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Uram, ma lettem nyolcvanéves,  
túl gyorsan múltak el az évek. 
Még oly sokat szeretnénk tenni, 
úgy szeretnék nyolcvanegy lenni. 
 
A pár kis tervem, mi még lenne 
ha tán több időt igényelne, 
s egy év nem lenne elegendő, 
add, hogy legyek nyolcvankettő. 
 
Jó lenne még sokat utazni, 
újabb helyeket meglátogatni, 
halálom perce még tán várhat, 
megérhetném a nyolcvanhármat? 
 
Uram, Te látod a világot, 
Gyorsan jönnek a változások. 
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, 
Esetleg lehetnék nyolcvannégy. 
 
És ahogy a technika halad, 
Sok újat lát, ki élve marad. 
Még oly sok minden ideköthet, 
Úgy örülnék a nyolcvanötnek! 
 
Az emberiség oly sokat tehet, 
A világ oly csodás hely lehet, 
Jó annak, aki itt maradhat, 
Nem oly sok az a nyolcvanhat! 
 
Tudom Uram, hogy sokat kértem, 
Hisz oly szép lehet fenn az égben. 
S én mégis arról tervezgetek, 
Hogy érjem meg a nyolcvanhetet. 
 

Elfáradok a hosszú úton, 
El is kések majd sokszor, tudom 
Tudasd velem, ha meggondoltad 
Betöltöm-e a nyolcvannyolcat? 
 
Addigra már oly sokat láttam, 
Emlékeimet regisztráltam, 
Mily nagy kár lenne, ha elmennék, 
Mielőtt nyolcvankilenc lennék. 
 
Már igazán csak egyet kérek, 
Uram, ne vedd szemtelenségnek, 
Éveim száma kerek lehet, 
Ha meglátnám a kilencvenet. 
 
És hogyha ezt már megengedted, 
S ezt a lépést értem megtetted, 
Neked már úgyis egyremegy, 
Könnyen lehetnék kilencvenegy. 
 
Minden szemérmet félreteszek, 
Hogyha még egyet kérdezhetek, 
Tudom ez a kor hajmeresztő, 
De hadd legyek kilencvenkettő. 
 
Úgy megszoktam az életemet, 
És hátha lesz még, ki megszeret, 
Ki pótolná elvesztett párom, 
Ha lehetnék kilencvenhárom. 
 
Addigra már reszket a kezem, 
De ha helyén lesz még az eszem, 
A magas kortól, és nem félek, 
Megadod a kilencvennégyet? 
 

A korra nincsen szabadalom, 
Számításom megtalálhatom, 
Ha őrködsz egészségem fölött, 
Akkor lehetnék kilencvenöt. 
 
Manapság már hallani olyat, 
Emberekről készül másolat, 
Ezt talán én is megvárhatom, 
Segíts át a kilencvenhaton. 
 
Ha még hirtelen meg nem halok 
Kis vagyonkámmal rendben vagyok, 
Elég lesz tán még egy évig, 
Kihúzhatnám kilencvenhétig? 
 
Hála neked, nagy a családunk, 
Még pár dédunokát is várunk, 
Láthatnám őket? . - ugye ezt mondtad 

Ha megadod a kilencvennyolcat. 
 
Sok évet kaptam, nem egy-kettőt, 
Megköszönöm a sok esztendőt. 
És még kérem, - tán el sem hiszed, 
A kilencvenkilencediket. 
 
Még egy év és akkor valóban, 
A népek azt mondhatják rólam, 
Ez aztán igen szép kort élt meg, 
Hisz tegnapelőtt volt százéves! 
 
Uram az életet te adod, 
Úgy veszed el amint akarod. 
Nem is zavarlak többet Téged, 
ne vedd komolyan, amit kérek, 
Csak beszélgetni akartam véled  

Részlet egy reggeli áhítatból:          Szakály Éva: Alkudozás 

Pihenni, kikapcsolódni, Isten szavát meghallani! 
Köszönetünkkel Isten után a lelkészházaspárnak tartozunk, nélkülük 

nem jött volna létre a nagy egész. A zenekar munkáját köszönjük, kíván-
juk találjanak sok örömet az éneklésben. Munkás éveimnek a végét 
kertészetben töltöttem. Olyan feladatot is kaptunk, hogy a vadalanyba 
nemes vesszőszemet telepítettünk. Amikor elkezdenek növekedni, meg-
jelennek a vadhajtások, amit el kell távolítani. Az őszibarackról tudni kell, 
hogy az első levélkék kis kunkorodottak. Amikor végig értünk egy soron 
a vadalással, egyik munkatársunk kijelentette, hogy ő bizony azokat a 
kis guzorikat letekergette. Nagy kétségbe esve közöltük vele, hogy az 
lett volna a jó! 

No a mi mennyei kertészünk nem így bánik velünk! Még ha keserve-
sek vagyunk is, nem tekergeti ki a nyakunkat, hanem lemetszi a vadhaj-
tásokat, hogy a nemes tudjon növekedni. 

Udvarunkban áll egy körtefa. Talán van már húsz éves is és még min-
dig megjelennek rajta a vadhajtások. Kicsit ehhez tudom hasonlítani az 

én életemet is. Bizony megjelennek rajta a kellemetlen vadhajtások is, 
amiket Isten el szeret távolítani. A táborozás erre is jó volt. 

Minden elismerésem a segítőké. Kívánom Urunk áldásával koronázza 
további munkájukat is. 

Volt egy kedves meglepetésben is részem. Az egyik gyerek szülői 
felügyelet nélkül volt ott és kiszemelt engem pótmamának. Nem mondta, 
de tudom. Andika köszönöm a bizalmat! 

Rád bízom Uram magam, 
ó fogadj el engemet! 
Vágyam és minden utam, 
hadd adjam át Teneked. 
Kőszikla váram légy Te nekem, 
szívem erős, ha Te fogod a kezem. 
Szívem erős Benned és nem fél, 
kőszikla váram Te legyél! 

Szabó Margit 

MIÉRT  IS  MENTÜNK  FEL  A  HEGYRE? 

Reggeli áhítat Szabó Márton és Szabó Mar-

git szolgálata 

Kampány. A Lídia (nők) és az ifisek csoportjának előadása 

(A beszámoló a 6. oldalon olvasható a kampányról) 
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Miért mentem el a gyülekezeti táborba? 

Tulajdonképpen azért, mert a szüleim és 

a testvérem is mentek, és én nem akartam 

egyedül nyaralni, hát velük tartottam 

Először minden furcsa volt, reggeli áhí-

tat, esti áhítat, ráadásul 10 lánnyal aludtam 

együtt a padláson egy nagy szobában, s 

közülük nem mindenkit ismertem. De az-

tán fokozatosan kezdtem magam egyre 

jobban érezni. Egy nap színdarabot adtunk 

elő, amiben én játszottam az oroszlán szerepét, a sminkem és a 

frizurám jól sikerült, (mások szerint is). 

Túráztunk is a Kékesre, és édesapám-

mal felmentünk a kilátó tetejére. A leg-

jobb a szombati tehetségkutató 'Csillag 

születik' program volt, ott is a kis Enikő 

tánca tetszett a legjobban 

Őszinte leszek, vasárnap már nem bán-

tam, hogy hazamegyünk, s újra találkoz-

hattam a barátnőimmel. Nekik majd 

részletesen elmesélem milyen volt a 

tábor, s azt is, hogy miért megyek el 

jövőre is.      Gyulai Klára (kis ifis) 

 

„...Jól tetted, hogy eljöttél…” 
(ApCsel 10,33) 

Isten segítségével második alkalommal 
vehettem részt gyülekezetünk táborában és 
másodszor voltam együtt Mátraházán a 
Bocskai téri testvérekkel. 

Jó volt újra a világtól „távol” lenni és kö-
zösen átélni a Jó Atya közelségét, feltöltődni 
lélekben és hitben fejlődni, gazdagodni. 
Minden nap hallgathattuk Isten Igéjét Noé 
történetén keresztül. Tovább mélyíthettük 
kapcsolatunkat a „régi” táborozókkal és 
külön öröm, hogy új résztvevők is eljöttek 
megtapasztalni, milyen is ez a gyülekezeti 
együttlét. Bár lényegesen többen voltunk, mint tavaly, nekem mégis 
hiányzott néhány gyülekezeti testvér. 

Sok színes programban volt részünk: sport, 
túra, vetélkedő, tartalmas beszélgetések a 
testvérekkel, filmvetítés és még sorolhat-
nám… 
Örülök, hogy a gyülekezeti zenekar tagjaként 
szolgálhattam is a közös zenés áhítatok al-
kalmával. 
A szállásunk és az ellátásunk – a januárihoz 
hasonlóan – ismét kitűnő volt. 
A baj az, hogy elmúlt ez az alkalom is, és 
sokakkal egyetértésben azt hiszem, mindenki 
várja a következő együttlétet (kirándulást, 
hétvégét, illetve az újabb tábort). 
„…Menjetek el szerte az egész világba, hir-

dessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” 
(Mk 16,15) 

PONGOR MIHÁLY: „A Hegyen II.” 

 

Igen, ott voltam! Hála Istennek immár harmadik alkalommal 

volt gyülekezetünkben többgenerációs tábor. Köszönet illeti 

mindazokat, akik munkatársként vettek részt. 

Én is harmadjára táboroztam a gyülekezettel. Az idei volt 

számomra a legnehezebb, hiszen feleségemet és kéthetes kisfia-

mat hagytam itthon, de enyhítette szomorúságomat két imádni-

való gyermekem, akik velem jöttek. Félelem volt bennem, hi-

szen egyedül egy hét a gyerekekkel a feleségem nélkül… Lelki-

leg sokat épültem a gyülekezet, a közösség, az emberek, a be-

szélgetések által. 

Csak azt tudom mondani: mindenki sajnálhatja, aki nem volt 

ott! Hiszen az előző évekhez hasonlóan ismét nagyon jól sike-

rült. Örülök, hogy ilyen sokan rászánták magukat és a gyüleke-

zeti tábort választották. Bár néhányan hiányoztak, de voltak régi 

ismerősök és új arcok is. Részesei lehettünk egy csodálatos, 

programokkal gazdag hétnek: egri Érseki pincerendszer, parádi 

Kocsi Múzeum, gyöngyösi Mátra Múzeum. Több irányba tud-

tunk túrázni is: sástói kilátó, kalandpark, Kékes, Farkas kút. 

Változatos volt a program: közös beszélgetések, asztalitenisz 

verseny, hennafestés, gyöngyfűzés, udvari sakk, vetélkedő, esti 

gyertyafényes közös éneklés, csillaghullás, kampány, ki mit 

tud?, és vasárnap úrvacsorával zártuk a tábort. Kell ennél több? 

De leírni, elmondani nem lehet, amit ott kap az ember, azt át 

kell élni! Jöjjön el mindenki legalább egyszer és biztosan meg-

érti, amit Isten közelsége adhat fent a hegyen! Ott voltunk mind 

kicsik, nagyok, sokan nem ismertük egymást, de mégis úgy 

jöttünk haza, mint régi jó barátok. 

Hálás vagyok, hiszen oly sokat kaptam, amire nem is számí-

tottam. Elnézést kérek, ha valakit megbántottam vagy nem fi-

gyeltem rá eléggé. Hálás vagyok Istennek, amiért ott lehettem. 

Csak biztatni tudok mindenkit, ha teheti, vegyen részt a követ-

kező táborban: nem fogja megbánni! 

„…Jól tetted, hogy eljöttél…”    
ApCsel 10,33 

Nagy Zsolt:  Mátraháza - hümmmm……..igen! 

Kissné Tardi Gyöngyi: Köszönöm Istenem! 
 
Nagy örömmel tölt el, hogy immár én is a Bocskai téri reformá-

tus gyülekezet tagja lehetek, és hogy részt vehettem a mátraházi 
táborban, ahová velem tartott a férjem és a hároméves kisfiam, 
Máté is.  

Izgatottan és kíváncsian vártuk az indulás napját, hiszen nem-
csak az első tábori részvételt, hanem az első zenekari fellépése-
ket is jelentette, ahová előtte lelkesen jártunk próbálni hónapok 
óta. Megható volt hallani, hogy a résztvevő testvérek milyen jól 
ismerik a gyülekezeti énekeket, és milyen csodálatosan szólt eny-
nyi embertől! A jól megszervezett egy hét alatt színes és gazdag 

programok vártak ránk, mint például a közös áhítatok, a túrázás, 
a gyöngyfűzés, közös sok-sok éneklés, ping-pong, reggeli torna, 
kalandpark látogatás, filmvetítés, gyereknek játszótér, vetélkedés, 
„csillaghullás”… 

Különösen tetszett a táborban a többgenerációs részvétel, na-
gyon jó kis csapattá, már-már családdá kovácsolódtunk össze 
fiatalok és idősek egyaránt, és mi sok barátra találtunk. 

Számomra nagyszerűek és tanulságosak voltak a délelőtti be-
szélgetések, ahol a különböző témaköröket megvitattuk, megis-
merve ezzel egymást és egymás véleményét. Sajnos hamar vé-
get ért ez a tábor, szívesen maradtunk volna még. Remélem, 
jövőre is lesz, mi ott leszünk – ha megadatik. 
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Jobb a táboron belül, mint kívül 

- Végy közel 100 lelkes táboro-

zót, akik egy hétig, vagy pár na-

pig, akár pár óráig részt vesznek a 

gyülekezeti táborban. 

- Adj hozzá érdekes programo-

kat: csoportos beszélgetéseket, 

játékot, filmvetítést, túrákat, vetél-

kedőt. 

- Ki ne hagyd a hétzáró kam-

pányestet és a Csillag születik te-

hetségkutatót! 

- Fűszerezd meg jókedvvel, vi-

dámsággal, egymás felé nyitott be-

szélgetésekkel. 

- Mindezt tálald egy kellemes he-

lyen, mint Mátraháza, ahol a hegyek 

friss levegője és a szállás kényelme 

biztosítja a jó közérzetet. 

- S ha mindezt Isten áldása kíséri, 

biztos lehetsz benne, hogy felejthe-

tetlen tábori emlékekkel térsz haza! 

 Vajda Zsófi 

 

Mind három többgenerációs táborban részt vettem unokáim-

mal. Tábori élményeimet szeretném megosztani az olvasókkal.  

A táboroknak a hit építése, mélyítése és a gyülekezeti élet 

megismerési volt a célja. Jó volt együtt lenni. Látni az örömö-

ket, a gyerekek egymáshoz és a felnőttekhez való viszonyát, 

alkalmazkodó képességük fejlődését. Mind a három tábornak 

meg volt a maga varázsa.  

Az első Telkibányán volt. Nem ismertük egymást, csak a 

templomban találkoztunk, lelkészeink is akkor ismerkedtek az 

ott lévő táborozókkal. A telkibányai kis templomban az esti 

áhítatok, áldott együttlétek voltak. A csendesség jelentette az 

igazi lelki feltöltődést.  

A második tábor Balassagyarmat-Nyírjes volt. A kis bunga-

lók, a nagy belátható tér, a fürdési lehetőség mindnyájunkat 

megfogott. Szálláshelyünkről kilépve, azonnal egymás mosoly-

gását, „áldás békesség” köszöntését viszonozhattuk. 

A harmadikat Mátraházán tölthettük. A konferencia terem, a 

komfort, illetve a kényelem, a zenekar megalakulása és a népes 

gyülekezet jelentett sokat. Új arcok, új gyerekek részvétele fel-

emelő érzést nyújtott mindenki számára. A csoport beszélgeté-

sek, a közös éneklések, a vetélkedő, a kirándulás, együtt utazás 

felejthetetlen élményeket és lelki feltöltődést jelentett. 

Minden újság olvasót  arra biztatok, hogy csatlakozzon a gyü-

lekezethez és tapasztalja meg a közösségünkben rejlő mennyei 

erőt! 

Rabné Marika néni 

Tábori élményeim 

Különös érzés 
fogott el az egyik este Mátraházán. Erről az 
érzésről szeretnék mesélni. A gyülekezeti tábort 
nagyon vártam én is, ahogy szinte mindenki. 
Persze ez a tábor is hosszú előkészületekkel és 
felkészüléssel kezdődött a munkatársak és a 
lelkipásztorok számára. Az egyik elvállalt fel-
adatom, az esti evangélizációs alkalmakra való 
készülés, sok örömöt adott, és a Szentlélek 
általi megerősödést jelentette. Az előző hetek 
és napok feszültsége csak lassan kezdett ol-
dódni bennem, de azért már az utazás első 

percétől kezdve megpróbáltam mindent magam mögött hagyni, és csak 
körülöttem lévőkre figyelni, velük beszélgetni. 

Tulajdonképpen most, akár a hét minden egyes történéséről lehetne 
hosszasan mesélni, de mégsem teszem, hanem visszakanyarodok arra 
a különös érzésre, ami hét vége felé kerített hatalmába, és töltött el 
békességgel és boldogsággal. 

A tábor kezdetekor kb. 8-10 konkrét feladattal rendelkező munkatár-
sunk volt, akik az előkészületekben is részt vettek. De ahogy teltek a 
napok, mintha egyre többen vállaltak volna kisebb-nagyobb feladatot, 
mellyel aktívan részt vállaltak a tábor életéből. Ez egészen péntek estig 
szinte fel sem tűnt nekem, olyan természetesen voltak jelen a tábor 
életében. 

Pénteken este vetélkedő volt, melyen szinte mindenki részt vett, leg-
alább nézőként. Akkor ott ültem, és figyeltem a gyerekeket, a felnőtteket, 
a fiatalokat és időseket. Fantasztikus volt a lelkesedésük, az odaadásuk, 
ahogy igyekeztek a feladatokat megoldani. Sok csapat volt, és termé-
szetesen a csapatok nyerni akartak, de ez olyan verseny volt, ami mégis 
összekovácsolta az embereket. Mindenkinek megvolt a feladata, a he-
lye, a szerepe, a megbecsültsége. Mindenkinek megvolt „az embere”, 
akire számíthatott. Egyszerre csak azt éreztem, hogy IGAZI GYÜLEKE-
ZETTÉ lettünk, olyan közösséggé, melyről Krisztus is tanított egykor. 

Megszűnt a sokféle különbség az emberek között, ami általában elvá-
laszt bennünket egymástól. Mindenki megtalálta a helyét, a feladatát és 

szerepét, és abban jól érezte magát. Akkor ott, azaz érzés erősödött 
meg bennem, hogy csodálatos ennek a közösségnek a lelkésze lenni! 
Ezen túlmenően világosan láttam még valamit: gyülekezetünk egyre 
inkább krisztusi közösséggé formálódik Isten Lelke által. Azt láttam, 
hogy a szemem előtt válik valósággá Isten kijelentése: „Az egész test 
pedig az ő (Krisztus) hatására egybeilleszkedve és összefogva, a külön-
féle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának 
megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épül-
jön szeretetben.” (Ef. 4,16) 

Ez a tábor bennem azt erősítette meg, hogy mennyei Atyánk szereti, 
és napról napra áldásával gazdagítja a Bocskai téri Gyülekezet életét. 
Ezt az áldást nem lehet kiérdemelni, csak kegyelemből megkapni lehet, 
kérni lehet. Sőt, kérni kell! Hogy Krisztus teste, egyháza tovább épüljön 
szeretetben itt a Bocskai téren. 

Loment Péter lelkész 

 

A kép  a vetélkedő egy részletét mutatja : A 
Noé történet egy tanúsága a 21. században 

(A Kékek csapatának előadásában) 

Kohn Zsolt zámolyi lelkész hirdette az 

igét vasárnap, majd úrvacsorával zár-

tuk a tábort 
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Simon A. grafikája 

Nemrégiben tanított lelkipásztorunk 

a növekedésről és a visszahúzódás-

ról. Mindannyian bízhatunk abban, 

hogy nem csak gyülekezetünkben 

beszélhetünk növekedésről, hanem a 

Zsuzsa lelki életében is. 

-Hogyan vezetett Isten ide hozzánk? 

- Ez tényleg az Úristen dolga volt. 

Tavaly szeptember végétől voltunk 

férjemmel Németországban, ugyanis 

Münsterben kapott ösztöndíjat. Ta-

vasszal érdeklődtünk, de nem na-

gyon voltak lehetőségek. Kicsit el is szomorodtunk, de hittünk 

abban, hogy lesz szolgálati területünk. A férjemnek sikerült 

júniusban a Lelkésztovábbképző Intézetben tudományos mun-

katársként elhelyezkedni, szeptemberben kezd. Mikor a nyár 

folyamán én is megkaptam az e-mailt - ezen állás ajánlatával - 

igazi csodaként éltük meg. Remélni sem mertem, hogy ilyen 

szívemhez közel álló területet szánt nekem az Úristen. 

- Gyermekéveidtől kezdve vezetett a Jóisten… Ugorjunk csak 

vissza! 

- Debreceni születésű vagyok. A Nagyerdei gyülekezetben 

kereszteltek. A hittantanáromnak nagyon sokat köszönhetek, 

példaképként is említhetem, a személye nagy hatással volt rám. 

A nagyszüleim, szüleim templomba járó emberek, együtt ment 

a család. A nővérem is a református gimnáziumba járt, mint 

ahogy később én is, az ottani vallástanárom is sokat pásztorolt. 

Szüleim oszlopos tagjai a nagyerdei gyülekezetnek, most is 

otthon érzem magamat, úgy is fogadnak, ha meglátogatom őket. 

Itt kaptam ifis csoportot egy teológus társammal, nagyon lelkes 

csapat kovácsolódott össze. Három évig voltam velük, s tanul-

gattam az ifjúsági munkát. Barátként kezeltek, a titkaikat is 

megosztották velem. Ekkor zártam a szívembe ezt a korosztályt. 

Lehet, hogy idővel – ha öregszem - nehezebben találom majd 

meg velük a hangot, de ez még nem fenyeget. Ifjúsági táborokat 

is vezettem. Négy évvel ezelőtt kerültem Csengerbe, ez esperesi 

központ is Szatmárban. Az önkormányzati iskolában a hitokta-

tás sok áldással járt. Mindig történt valami, változatos szolgála-

tot végeztem az istentiszteleteken túl is: ifjúsági órák, esketés, 

keresztelés, temetés. Pozitív tapasztalatokkal jöttem el, kipró-

bálhattam kis és nagy gyülekezetben is magamat. Könnyek kö-

zött, nehéz szívvel kellett otthagynom az ottani testvéreket. 

- Milyen tapasztalataid vannak az itt eltöltött rövid idő múltá-

val? Könnyűnek, avagy nehéznek érzed a rád váró feladatokat? 

- Biztosan lesznek majd új dolgok, nem látom át még teljesen, 

hogy pontosan mi is vár rám. 

Megállapítottam már e rövid idő alatt is, és erre a tábor na-

gyon kellemes és hasznos lehetőséget nyújtott, hogy fiatalos a 

gyülekezet. A jövőnk záloga ez, azt hiszem. Nem minden gyü-

lekezetben van ez így, sajnos. A debreceni gyülekezettel sokat 

táboroztam, de itt ez most más helyzet volt, mert itt nem ismer-

tem szinte senkit sem, nem volt meg a háttértudásom. De utána 

való héten már jó volt újra találkozni a testvérekkel, ismerős-

ként köszöntöttek. A tábor gyülekezetépítés szempontjából is 

hasznos, lakva ismeri meg az ember a másikat. A generációk-

nak megismerni és elviselni is tudni kell egymást. A tábor témá-

ja nagyon tetszett! A gyerekek is érezték a „határokat”, a csatta-

nók is jól kijöttek. 9-14 éves korosztállyal voltam, meglepően 

pozitívan fogadtak, közlékenyek voltak velem, jókat lehetett 

beszélgetni velük, hatalmas bibliaismeretük van. Az utolsó este 

különösen izgalmas volt. Kreatívak voltak a kampányolásban, 

így igazi interaktívvá sikeredett. Már az első estén kaptam csil-

lagot (Esténként egy jelképes papírcsillaggal megajándékoztunk 

valakit, akinek aznap ezzel valamit szerettünk volna mondani ), 

ami szintén meglepett és meghatott. Köszönöm ezt a tiszta szív-

ből felém áradó szeretetet! Szüksége van a lelkésznek is az ef-

fajta visszajelzésre, többletet ad, de elfogadom majd a kritikát 

is, nem sértődöm meg, szerencsére azért nem nagyon volt erre 

eddig példa. 

Gyönyörű helyen voltunk, az idő is kedvezett nekünk. A ne-

gatív csak annyi volt, hogy otthon még nincs minden rendben 

nálunk, a munkások dolgoztak, ez kicsit zavart. Jövőre már re-

mélem nem lesz ilyen árnyék sem. 

- Isten milyen próbák elé állított eddigi életed folyamán? 

Mely tulajdonságaidon szeretnél metszegetni? 

 

- A közelmúltban volt a legnehezebb időszak az életemben, 

türelmesen várni, hogy hogyan is fog alakulni a jövőnk. Most 

erre emlékszem a legintenzívebben. 

Sokszor vagyok kapkodó, ugrálok az egyik dologból a másik-

ba. Egy kis higgadtság nem ártana. A becsapódásra is hajlamos 

vagyok, szeretek jót feltételezni az emberekről, így sajnos sok-

szor kell csalódnom. Szeretek maximumot kihozni magamból, 

ezért esik rosszul, hogyha kihasználják a jóhiszeműségemet. 

- Mit üzensz a Bocskai téri gyülekezet ifjú és idősebb tagjai-

nak? 

- Legyenek aktívak a gyülekezetben, hogy otthon érezzék 

magukat! Itt mindenki számára van hely, ez a békesség szigete 

lehet. A kicsikre a kedves csivitelésük miatt, a fiatalokra az 

őszinteségükért, a felnőttekre az élettapasztalatukért, az időseb-

bekre a megélt hitükért van szükség. Mindenkire egyformán és 

másért. Ott jó és egészséges egy gyülekezet, ahol vegyes a kor-

osztály. 

Várom a szeptembert, és hiszem, hogy itt is meg tudom találni 

a helyemet. 

„Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! S amikor 

ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szaka-

doztak a hálóik. Ne félj, ezen túl emberhalász leszel!” (Lk 

5,4.6.10) 

Rózsa Gáborné 

 

Kovács-Győri Zsuzsa gyülekezetünk új ifjúsági lelkésze 

A Zsuzsi „kis ifis” csoportja  

a „TÚRÓ RUDIK”. 

A vetélkedő győztesei, a  

FEHÉR csapat (mindenkin van 

fehér ruhadarab) 
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  MINT  SZORGOS  MÉHECSKÉK… 

Hálával telt a szívem, hogy férjemmel már harmadik alkalommal ve-
hettünk részt  gyülekezeti táborunkban. 

Nagyon jó volt igét hallgatni, beszélgetni, vetélkedni, kirándulni. Na-
gyon jó volt együtt lenni fenn a hegyen, de le kellett jönnünk. A tanítvá-
nyok is szerettek volna a hegyen maradni, ahol olyan jó volt nekik is 
együtt. Jézus pedig  emlékezteti őket mi is a feladatuk, mi a  küldetésük. 

Nekünk is nagyon jó volt ott a szeretetet, örömöt, békességet átélni 
együtt, de le kellett jönni a nyugalomból, a gondtalanságból a munkába, 
a szolgálatba, a hétköznapi gondokba. 

Az összeszokott szeretet- közösségnek szét kell szóródnia, hogy 
mindaz amit  kaptunk eljuthasson minél több emberhez. Ebből is szár-
mazhat sok öröm és szeretet, csak ez már sokkal munkaigényesebb, 
sokkal több áldozatot igényel. 

A méhecskéhez tudom hasonlítani, aki virágról virágra szállva gyűjtö-
geti a virágport, miközben meg is termékenyíti azokat. Így kellene ne-

künk is emberről emberre szállni az ige termékenyítő erejével és Isten 
szeretetével. A méhecskének nagyon sokat kell repülnie, dolgoznia mire 
a virágporból  édes, gyógyító méz lesz. Nekünk is sokat kell dolgozni, 
szolgálni, hordozni Isten szeretetét, hogy gyógyító öröm és szeretet 
származhasson belőle. 

Fenn a hegyen a testvérekkel olyan egyszerű, olyan békés, olyan 
felemelő volt minden. Itt lenn a világban már sokkal bonyolultabb, sokkal 
nehezebb, de nem lehetetlen. 

Ha úgy élünk és szolgálunk, hogy elfogadjuk Isten vezetését, hordoz-
zuk szeretetét, akkor itt lenn is megérhetünk nagy magasságokat. 

Adja Isten, hogy mint a szorgos  méhecskék, úgy szolgáljunk, úgy 
hordozzuk az Ő szeretetét, megédesítve, meggyógyítva ezzel egymás 
és a saját magunk életét is. 

Így legyen! 
Nagy Sándorné 

„KAMPÁNY”-FELADATOK  A TÁBORBAN 
A táborozás második napján minden csoport kapott egy- 

egy témát, amely mellett „kampányolnia” kellett. Ezeknek a 
bemutatására szombat délután került sor. 

1. Az ovisok, a „Szorgos hangyák” csapatának témája volt: 
JOBB  A  KARÁMON  BELÜL,  MINT  KÍVÜL. 

Kinn a bárány, benn a farkas című körjátékkal jelenítették 
meg, hogy jobb a karámon belül. 

2. A nagyobb gyerekek, a  Jetik csapatának feladata volt: 
JOBB  A  GYÜLEKEZETEN  BELÜL,  MINT  KÍVÜL. 

Két idős néni balesetét mutatták be, aki elesett az utcán és 
segítettek neki orvoshoz jutni. Az egyik szomorúan mesélte, 
hogy egyedül van, nincs aki segítsen rajta, nincs aki ránéz-
zen. 

A másik is egyedül élt, de gyülekezetbe járt. Amikor a lel-
kész meglátogatta örömmel mesélte, hogy milyen sokan 
meglátogatták és mennyit segítettek neki. 

3. A harmadik gyerekcsoport, a Túró Rudik csapatának 
feladata volt:JOBB  A  BÁRKÁN  BELÜL,  MINT  KÍVÜL. 

Volt egy műsorvezető, aki két csoporthoz intézett kérdése-
ket a témával kapcsolatban. Az egyik Dr. Hívő, a másik Dr. 
Hitetlen csoportja. Nagyon ötletesen, szellemesen adták elő, 
ugyanakkor a komoly mondanivaló is megmaradt. Végül a 
közönségnek is feltette a kérdést: Ki szeretne a bárkán belül 
maradni? Természetesen minden kéz a levegőbe emelke-
dett, így a kampány sikeres volt. 

4. Az Ifis csoport feladata volt: JOBB  AZ  AJTÓN  BELÜL,  
MINT  KÍVÜL. 

A templomajtó előtt néhány személy megáll. Van aki be-
megy, van aki tétovázik, hogy bemenjen-e? Közben az an-
gyal és az ördög is próbálja befolyásolni őket a maga mód-
ján. Végül mégis az angyal győz és mindenki bemegy a 
templomajtón. 

5. A női csoport, a Lídia csapat feladata volt: JOBB  A  
CSALÁDON  BELÜL,  MINT  KÍVÜL. 

Ők a gyülekezeti logót jelenítették meg. Mindenki felvette a 
gyülekezeti  pólót. Középen volt a templom, előtte a család: 
az anya, az apa és a két gyerek. Az egészet felemelt, össze-
kulcsolt kezekkel védelmező körrel óvták. 

A felemelt, összefogott női kezek kifejezték a család  biz-
tonságát, összetartó erejét, azt hogy a családon belül a leg-
jobb. Legyen az kis család, vagy gyülekezeti nagy család. 

6. A férfi csapat feladata volt: JOBB  A  LAKODALMAS  
HÁZON  BELÜL,  MINT  KÍVÜL. 

Lakodalmas hangulattal, lakodalmi nótákkal, melyekhez 
odaillő szövegeket írtak, nagyon ötletesen, hangulatosan 
oldották meg a feladatot. 

Azt hiszem valamennyiünk nevében mondhatom, hogy 
nagyon szórakoztató, élvezetes és egyben tanulságos is volt 
számunkra ez a délután. Megerősített bennünket abban, 
hogy jobb a karámon, a gyülekezeten, a bárkán, az ajtón, a 
családon, a lakodalmas házon belül, mint kívül. Megerősített 
abban, hogy jobb Jézus közelében együtt lenni, mint Jézus 
nélkül külön, egyedül. 

Testvérek! Ne tétovázzunk a nyitott ajtó előtt! Menjünk be 
minél többen! 

Nagy Sándorné 

A „kicsik” kedves éneke. 

Éneklünk az Úrnak 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

  

KÉT TEMPLOMBAN EGY-HÁZBAN 

VÉTÉLKEDŐ 2010 
Időpont: 2010. szeptember 19. 14 óra 

Helyszínek: Bocskai téri Református Templom 

     Baltazár Dezső Református Általános Iskola 

Program: 

          13:30 Regisztráció a Templomban 

14.00-14.30 Nyitó áhítat (Templom) 

14.30 Családi sorverseny (Iskola udvara) 

14.30 Asztalitenisz bajnokság (Iskola tanterme) 

14.30 Sakk verseny (Iskola tanterme) 

14.30 Bibliaismeret verseny (Iskola étkezője) 

14.30 Aszfaltrajzverseny „Az én gyülekezetem” címmel 

15.00 Labdarúgó kupa (Iskola udvara) 

17.00 Tombolasorsolás (Iskola étkezője) 

17.30 Eredményhirdetés (Iskola étkezője) 

Kísérő programok: 

Szeretetvendégség 

„Kis szemfülesek” játékos feladatok kicsi gyerekeknek 

Szeretettel hívjuk a Kálvin téri és a Bocskai téri reformátusokat 

versenyzőnek, segítőnek, nézőnek vagy szurkolónak! 

Köszönettel vesszük, ha hozzájárulnak a szeretetvendégséghez, 

vagy a tombolasorsoláshoz ajándéktárgyakkal és szelvényvásár-

lással. 

Tombola szelvényeket előzetesen a Lelkészi Hivatalokban, vagy 

a rendezvény helyszínén lehet megvásárolni. 

A nyári szünidő végén mindenkiben, pedagógusban, gyerek-

ben, szülőben egyaránt ott motoszkál a tanévkezdés gondolata. 

A nyár folyamán a legtöbb család már beszerezte az iskolakez-

déshez szükséges legfontosabb eszközöket, a gyerekek is kíván-

csian várják szeptember 1-jét. A kisdiákok sokat nőnek, fejlőd-

nek a nyári szünidő alatt, számos élménnyel gazdagodva lépik 

át az iskola küszöbét. A változások nemcsak a gyerekek életét, 

hanem az iskola mindennapjait is áthatják. Minden tanév más, 

mindegyik hoz valami újat. Így lesz ez a 2010/2011-es tanévben 

is.  

A nyár sem telt tétlenül iskolánkban. Az iskolavezetés és a 

fenntartó presbitérium közös elképzelésének megfelelően szá-

mos átalakításra került sor az intézmény épületében. Örömmel 

tölt el bennünket, hogy tanulóink létszáma folyamatosan növek-

szik, mára már megközelíti a 360 főt. A belépő kis elsősök szá-

mára az új épületrész tetőtéri tantermeit varázsoltuk otthonossá. 

A megnövekedett gyereklétszám miatt a pedagógusok létszáma 

is jelentősen emelkedett az elmúlt évek során, ezért vált szüksé-

gessé a nevelői szoba bővítése. Az átalakítások miatt a földszin-

ten kapott helyet a gazdasági iroda, az új igazgatói közelében. 

Ezáltal a szülők számára az ügyintézés is egyszerűbbé válik. A 

számítástechnika tanterem teljes körű felújítása is megvalósult a 

nyár folyamán, korszerű számítógépek és egy teljesen új szer-

verszoba segíti az informatika oktatását. Az átalakítások mellett 

több tanterem, folyosók festését, ablakok felújítását, bútorok 

cseréjét, beszerzését is megvalósítottuk. A fejlesztések komoly 

anyagi ráfordítást igényeltek, melyet az iskola megtakarítása 

fedezett. 

Személyi változások is lesznek az idei iskolai évben. Két kol-

léganőnkre anyai örömök várnak, helyettesítésük és a belépő új 

osztály is szükségessé teszi új pedagógusok alkalmazását. 

Szeptembertől kezdik meg nálunk a munkálkodást: régi új is-

merősként Szabó Judit hitoktató- fejlesztő pedagógus, Mátyus-

né Szabó Adrienn matematika- informatika szakos tanár, Tóth 

Zsuzsa és Pusztainé Istenes Virág tanítónők, valamint félállás-

ban Könyves Zsuzsa ének-népzene szakos tanár, aki az énekkar 

vezetését is ellátja a jövőben. Bízunk benne, hogy az új pedagó-

gusok lelkiismeretes munkájuk által aktív tagjai lesznek tantes-

tületünknek és jól fogják érezni magukat iskolánkban. Örvende-

tes számunkra, hogy az idei tanévtől Kovács-Győri Zsuzsa ifjú-

sági lelkész félállásban intézményünknél lát el ifjúságvédelmi 

és lelkigondozói feladatokat. Reményeink szerint ezáltal még 

szorosabbá válik iskolánk és a gyülekezet kapcsolata, színese-

dik hitéleti nevelésünk. 

Balláné Bodai Judit  Tanévkezdés iskolánkban 

Miért imádkozzunk? 
1. Az Iskola 15 éves 
2. Mai diákokért 
3. Öreg diákokért 
4. Tanárokért, tanítókért, munkatársakért 
5. Egykori munkatársakért, gyermekeikkel otthon levő 

tanítókért 
6. Az Iskola vezetőiért 
7. Iskolai kisközösségekért: osztályokért 
8. Iskolai kisközösségekért: szakkörökért, sportkörökért 
9. Szülőkért, családokért 

10. Református intézményekért 
11. Egyházi oktatásért 
12. Városunkért 
13. Magyarországért 
14. Földünkért, környezetünkért 
15. Misszióért 
Diákjainkkal az új tanév első felében, a hétfő reggeli áhítato-

kon, a fenti imatémákon fogunk végighaladni. Bátorítjuk a szü-

lőket, gyülekezeti tagokat, hogy egyéni imádságaikkal kapcso-

lódjanak be közös imánkba! 

15 éves Iskola -15 imatéma 

Konfirmáció előkészítés indul  
Az önkormányzati fenntartású iskolák 7. osztályos tanulói részére szeptember 23-án 16:30-

kor a Gyülekezeti Házban (Bocskai tér 7.) Erre az alkalomra várjuk azokat is, akik már az el-

múlt tanévben is részt vettek az előkészítésben.  

Érdeklődni személyesen, telefonon, vagy emailen. Egyéb tájékoztató a honlapon is lesz. 



 

 

                                        

 

Lapzárta: október 17. 

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Lapja 
Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Onix Nyomda Kft. Debrecen 

Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor.  
Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük 

Számlaszám:      10400346-00026769-00000008 
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1. 

Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998 
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 

http://www.bocskaiter.hu 
 Bizonyságtételeket, írásokat a következő címre vagy a fenti email címre, vagy az alábbi email címre kérjük küldeni: 

Nagy Sándorné 4220 Hajdúböszörmény Györössy-kert 2. 3/10 baraknehe@gmail.com  

 

 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 

 Vasárnap   9 óra Gyermekistentisztelet Gyülekezeti ház 

 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 

 Vasárnap 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 

 Hétfő   8 óra Hétkezdő áhítat Templom 

 Hétfő 15 óra Imaközösség Gyülekezeti ház 

 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 

 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 

 Péntek  10 óra Baba-mama Bibliakör Gyülekezeti ház 

 (szeptembertől kéthetente, első alkalom szeptember 10.) 

 Péntek 16 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti ház 

 Péntek 18 óra Ifjúsági óra 14-18 éveseknek Gyülekezeti ház 

 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 

 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

FRISS INFORMÁCIÓKAT KERESSE A HONLAPON: WWW.BOCSKAITER.HU 

„Ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal 
együtt dicsérjétek az Úr nevét!” 
(Zsolt 148:12-13) 
Elmúlt a Bocskai téri Gyülekezet harmadik 
nagytábora is.  Már nem volt nehéz a részt-
vevők hívogatása, mert az előző két tábor 
testi-lelki felfrissülésének emléke könnyen 
vágyat ébresztett bennünk, hogy idén is 
(vagy most először) együtt táborozzunk. 
Szálláshelyünk befogadóképességét telje-
sen ki használtuk. Összesen 104-en voltunk 
együtt, a bölcsis korú kicsinyektől a 78 éves 

nyugdíjasig. 66-an tartózkodtak ott az első naptól az utolsóig. 20-an 
kapcsolódtak be úgy a tábor életébe, hogy több éjszakát ott töltöt-
tek. 18-an pedig egy napos látogatásra jöttek fel hozzánk. Az elmúlt 
évhez képest az állandó lakók száma csak 3 fővel növekedett, még-
is jelentős létszámnövekedést érzékeltünk a az újonnan jövők és a 
látogatók miatt. A táborozók 55%-a már volt korábban velünk gyüle-
kezeti táborban. De a résztvevők csaknem fele új táborozó volt. A 
résztvevők átlagéletkora 26 év volt. (Kicsit fiatalodtunk!) A 14 év 
alattiak aránya 45% volt. 

A tábor témája ez volt: „Hol a határ… 

 fent és lent (kedd) 

 kint és bent (szerda) 

 együtt és külön (csütörtök) 

 utánzás és követés (péntek) 

 erő és erőtlenség (szombat) 

 …között?” 
Az esti áhítatokon Noé történetét kísértük nyomon. Délelőttön-

ként hat csoportban dolgoztuk fel a nap témáját. 
A tábort Isten jelenléte tette teljessé és felejthetetlenné. Neki kö-

szönjük meg elsősorban hitünk erősödését, lelki sebeink gyógyulá-
sát, gyülekezeti közösségünk épülését… De köszönjük mindazok-
nak, akik a maguk eszközeivel hozzájárultak a táborhoz és így gyü-
lekezetünk építéséhez. Köszönjük 

azoknak, akik imádságaikkal pénzadományaikkal, vagy termé-

szetbeni adományaikkal segítettek. 

az „Imádkozzál és Dolgozzál” Alapítványnak az anyagi segítsé-

get. 

a csoportvezető munkatársaknak. (3 lelkész, 5 önkéntes) 

azoknak, akik reggeli áhítatokat, esti áhítatokat, témafelvezeté-

seket tartottak. (10 munkatárs és két gyerek csoport) 

a tábori zenekar tagjainak (5 fő) és az énekeskönyv összeállítói-

nak. 

azoknak, akik túrákat szerveztek és vezettek. 

azoknak, akik az adminisztrációban segítettek itthon és Mátrahá-

zán. 

önkénteseinknek, akik a hét eseményeit filmen és fényképeken 

megörökítették. 

azoknak, akik vetélkedőket szerveztek. 

azoknak, akik egészségügyi ismereteikkel és gyógyszerekkel 

segítettek. 

azoknak, akik szemléltető eszközöket készítettek. 

azoknak, akik kávét főztek, vásároltak, rendet raktak…. és meg-

annyi találékony módon hozzájárultak a közösség életéhez. 
Néhány szó essék a táborozás anyagi oldaláról is. A Tábor össz-

költsége: 2.146.608 Ft volt. 
1.391.300 Ft részvételi díjat fizettek be a táborozók. 
Alapítványi, persely és magánszemélytől származó adományok 

összesen: 402.740 Ft. 
A költségeket a gyülekezet közös pénztára 352.568 Ft-tal pótolta 

ki. 
 Reméljük, hogy a következő évben is lesz lehetőségünk, 

erőnk, vágyakozásunk arra, hogy egy másik helyszínen „ti ifjak a 
leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjük az Úr nevét!” 

Lomentné Szopkó Tünde 
lelkész 

 

 


