl. temetői, pénzügyi-gazdasági területeken. 

- A templomfelújítás, az iskola étkezőjének építése mennyire 
növelte meg a feladatait és ez feltöltötte, vagy kimerítette in-
kább? 

- Hála Istennek nem merített ki, bírom energiával. Nem volt 
olyan nap, hogy ne lettem volna ott az építkezésen, ha kellett, 
még a szőlőskertbe menet is visszafordultam. A nehezén már 
túl vagyunk, de még vannak feladatok, pl. a gyülekezet lelki– és 
fizikai építése. Sole de Glória! Egyedül Istené a dicsőség! 

- A lelkészházaspárral szerintem jó a kapcsolata. Volt-e olyan 
probléma, aminek megoldásában nem értettek egyet és azt hogy 
oldották meg? Vitt-e már haza fájdalmat, meg nem értettséget 
munkájával kapcsolatosan? 

- A lelkészekkel tökéletes a kapcsolat. Sikerült egymásra ta-
lálni. A tiszteletadás kölcsönös a családok között is. Probléma 
sem volt hála Istennek. Viszont az előző ciklusokra visszate-
kintve sok fejtörésben, nem kellemes dolgokban is volt részem, 

és ezeket bizony kénytelen voltam haza is hozni. 
- Meséljen kicsit a szűkebb családjáról! 
- A nagy családom valóban a gyülekezet. Feleségemmel nem-

régiben ünnepeltük 43. házassági évfordulónkat. Nagyon sok 
támogatást, megértést kaptam tőle a munkám során és jelenleg 
is köszönettel tartozok neki. Az Úr megsegítette nagy betegsé-
gében is, adott erőt a megpróbáltatáshoz. Fiam 43. évében van, 
presbiter. Autószerelő, informatikus és mezőgazdasági mérnöki 
diplomája van. Lányom 38. évét töltötte a minap. Jelenleg a 
Nagévnál dolgozik. Vasárnaponként gyermekórát tart a gyüle-
kezetben. Hitoktatói diplomája mellé most a fejlesztő pedagó-
gusit végzi. Egy fia és egy lánya van. Én 1939-ben születtem, 
gépész családból származom. Gyermekkoromban cséplő gépe-
ket, ún. tüzes gépeket (szalmával fűtötték) vezettem nagy élve-
zettel. A gépészet vonzott egész életemben. A Gépállomásnál a 
későbbiekben Mezőgép lakatosüzemének voltam a vezetője. Az 
Úr Isten vezényelte életemet. Munkám elismeréseként többször 
jutalmaztak. Honvédelmi Miniszteri és polgári kitüntetésekben 
is részesültem. 

- Hogyan szokta az embereket megszólítani? Kérdezte már az 
üdvösségükről? Mennyire fogékonyak egy kisebb bizonyságté-
tel megszívlelésére? 

- Ez egy kényes kérdés. Példamutatónak kell lenni. Járjon az 
ember olyan példával, hogy tudja az evangéliumot éreztetni. 
Van aki megszívleli, örömmel veszi, hogy beszélek a hitről, van 
olyan, aki nem veszi szívesen. Ki kell tapasztalni, mert aki rá-
menősen akar bizonygatni, éppen az ellenkező hatást váltja ki 
az emberekből. Úgy tegyünk a másik emberrel, mint ahogy mi 
is szeretnénk, hogy bánjanak velünk. Ne a szálkát lássuk a má-
sik ember szemében. Igyekszem finoman meggyőzni az embe-
reket, hogy jöjjenek templomba. 

- Szerintem mindenkinek megvan a maga gyenge pontja, sőt 
több is. Tapasztalatom szerint ezekkel bajlódunk a legtöbbet. 
Milyen próbatételei voltak, amelyek mélyítették a hitét? Volt-e 
amelyiket nem sikerült kiállni? 

- Örökös próbáknak van kitéve az ember. Krisztus elhordta a 
keresztet helyettem. Meg kell próbálni elviselni a próbatétele-
ket. Sok ma a próbatétel. Munkanélküliség, családi viszályok, 
politikai csatározások. Próbára teszik az emberek tűrőképesség-
ét, az enyémet is. Nem viselem, amivel nem értek egyet. Fo-
gyunk kifele a tartalékokból, ez igazán próbára teszi az emberi-
séget. 

- Olyan jó új arcokat látni a gyülekezetben. Ha valaki sokáig, 
hónapokig távol marad, elmegy meglátogatni? 

- Keresni szoktam a távolmaradókat. Kórházban is szoktam 
látogatni. Feltűnik, ha hiányzik valaki. Kivárok valamennyi 
időt, és érdeklődök utána. 

- A Kálvin téri gyülekezetért szokott imádkozni? 
- Sajátos dolog, ami a Kálvin téren történt. Bízom benne, 

hogy a megfelelő testvéri kapcsolat kialakul a gyülekezeten 
belül és a két egyházközség között is. Imádkozzunk valameny-
nyien, hogy ez így legyen! Isten áldása legyen országunk, vá-
rosunk, családjaink és gyülekezeteink életén és szolgálatán! 

MIKOR  JÓAKARATTAL  VAN  AZ  ÚR  VALAKINEK  
ÚTAIHOZ, MÉG  ANNAK  ELLENSÉGEIT  IS  JÓAKARÓ-
VÁ  TESZI. (Péld. 16,7) 

Rózsa Gáborné Szilvi 

 
 
                                                   

Simon A. grafikája 

Kevés olyan böszörményi ember van... 
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Nekünk, hívőknek, nagyon 
fontos, hogy imádságban 
dicsőítsük és kérjük te-
remtőnket, mert e világ 
zajában hamar elfára-
dunk. Hitet, erőt, lelki bé-
két, bátorítást csak tőle 
kaphatunk. Imádkozásun-
kat segíti, ha ezt a min-
denkor aktuális témájú 
énekelt imádsággal tehet-
jük.  
 
Áldáskívánással.  Végvári Tibor 

475 - Imádkozzatok és buzgón kérjetek 
Tinódi Sebestyén 1510?-1556

 

2. "Keressetek buzgón, és megtaláltok!" Téged keresünk, Uram, hogy bűn, 
átok Erőt ne vegyen mirajtunk, légy nékünk Égi utunk, igazságunk, életünk! 
 
3. "Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!" Elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, 
nyisd meg az égi béke szép honát, Add, hogy zenghessünk örök halleluját! 

Victor János 1860-1937. 
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

Színezd ki és vágd ki a kis képeken levő hangszereket. Keresd ki a Bibliából a 150. Zsoltárt 
és ragaszd fel a képeket a megfelelő helyre.  

150.zsoltár 
Dicsérjétek az Urat! 
 
 
Dicsérjétek Istent    , 
Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, 
Dicsérjétek nagyságához méltóan! 
 
 
 
Dicsérjétek  , 
 
 
 
Dicsérjétek és  ! 
 
 
 
Dicsérjétek és körtáncot járva, 
 
 
 
Dicsérjétek citerával és  ! 
 
 
 
Dicsérjétek csengő  , 
 
 
 
Dicsérjétek zengő  ! 
Minden lélek dicsérje az Urat! 
Dicsérjétek az Urat! 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

Megyei Csapat Sakk Diákolimpia 
Iskolánk rendezte meg a Megyei Általános- és 

Középiskolás Csapat Megyei Diákolimpiát sakk 
sportágban. A január 24-25-én lebonyolított rendez-
vényen 25 csapat vett részt, és mérkőzött meg a he-
lyezésekért, érmekért. Az egyes kategóriák győztesei 
képviselik majd megyénket az országos döntőn. In-
tézményünk kitűnőre vizsgázott házigazda szerepé-
ben, mivel semmilyen probléma nem merült fel ver-
senyek közben, illetve minden egyes versenyző, kísé-
rő jól érezte magát. Természetesen számunkra a ren-
dezés mellett az is fontos volt, hogy saját csapataink 
is megmérettessenek a magas színvonalú megyei 
döntőn. Jól vizsgáztunk első alkalommal, hiszen szép 
sikereket értek el tanulóink. Reméljük, hogy az évek 
folyamán majd tovább duzzad érmeink száma, és 

azok minősége is. 
Iskolánk csapatainak eredményei: 
Alsós lányok:  Márton Éva, Jóhn Melitta, Ollé Re-

beka ,3.helyezés  
Alsós fiúk: „A”: Török Sándor, Nagy Szabolcs, 

Dóka Imre 6.helyezés  
„B”: Török Pál, Mező Péter, Abai Csaba; 

8.helyezés  
Felsős lányok: Jóhn Szimonetta, Bertalan Petra, 

Töviskes Anett; 3.helyezés  
 
 
Megyei Asztalitenisz Diákolimpián iskolánk tanu-

lója, Kéki Tamás 5. helyen végzett az igen rangos 
mezőnyben. Felkészítője Radácsi István. 

Gál József (testnevelő) 

2010. február 03-án került megrendezésre a Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny 
városi fordulója, melyen az 5-6. osztályos korcsoportban Jóhn Eugénia 3. helyezést ér el. 

( felkészítője: Borosné Kiss Szilvia ) 

2010. február 13-án, 
szombaton került megren-
dezésre iskolánk farsangja 
a Városi Sportközpontban. 
9 órakor vette kezdetét a 
gyerekek farsangi felvonu-
lása, ahol több mint 120 
gyerek öltött jelmezt és 
vonult fel a zsűri előtt. Ezt 
követően táncházra, népi 
játékokra és tombolasorso-
lásra került sor, miközben a 
büfében falatozhattak a je-
lenlévők.  

A legötletesebb jelmeze-
seket a zsűri ajándékkal 
jutalmazta. Reméljük min-
denki nagyon jól érezte 
magát a mulatságon, bí-
zunk a jövő évi folytatás-
ban. 

DÖK 

FARSANG 

Versenyeredmények január-február hónapban 

Sport. 
Megyei Úszó Diákolimpia, Hajdúszoboszló: 
III. korcsoport, leány 100m gyors: 3.helyezett Szabó Brigitta 5. osztályos tanuló. 
IV. korcsoport, fiú 100m hát: 7.helyezett Fekete Roland 7. osztályos tanuló. 
I. korcsoport, lány 50m gyors: 8.helyezett Szabó Krisztina 1. osztályos tanuló. 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

A „Templomi Orgona Megmentéséért Alapítvány” 2009. 
évben az orgona felújításával kapcsolatban az alábbi 
munkákat végezte. 

Tekintettel arra, hogy a II. manuál felújítási munkái sem 
határidőben, sem minőségben nem feleltek meg az elvá-
rásoknak, a vállalkozóval a szerződést megszüntettük, a 
kifizetett összeget visszaköveteljük, a hátralévő munkála-
tokat felmérettük és árajánlatot kértünk a felújítás költsé-
gére, kiválasztottuk a leendő kivitelezőt, a tervek alapján 
a munkálatokra megkértük a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal engedélyét, adományt gyűjtöttünk.  

Az SZJA 1%-át az APEH késedelmes teljesítése miatt 
csak 2010. év január 15.-én kaptuk meg reklamációnkat 
követően, melynek összege 200.744,- Ft.  

Pénzügyi adatok 2009.12.31.-én: 
Pénzkészlet:   1.165. 778,- Ft 
Bevételek: adományból   435.580,- Ft 
  (19 fő, Bethánia Szöv., Nervetti Bt. által) 
  Banki kapott kamat 109.077,- Ft 

Összes bevétel:    544.657,- Ft 
 
Kiadások:bélyegző, posta, hirdetés, egyéb   22.237,- Ft 
  banki kezelési költség       22.073,- Ft 
          orgona felméretés (Apertum Kft)1.260.000,- Ft 
Összes kiadás:             1.304.310,- Ft 
A bevételt meghaladó kiadást az előző évről áthozott 

1.925.446,- Ft fedezte. 
 
Az alapítványi kuratórium tagjai munkájukért nem kap-

nak ellenértéket, a felmerült működési költségek (rezsi) 
nem kerülhetők meg. ( A bevételhez viszonyítva, annak 
8,1%-a.)  

Az orgona felújításra 2010. évben is várjuk a pénzbeli 
adományokat, és az adó 1%-ának felajánlását, attól füg-
getlenül, hogy a 2010. évben befizetett adományok után 
már adókedvezményt nem lehet igénybe venni az új adó-
törvény miatt. 

Hajdúböszörmény, 2010-01-26Végvári Tibor (elnök) 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORGONAALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 2009-BEN 

Napjainkban, amikor a számítógép lépett be életünkbe, 
tapasztalhatjuk, hogy csappan az olvasni vágyó felnőttek 
és gyerekek száma. Azért próbáljunk becsempészni 
könyvtárunkba olyan könyveket, amelyeket mi is és gye-
rekeink is szívesen olvasnak. Ha el tudjuk érni, hogy na-
ponta csak egy órát olvassanak, az már nagyon jó. A szó-
kincsüket is növeli, jobban ki tudják magukat fejezni és 
ha látják, hogy szüleik is olvasnak, az jó példa a gyerek 
számára. 

Szeretném Győri Katalin:: „ Felhők szigete „ című ifjú-
sági regényét mindenki figyelmébe ajánlani. Ez a regény 
Kőszegi Benjáminról szól. Vége az iskolának, kezdődik a 
vakáció, de Beninek nem úgy alakul, ahogy azt eltervezte. 
A szülők gyakori veszekedése miatt ugyanis elmarad a 
tervezett közös nyaralás. 

Ezért Benit elküldik egy keresztyén táborba, amíg ők 
rendezik maguk közt a vitákat. Beninek ehhez nincs ked-
ve és utálja a tábort is. A szülők csak tíz napot kérnek tő-
le, hogy töltsön el a táborban. Csak a nagymamánál hal-
lott az Úrról, de nem érez vágyódást, szenteskedésnek 
tartja. Mivel szüleivel nem jár templomba távol áll tőle az 
egész. 

Az utazással elkezdődik a kaland, új barátokkal való 
ismerkedés és megannyi élmény vár rá. Találkozik egy 
olyan személlyel is, aki egész életét új irányba vezeti. 

Ez a könyv egy ifjúsági gyermekregényíró pályázaton 
első díjat kapott. Ezért is tudom ajánlani minden korosz-
tálynak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Nagyné Rózsa Mária 
munkatárs 

OLVASNI  JÓ! 

ÖKUMENIKUS 
IMAHÉT 

2010 02.18.-2010 02 24. 
A Bocskai téri gyülekezet a csü-
törtöki napon adott otthont a 
2010-es ökumenikus imahétnek. 
A 3.a. osztályosok bizonyságot 
tettek a hitről és a szeretetről, 
ami összecsengett Füstös Gyula 
baptista lelkész igehirdetésének 
alapgondolataival. A gyerekek 
szolgálata kedves színfolt volt az 
ökumenikus gyülekezet számára. 

Papp Sándor Zsoltné 
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 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 
 Vasárnap   9 óra Gyermekóra Bódi ház 
 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 
 Vasárnap 17 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 
 Hétfő   8 óra Hétkezdő áhítat Templom 
 Hétfő 15 óra Imaközösség Bódi ház 
 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 
 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 
 Péntek 16 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Bódi ház 
 Péntek 18 óra Ifjúsági óra 14-18 éveseknek Bódi ház 
 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 
 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

Lapzárta: április 14. 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 
Pályázatot hirdetünk felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Téma: Mit jelent nekem Húsvét, Jézus 
Krisztus kereszthalála, feltámadása? 
Lehet prózában, versben, vagy rajzban pályázni. A pályaműveket a református iskolában és a Lelkészi 
hivatalban lehet leadni zárt jeligés borítékokban 2010. március 21-ig. 

Január 18-22-ig Egyetemes Imahetet tartottunk a történelmi 
egyházakkal közösen. Az Imahét témája: az imádság és a tanú-
bizonyság volt. 

 
Január 23.-án, szombaton délután évkezdő presbiteri ülésre 

került sor a gyülekezeti teremben. 
Az ülés témái: a 2009-es gyülekezeti és iskolai zárszámadás , 

a 2010-es iskolai és gyülekezeti költségvetés megbeszélése, 
elfogadása. A Missziói munkaterv megbeszélése. Beszélgetés 
az egyház válságáról. 

Febr. 7.-én a vasárnap délelőtti Istentiszteleten a Lepramisz-
szió vasárnapja alkalmából Szabó Margit testvérünk rövid be-

számolót tartott a  gyülekezet lepramissziós munkájáról és a 
leprásokról. 

 
Február 14.-én a vasárnapi Istentisztelet után kávéházi alka-

lom volt a gyülekezeti teremben. Szeretetvendégség  keretében 
találkozhattunk és kötetlenül beszélgethettünk egymással. 

 
Gyülekezeti újságunkat adományokból tartjuk fenn. Az ön-

költségi ára kb. 70 Ft. Kéthavonta 700 példányban jelenik meg. 
Ez alkalmanként 50 ezer forint kiadás a gyülekezetnek. Kérjük, 
adományával támogassa az újság megjelenését! Segítségét kö-
szönjük! 

HIRDETÉSHIRDETÉS  
Egyházi tulajdonban levő PARAKLÉTOSZ  NONPROFIT  KFT. 

Hajdúböszörményi Nyugati Temető 
Temetkezési szolgáltatások, kegyeleti cikkek forgalmazása, egyházi, polgári szertartások szervezése, lebonyolítása, teljes körű ügy-
intézés, elhunytszállítás bejelentése éjjel-nappal: 06-52-371-208, 06-20-464-84-86 


