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A Hajdúböszörményi Bocskai téri Református Gyülekezet hírlevele 
2010. szeptember-október 

„Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
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www.bocskaiter.hu   2 

 

 

Gondolatok Reformáció emlékünnepére 
 

Vajon meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mit jelent refor-

mátusságunk? Nem érezzük-e sokszor azt, hogy felekezeti 

hovatartozásunkat abban tudjuk kifejezésre juttatni, amink 

nincs – s ami a másik felekezetnél, vallásnál megtapasztal-

ható, megtalálható. Ahogyan korunk egyik nagy református 

teológusa, a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem díszdoktora, 

Eberhard Busch írja „Református” 

című könyvében: „…sokan közülünk 

nemigen tudnák megmondani, hogy 

mit is jelent voltaképpen református-

nak lenni. Mi reformátusok már csak 

olyanok vagyunk, amilyenek - mások 

elégedjenek meg ennyivel. Csakhogy 

aki komolyan veszi a református val-

lást, annak komolyan kell vennie a 

kérdést is. Válaszolni rá nem is olyan 

egyszerű dolog, ez kiderül az ökume-

nikus mozgalom viszonyai között. A 

lutheránusok (evangélikusok) vagy a 

katolikusok számára általában nem 

jelent problémát megmondani, hogy 

kicsodák, és hogy miért azok, akik. 

Előbbiek egy könyvet tartanak magas-

ra, benne hitvallási iratokkal, amelye-

ket már 1580-ban rögzítettek, utóbbi-

ak egy magas méltóságra (a pápára) 

mutatnak a Vatikánban, és a hagyományra, amelyet repre-

zentál. Ezzel szemben a reformátusok szinte üres kezüket 

tartják csak szét, ha megkérdezik tőlük: miért vagytok 

azok, akik vagytok?” 

Néha valóban nehéz a református önazonosságot, identi-

tást megfogalmazni. Még az evangélikus testvéreknek is 

könnyebb lehet ezen 

a téren. Hiszen Lu-

ther Márton alakja, a 

hozzá fűződő esemé-

nyek, anekdoták ele-

venebbé teszik alak-

ját, megkönnyítik az 

egykori események 

felidézését. A refor-

mátor 1517. október 

31-i cselekedete, 

amikor állítólag a 

wittenbergi vártemp-

lom kapujára kisze-

gezte 95 tételét min-

denki számára ismert 

esemény, könnyű 

elképzelni, újra értel-

mezni, s a helyszínen járva talán kissé meghatódva emlé-

kezni. 

De Kálvin János szikár alakja, szigorú egyénisége kisebb 

teret enged a szentimentális és érzelgős emlékezésnek. In-

nen is érthető, hogy Kálvin alakját jóval kevesebb legenda 

és mítosz lengi körül, mint Lutherét. Mégis olyan közeli a 

magyar ember számára Kálvin alakja. Szinte kevés olyan 

magyar város van, ahol ne lenne tér 

vagy utca elnevezve Kálvin Jánosról. 

Mintha a sajátunk lenne – nem csak 

vallásilag, hanem nemzetileg is. Egy 

emberközeli Kálvin egy emberközeli 

Istenről üzen a múltból a ma embere 

számára. S itt érhető leginkább tetten 

a reformáció egyik nagy üzenete: Is-

ten közel jött az emberhez Jézus 

Krisztus által. Nem szertartások, papi 

hierarchia, egyházi szervezet által ér-

hető el, közelíthető meg, hanem egye-

dül Jézus Krisztus által. Így a refor-

máció október 31-i emlékünnepe nem 

csupán egy múltba tekintés lehet az 

ember számára, hanem egy olyan al-

kalom, amikor újra és újra lehetősé-

günk nyílik arra, hogy felfedezzük az 

Isten kegyelmét, irgalmát és szerete-

tét, és nem utolsó sorban: közelségét. 

Sokan úgy gondolják talán, hogy mi-

vel a református templom és istentisz-

telet egyszerű és puritán, így az keveset közvetíthet az iste-

ni dicsőségből és ragyogásból. De éppen ebben gyökerezik 

a református hit sajátossága: nem a külsőségek, nem a lát-

ható elemek a fontosak, hanem a belső történések, és az 

Isten igéjének hirdetése és hallgatása. S míg a minket kö-

rülvevő „kellékek” (liturgia, énekek, templom, lelkészi öl-

tözet) nagyon egyszerű, addig az igehirdetésben nagyszerű 

dolog történik: az Isten szól hozzánk. Érthető, mai nyelven. 

Református szavunk azt jelenti: visszaalakított, az erede-

ti állapot, forma újra felvétele. S ez az eredeti állapot és 

forma nem egy egyházi, szervezeti dolog, hanem szemé-

lyes kapcsolat magával Jézus Krisztussal, az élő Isten élő 

Igéjével. Sem Luther Márton, sem Kálvin János nem akar-

tak új egyházat alapítani, hanem a Krisztussal való közös-

séget és kapcsolatot helyreállítani, megtisztítani, szemé-

lyessé, közvetlenné tenni. Amikor tehát reformátusságunk-

ra kérdeznek rá, vagy mi magunk keressük a választ, akkor 

ne azt mondjuk amink nincs, hanem amink van: közvetlen 

kapcsolatunk az Istennel. 

 

Kovács-Győri Zsuzsa  

ifjúsági lelkész  

A képen a wittenbergi vártemplom és Kálvin János lát-

ható 
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Az életemben nagy változást hozott a 2010-08-09.-én történt 

keresztelkedés, majd a konfirmáció előkészítő 

és a konfirmáció. Egy olyan közösségbe csöp-

pentem, mely sokat jelent számomra. Minden-

ki figyel a másikra és erősítjük egymásban a 

hitet. A zenekar megalakulásakor nagyobb volt 

a lelkesedésem, mint a tudásom. Zenei képzett-

ségem nincs, csak lelkesedésem és a zene sze-

retete. Általános iskolában az iskolai énekkar-

ban énekeltem alt szólamban. 

A zenekari próbák és fellépések megváltoz-

tatták az életvitelemet, fontos számomra a megjelenés a próbá-

kon, alkalmakon, és az, hogy minél többet fejlődjünk, és átad-

juk azt az embereknek, ami fontos, Jézus szeretetét és a Hitet. 

Persze sokszor elgondolkozom azon, hogy méltó vagyok-e erre 

a szolgálatra, de amikor összejövünk és 

zenélünk, akkor ezek a kételyeim halvá-

nyulnak, és jó érzéssel tölt el, hogy én is a 

Bárka együttes tagja lehetek. Sokszor azt 

veszem észre, hogy dúdolgatok, és most 

már mindig dicsőítő énekeket. 

Nekem a zenekar mindent jelent. Szolgála-

tot, munkát, barátságokat, lazítást és na-

gyon sokat tanulok a többiektől minden 

téren, világi és vallási dolgokról. Egy in-

gyen ölelés jár mindenkinek. Hálát adok az Úrnak, hogy ebbe 

az irányba terelte az utamat. 

Boros Istvánné Marika 

A BÁRKÁRÓL  -  A BÁRKÁBÓL 

Önvallomás Mártitól: 
Telve vagyok hálával, amikor arra gondolok, 

mennyi örömöt kaptam, kapok a zenén keresztül. 
Az első komolyzenei élményem ma is melengeti a 
lelkem: az első osztályos iskolai évnyitómon tisz-
tán emlékszem a Himnusz által bennem keltett 
érzésekre… 

És a zenei élmények egyre csak rakódtak.  
Az általános iskola hozta meg számomra a nép-

zene szeretetét.  
Egyházi énekekkel konfirmandus koromban találkoztam először. A 

lelkészünk Csákai Gyula bácsi nagyon jó néven vette, ha önszorgalom-
ból egyéb bibliaórákat is látogatunk. Így tévedtem be egy olyan alka-
lomra, ahol egyedül én voltam.  

Zavaromban alig mertem ránézni: most akkor mi lesz?... 
Fontos voltam annyira, hogy egymagamnak megtartsa az alkalmat. 

Akkor tanultam a „Szelíd szemed Úr Jézus” kezdetű éneket. Ez a dicsé-

ret volt számomra az a kapu, amin keresztül meg-
szerettem a református énekeskönyvi énekeket. 
Az Ifi-s zenei élet első nagy kedvence a „Róla be-
szél…”, amelyet sok sok ének követ a sorban. 
Ezek az énekek nemcsak esztétikai élményt nyújta-
nak számomra, hanem általuk is közelebb juthatok 
Istenhez. És olyan jó együtt énekelni, fohászkod-
ni… Olyan jó Isten közelében barátokra lelni. Ezért 
jó nekem a Bárkában… Köszönöm a lehetőséget. 
Mi, a Bárka Zenekarban szolgálók úgy szeretnénk 

Istent dicsérni, hogy nem feledkezünk meg református gyökereinkről. 
Olyan énekeket dolgozunk fel, amelyek vagy részei a lelki gyakorla-
tunknak, (pl: egy-egy zsoltár, dicséret), részei az ifjúsági életnek, vagy 
a mai elérhető lelki énekekből hozzánk közel állnak. 

A legfontosabb, hogy ezek a vallásos énekek teljes mértékben Istent 
kereső lelkületről adjanak számot. 

Elekné Szórádi Márta 

A Bárka fedélzetén 
Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! 

Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt! 

  (98. zsoltár) 

Imádom a kisfiamat. De sokszor nagyon egy-

hangú volt ingázni a házimunka és a pelenkázás 

között – ráadásul teljesen egyedül. A nagyszü-

lők távol, a férjem egész nap dolgozik… 

Ekkor szólt egy kedves kolleganőm, hogy 

menjek már át „Böszibe”, nézzem meg a baba-

mama kört a Bocskai téren. Nagyon megtetszett 

ez a klub, mert bennünket érintő kérdésekről 

beszélünk, és jó tanácsokat kapunk a gyerekne-

veléshez Lomentné Szopkó Tünde vezetésével. 

Az ő invitálására mentem el a szerveződő Bárka zenekarba 

nyár elején, ahol éppen zongoristát kerestek. 

Már az első alkalom nagy élményt jelentett. Magával ragadott 

a sok gyönyörű dallam. A klasszikus énekek mellett voltak álta-

lam még nem ismert, modernebbek is. De a jól ismert, több 

évszázados dalok is teljesen új hangzást nyernek gitárral, dob-

bal - új köntösben.  

Több helyen olvastam arról, hogy a liturgikus zenének nem 

kell szórakoztatónak lennie… Amit érzünk, annak belül, a szí-

vünkben kell megszólalnia, s nem vidám nótázásban…. Ám 

sajnos ily módon hétköznapjainkban annyira háttérbe szorul a 

hit kérdése, s a fiatalok közül sokan elfordulnak a „komoly, 

szomorú” vallásoktól… Ezért szerintem egyáltalán nem baj, ha 

a klasszikus hagyomány mellett az újítás is megjelenik az egy-

ház életében, hiszen így művelői megélhetik azt az örömöt, amit 

az ókeresztények érezhettek, s a vallás szeret-

hető, emberközeli élmény lesz. 

A zenekar igazi kis közösséggé formálódott a 

próbák során, ahol mindenkinek megvan a saját 

helye és feladata. Sokat tanulunk egymás ötle-

teiből. A próbák mindig jó hangulatban zajla-

nak Elekné Szórádi Márti vezetésével. Élmény 

dolgozni hozzáértő zenészekkel és szép hangú 

énekesekkel. És ami talán a legfontosabb, a 

zenekar tagjai segítik is egymást, készséggel 

hoznak áldozatot a társukért. Bármilyen probléma esetén van 

kihez fordulnunk. Hálás vagyok érte, hogy engem is befogadtak 

maguk közé. 

Örülök, hogy van olyan dolog az életben, ami nem káros az 

egészségre, nem hizlal, törvény nem tiltja, mégis erőt ad, lelke-

sít, s mint valamiféle drog, függést okoz… De ez a „drog” nem 

káros… Talán még Istennek is tetszik, ha élünk vele… 

A dalok az életem részévé lettek. Dúdolgatom őket egész nap, 

s ha jön az este, a kisbabám az „Áldjon meg téged, áldjon az 

Úr” dallamára mosolyogva alszik el. 

Kondorné Peidl Borbála 
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Vigadjatok az Úrban ti igazak! Az igaz emberhez illik a dicsé-

ret. Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengje-

tek neki! Énekeljetek neki új énekeket, szépen zengjenek hang-

szereitek. /Zsolt. 33,1.3/ 

Oda-vissza vagyok, mert történnek igazán örömteli dolgok, 

csodák. Ilyen az is, hogy zenekar alakult a gyülekezetben. Ez 

klassz, óriási zene füleimnek! Jó ez és kell ez az új zene! Egész 

nap el tudnám hallgatni. 

Eggyé tudok vele válni és 

tud formálni. Közelebb visz 

Istenhez. Istentől való ez. 

Örüljetek az Úrban min-

denkor! – mondja az ige. Az 

örvendezés oka egyedül az 

Úr Jézus Krisztus. Mindig 

örülhetünk és gyönyörköd-

hetünk őbenne. Ezzel a bel-

ső örömmel rendelkezhe-

tünk, miközben a belső kö-

rülmények esetleg mind 

ellenünk szólnak. Ti igazak 

– nem azt mondja, hogy ti 

bűnösök. Ha az Úr azt 

mondja, hogy te aki hiszel 

Őbenne igaz vagy, akkor 

gondolkozz így és beszélj így magadról! Mivel Krisztusban 

vagyok, Isten kegyelméből megigazultam. Isten bármikor rám 

tekint, engem mindig igaznak lát. Nem egyszer bűnösnek, egy-

szer igaznak. A megigazulás egyszer s mindenkorra megtörtént. 

Elhittem. – Átvettem. – Az enyém. Isten előtti helyzetem az, 

hogy igaz vagyok. Igaz ember Jézusban. Ez az, ami felemel. Ez 

Isten igazsága. Ezért örülök és ujjongok. Méltó rá, hogy dicsér-

jem. 

Rick Varren írja: Nincs olyan, hogy keresztyén zene, csak 

keresztyén dalszövegek vannak. A zene adja meg az Istentiszte-

let alaphangulatát. Minden valódi ébredést új zene kísér. 

A zenének nagyobb hatása van az emberi érzelmekre, mint azt 

legtöbben gondolnánk. Megeleveníthet, felvidíthat, nyomaszt-

hat, bosszanthat is. Nemcsak hangulatot kelthet, de azokat tar-

tóssá is teheti, vagy eloszlathatja őket. Ezért történt az, hogy az  

újjászületett keresztyénség alkotta meg a legjelentősebb zene-

műveket. Isten azért adta a zenét, hogy ezáltal is kifejezhessük 

érzéseinket és dicséretünket Teremtőnk felé. Az érzelmeket a 

gondolatok határozzák meg. A zene azonban kivételt képez, 

mert az érzelmekre is hatást gyakorol. Ezért nem mindegy mi-

lyen zenét  hallgatunk. A jó zene gyógyítólag hat a lelkiállapot-

ra. 

Reggel megelevenítő, este 

nyugodt zenét érdemes 

hallgatni. Ne engedd, hogy 

az adott körülmények hatá-

rozzák meg a zenét! Uta-

sítsd el, amelyik erősíti a 

rossz hangulatot! Olyan 

zenét érdemes választani, 

amely jó hatást gyakorol 

mindenkire. 

Az emberek legritkábban 

egy börtöncellában énekel-

nek dicséreteket. Pál és 

Szilász egy alkalommal 

éppen ott dicsérték Istent 

énekkel. 

A Biblia tanítása szerint a 

bűntől szabad, és Istennel egységben élő ember belsejéből spon-

tán módon és örömmel fakad fel a hálaadás és a dicséret. Az 

Isten dicsősége nélkül szűkölködő emberi életek, szívek viszont 

komor hangulatú zenét hoznak létre. 

Igen hasznos befolyással van az érzelmekre a vidám, felemelő 

zene, hasonlóan a hálaadó gondolatokhoz, beszédekhez. A meg-

felelő zene nagymértékben hozzájárul jó érzések kialakulásá-

hoz. Az öröm, örömet szül. 

Nagyon szeretem a mai új énekeket, dalokat. Átitatnak, betöl-

tenek, örömre derítenek. Csak amiről tudom, hogy igaz, azt 

énekelem. Amivel nem értek egyet, azt nem énekelem. Mit te-

szek? Egy másik dalt énekelek helyette, és dicsérem az Urat! 

 

Varga Zoltán 

DICSÉRJÉTEK  AZ  URAT!  ÉNEKELJETEK  NEKI  ÚJ  ÉNEKET! /Zsolt. 149: 1/ 
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„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szö-

vetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz.9:13 

A Hajdúböszörményi reformátusság helyzete különleges. 

Többségben vagyunk a városban a többi történelmi felekezethez 

képest. 1983 óta élünk mi reformátusok két gyülekezetben. Ki-

csit olyan ez, mint az ikrek élete: érzékenyen reagálunk egymás 

örömeire, mélységeire, harcaira. Éljük az életünket, de a sze-

münk sarkából mindig figyelemmel kísérjük a másik gyülekezet 

életét. Mint minden szoros testvérkapcsolatnak, a Bocskai téri 

és a Kálvin téri Gyülekezet kapcsolatának is vannak küzdelmes 

időszakai, de közös örömei is. 

Ilyen közös örömnek voltunk részesei 2010. szept. 19-én, ami-

kor harmadik alkalommal került sor a „Két Templomban Egy-

Házban” elnevezésű közös vetélkedőre. Ebben az évben „vizes” 

bibliai történetekből készültek a bibliaismeret versenyre nevező 

csapatok. A „vizes” témához illő esős idő ellenére kb. 330-an 

gyűltünk össze a Bocskai téri templomba. A Bárka gyülekezeti 

együttessel közös éneklés, és Tönkő Levente lelkipásztor igehir-

detése nyitotta meg a nemes vetélkedést. Majd a sportot kedvelő 

kicsik és nagyok családi sorversenyen, fociban, asztaliteniszben, 

sakkban mérhették össze ügyességüket. Az apróbbakat fejtörő 

és rajzverseny várta. 

A legnépszerűbb kategória idén is a bibliaismeret volt. Hét 

csapat nevezett be erre a versenyszámra előre elkészített maket-

tekkel. A feladatok közt volt totó, drámajáték, bibliai meteoro-

lógia, apróhirdetések, elveszett tárgyak keresése. A játék végére 

egyszerű anyagokból a versenyzők elkészítették Mózes, Noé, 

Ráháb, Keresztelő János, Jézus, Rebeka és a bűnös asszony 

alakját. A vidám délutánt tombolasorsolás zárta. 

A verseny eredményeképpen a díszes vándordíjat egy évig a 

Kálvin téri Gyülekezet őrizheti. De vesztesnek mi sem éreztük 

magukat, akik most alul maradtunk. Békességgel a szívünkben 

sétáltunk hazafelé a „vizes” délután végén, amikor a lemenő 

Nap fényében feltűnt a szivárvány a Bocskai téri templom felett. 

Azonnal eszünkbe jutott róla Nóé története, ahol az Özönvíz 

után a felhőkön megjelenő szivárványív Isten eget földdel ösz-

szekötő szeretetének jele volt. Ez a jel ma is valóságosan jelenti 

számunkra Isten szeretetét. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 
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Simon A. grafikája 

Kis tudósítás a Két templomban Egyházban vetélkedőről 

Szeptember 19-én a délelőtti zord, esős időt kellemes, kora 

őszi klíma váltotta fel, amikor megrendezésre került a Két 

templomban Egyházban vetélkedő 3. fordulója. A Bocskai téri 

templomban az újonnan alakult Bárka zenekar dicsőítő énekei 

közepette elsőnek Varga Zoltánt kérdeztem, hogy milyen érzé-

sekkel jött el erre a két gyülekezet közötti vetélkedőre? 

- Nagy örömmel, mert a cél az, hogy a két gyülekezet köze-

lebb kerüljön egymáshoz, és a személyes kapcsolatoknak is 

sokat használ. A verseny csak másodrangú. Ezt azért is mon-

dom, mert esélytelennek látom magamat. Remélem jó mulatság 

lesz. 

Azt is elárulta Zoltán, hogy sakk kate-

góriában indul a Bocskai téri gyülekezet 

színeiben. Láthatóan őt is a lelke mélyé-

ig átjárta az ének, mert a válaszadás 

után kezeit a templom boltozata felé 

emelve mondott Halleluját. 

Egy rövid áhítattal köszöntötte a két 

gyülekezetet Tönkő Levente, a Kálvin 

téri gyülekezet ifjú lelkésze, aki igen 

szemléletesen tette maradandóvá üzene-

tét. Életünkben sokszor kerülünk igen 

nehéz válaszutak elé és a számítógép 

ESC illetve ENTER billentyűihez ha-

sonlította ezeket a döntéseket, hogy 

törlünk avagy tovább megyünk-e. 

Loment Katinkát és barátnőjét Nagy Gabriella Médeát 

tombolaárulás közben kérdeztem, hogyan érzik magukat, bár ez 

szemmel is látható volt: 

Jól! – harsogták egyszerre gyermeki lelkesedéssel. Majd Gab-

riella még elárulta: 

Apa kamerázni fog és mindenhova elkísérem! – de tovább 

már nem tudtak rám figyelni, mert egy fiatal lány tombolát ké-

szült vásárolni. 

A bibliaismereti vetélkedőre készülve azt kérdeztem elsőnek a 

Bocskai téri ifis csapat egyik tagjától, Varga Gergőtől, hogy 

Mennyit készültetek a vetélkedőre? 

- Péntekenként, három alkalommal. Láthatóan izgultak. 

Ugyanezt kérdeztem a Kálvin téri Rebeka csapatból Tóthné 

Kathi Mónikától, aki először van itt,ők is három alkalommal 

gyűltek össze és ők is izgultak Igen látványos és szépen kivite-

lezett jelenet elevenedett meg az asztalukon Mózes megmene-

küléséről. Két vidám szurkolót is megkérdeztem: Mit szólnak 

ehhez a vetélkedőhöz? 

Elsőnek Varga Pálné a Kálvin téri gyülekezet presbitere vá-

laszolt. 

- Először vagyok itt. Nagyon tetszik az ötlet, hiszen játékkal is 

lehet Istent dicsőíteni! 

Zelizi Sándorné a Bocskai téri gyülekezet tagja, gondolom 

nekünk szurkol. 

- Nem először vagyok itt. Tanulok belőle, bővebben megma-

gyarázzák az igerészeket, így jobban megértem. 

A következő helyszín a Bocskai általános iskola sportcsarno-

ka, ahol a családi vetélkedő első feladatán túleső pihegő játéko-

sokat kérdeztem, Gajdánné Tóth Évát és Dobó Tanczig Ani-

tát, akik a Kálvin téri gyülekezetnek szerezték a pontokat. 

- Elsőnek vagyunk itt, már is el vagyunk fáradva– nevetik –

Örülünk, hogy a testvérekkel együtt lehetünk családiasan. Jól 

érezzük magunkat, jó dolog részt venni a sokféle programon és 

beszélgetni. 

A lelátón beöltözve szurkolt Mirkó László a Bocskai téri 

gyülekezetet képviselve, aki fociban jeleskedik. 

- Az egész család itt van. Nagyon jónak tartom e rendezvényt, 

tavaly is itt voltunk. Bár este odavoltunk lakodalomban, de nem 

akartuk most sem kihagyni. 

A rajzverseny terembe is bekukkantottam, ahol elmélyülten 

készültek az alkotások a „Mi gyülekezetünk” témában. 

Hogyan érzitek magatokat? – Kérdeztem Papp Anikó és 

Ládáné Tóth Zsuzsa tanító néniket. 

- Jó kis összekovácsoló hatása van. Jó a 

hangulat. Kiváló alkalom ismerkedni. 

Ügyesek a gyerekek. Kidolgozott képek 

vannak készülőben!- válaszolják felvált-

va. 

Bertalan Pétert a Kálvin téri gyüleke-

zet asztalitenisz reménységét kérdeztem 

egy rövid kis szünetben: Hogyan érzi 

magát? 

- Köszönöm szépen jól érzem magam, 

mert nagyon örülök a testvéri együttlét-

nek. Harmadik alkalommal veszek részt. 

Azon gondolkoztunk, hogy szerencsé-

sebb lenne talán, ha vegyes csapatok 

vetélkednének, de ez csak egy ötlet. 

Milyen ötleted lenne még? 

- Egy évben lehetne ilyen kötetlen találkozás még legalább 

egyszer. 

Közben azért rá-rápillantottam a játékosokra is és büszkén 

állapítottam meg, hogy tiszteletes urunk milyen kemény szervá-

kat ad az ellenfelének. 

A Szemfülesekhez is benéztem, ahol a kevés gyermek látható-

an jól érezte magát. 

Fesetőné Zsuzsa tanárnőt is megkérdeztem: Hogy érzed ma-

gad? 

- Nagyon jól. Már a zene nagyon jó volt az áhítat előtt. Most 

még odavannak a gyerekek, ide unatkozó gyerkőcöket várunk. 

Igyekeztünk vizes és állatos témát hozni. Engem is olyan ked-

vesen invitál, hogy majdnem beadom a derekamat, de tudom 

akkor reggelig ott színeznék…. 

Lelkileg milyen volt készülni erre az alkalomra? 

- Nagyon jó. Szeretem a megmozdulásokat, főleg a gyerekek-

hez értek. Nagy energia egy ilyen vetélkedő megszervezése. A 

szeretetvendégségben is rengeteg a munka. Az emberek képe-

sek feláldozni idejüket és erejüket. 

 

Mint ahogy Varga Zoltán bölcsen megjegyezte a verseny csak 

másodrangú, de azért szívből örülünk , hogy a kupát a Kálvin 

téri gyülekezet nyerte el igen becsületes megmérettetésben. 

Isten adjon erőt, egészséget nekik a következő forduló örömteli 

megrendezéséhez, mindnyájunknak kitartást a készülésekhez, és 

azt hiszem hálát adhatunk a két gyülekezet közelebb kerüléséért 

is. 

„Egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, 

és mindenek által, és mindenekben.” Efézus 4,6. 

Rózsáné Szilvi 
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„Olvasni jó” 

Kedves olvasni vágyó: ugye volt már olyan az életedben mi-

kor ültél egy padon és nézted a madarakat az égen, vagy a szita-

kőtöket? Elgondolkoztál rajta, hogy milyen szépek és, hogy 

őket is Isten teremtette? Vagy netán az állatkertben mikor a 

delfineket nézted? Gondoltál arra, hogy mit mondhattak? Ezek-

ben a kérdésekben és még sok más dologban tud neked segítsé-

get adni Werner Gilt és K. H. Vanheiden „Ha az állatok be-

szélni tudnának” című könyve. Tudom, ha a könyvet elolva-

sod te is másképpen nézel majd az állatokra, akik ebben a 

könyvben az írók által beszélgetnek velünk és sok dolgot árul-

nak el magukról. Jó olvasást kívánok. 

Kicsinyeknek és nagyoknak is ajánlom Tóth-

Máthé Miklós „Pecúrok” című regényét. A ki-

sebbeknek talán azért, milyen nehéz is volt annak 

idején a kisdiákoknak, a nagyobbaknak azért, hogy 

emlékezzenek vissza az ő diákéveikre. A Pecúrok a 

második világháború után néhány évvel játszódik 

Óváralján Sárospatakon a nagy múltú Kollégium-

ban. Sárospatakon a legkisebb 10-11éves picur 

gimnazistákat nevezik pecúroknak. Regényünk főhőse Tatár 

Marci aki megérkezése után nem sokkal szembesül új helyzeté-

vel. A kis pecúrok a felsőbb évesek felügyelete alatt edződnek, 

így próbálnak helytállni és barátokat szerezni. Marci döbbenten 

hallgatja édesapjától egyik látogatása során, hogy ő is volt vala-

mikor pecúr. Kis hősünk számtalan kalandját tárja elénk pecúr 

életének első félévéből, ilyen a sírós csapat, az első szerelem és 

az első cowboy-regénye. Azonban Marci úgy érzi szégyent ho-

zott családjára azzal, hogy félévkor megbukott. Így más kiutat 

nem talált, mint hogy megszökjön a kollégiumból barátaival. A 

regény végén megtudhatjuk, hogy milyen körülmények között 

kerülnek vissza a kollégiumba. 

Peter Spangenberg: „Kicsinyek nagy kérdései” 
A gyerekek kérdései mindig lényük mélyéből 

fakadnak. Kíváncsiak, és tudásszomjuk kielégít-

hetetlen. Zavarba tudnak bennünket hozni kérdé-

seikkel. De csak az általunk kapott válaszokból 

tudják a sajátos világképeiket felépíteni. Azonban 

nem mindig elégednek meg felületes rövid vála-

szokkal. Ne veszítsük el tekintélyünket gyereke-

ink előtt azzal, hogy felkészületlenül ér bennün-

ket kíváncsi kis kérdéseik. A válaszok adásánál kérhetünk segít-

séget. Peter Spangenberg könyve a következő tizennyolc témá-

ban van a segítségünkre: a gyereke nyelve, a hit, Isten, Jézus, a 

Szentlélek, az ördögök, az imádság, a Biblia, a halál, a feltáma-

dás, az egyház, az istentisztelet, a keresztség, az úrvacsora, a 

parancsolatok, az egyházi év, a vallási kérdésekről való beszél-

getések. A háttérként feldolgozott témák leépítik az előítélete-

ket és félelmeket, és szabaddá tesznek minket az őszinte beszél-

getésekre. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. 

Nagyné Kocsis Gabriella 

 

Szeretem, amikor a dolgok és én egymásra találunk. 

Már régóta kerestem egy olyan újságot, ami nekem 

szól, ami olyan keresztyén értékrendet közvetít, ami 

fontos számomra, sokszínű, színvonalas és izgalmas. 

Egy alkalommal vonaton ülve rátaláltam a Képmásra. 

Velem szemben egy fiatal nő elmélyülten olvasott egy 

újságot, melynek címlapja felém nézett. Érdeklődve 

bogarásztam a főbb témákat. Nagyon felkeltette az 

érdeklődésemet. A vonatról leszállva első utam az új-

ságárushoz vezetett. Kíváncsi voltam és nem csalód-

tam! Egy olyan családi keresztyén havilapot tartottam a 

kezemben, amelyben megtaláltam mindazt, amit eddig 

kerestem. Az újság főszerkesztője, aki mindig fontos-

nak tartja az eredetiséget, változatos témakörökön át 

kalauzol minket hónapról hónapra. Érdekes gondolatokat, infor-

mációkat kaphatunk jelenlétünkről a világban; bekuk-

kanthatunk lelkünk útvesztőibe reményt kapva, esetleg 

megoldást találva problémáinkra. Olvashatunk kultúrá-

ról, életmódról, olvashatunk meséket és mesékről, vagy 

érdekes gondolatokat költőktől, íróktól, gondolkodók-

tól; szemezgethetünk a könyvajánlóból, vagy éppen 

süthetünk-főzhetünk évszaknak megfelelően. 

Jólesik egy olyan újságból olvasni, amely keresztyén 

értékrendet képvisel, többgenerációs és ugyanakkor 

hagyományokra támaszkodik, mégis újszerű és aktuá-

lis. A mai hívő emberhez szól. 

Jó szívvel ajánlom mindenkinek. 

Pusztainé Istenes Virág 

Képmás 

 

Ma elmentünk az ifisekkel Sámsonba, ifjúsági 

napra. Megismertem egy lányt, Virágnak hívják. Nagyon ara-

nyos. Igaza volt Zsuzsa néninek. Ismerkedni mentünk oda. Min-

denkit megismertünk kicsit jobban. 

Orsolics Zénó tartott előadást a drogozásról, és az életéről. 

Elmesélte az életét. Hogy tizenévesen már cigiztek, füveztek, 

ittak, drogoztak.17-18 éves koráig ez így ment, aztán elvitték 

mindenféle elvonókra, de nem sikerült leszoknia. Mindig vissza-

esett. Aztán elment egy Gyülekezeti otthonba.10 hónapot töltött 

ott. Ott leszokott a drogról,a cigiről,az alkoholról. Jobb élete lett.  

Kért az úrtól egy társat. Pár hónap múlva megismerte a mos-

tani feleségét. 3 gyereke van, boldog. Hisz! Olyan dolgokról be-

szélt, ami a mai világban már szinte alap követelmény a fiatalok 

számára. A drogok, a cigi, és az alkohol. Vannak olyan fiatalok, 

akik ki tudják mondani a NEM!-et. És szerintem ez a helyes. 

Nem kell mindent azért csinálni, mert a divat ezt diktálja,vagy 

mert mások menőnek tartják. Esetleg ciki az, ha ki sem próbálod! 

Ez nem igaz. Az a ciki, ha kipróbálod! Nem értem, miért érzi azt 

a fiatalok többsége, hogy ez nekik jó. 

Miért kell inniuk ahhoz, hogy jól érezzék magukat? Esetleg 

cigizniük ahhoz, hogy lenyugodjanak! Ez nem igaz. Ez azért van, 

mert a fiatalok többsége már nem tud mibe kapaszkodni. Hát 

kapaszkodj Istenbe! Ő segít! „A megbocsátás Isten legnagyobb 

adománya!”  

Rácz Mária 
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      Édes jó Istenünk, köszönjük ma 
Neked az elmúlt hét minden vidám 
percét, áldását, békességét. Hálás szív-
vel gondolunk minden jóságra és ked-
vességre, amit kaptunk, és amit ad-
tunk. Köszönjük testvéreink ölelését, 

barátaink vigasztaló szavát, tanítóink mosolyát, türelmét, 
szüleink gondoskodó és megbocsátó szeretetét.  

Köszönjük, hogy mindezt Te rendezted nekünk! 
Mindenható Urunk! Köszönjük iskolánk és templomunk 

oltalmazó falait. 
Most együtt imádkozunk azokért a felnőttekért, akik 

megálmodták és vezetik ezt az iskolát!  
Köszönjük, hogy beteljesítetted vágyaikat. Áldd meg 

Őket és segítsd munkájukat! Add, hogy bölcsességgel és 
türelemmel tudják intézni, véghez vinni tervedet!   

Urunk! Vigyázz egészségükre! Óvd és segítsd családju-
kat! Adj nekik olyan társakat a munkában, akik tudnak 
bátorítani, vigasztalni, mosolyogni és erőt adni!  

Adj nekik olyan tanítványokat, akik meghallják jóra taní-
tó szavad!  

Akik velük együtt tudnak örülni az iskola sikereinek!  
Akik képesek megbecsülni a felnőttek munkáját!  
Akik egyszer majd maguk is álmodozó, jó vezetővé vál-

nak! 
S akik nap, mint nap törekednek a Tőled tanult szeretet-

re! 
Kérünk Téged jó Atyánk, vigyázz mindnyájunkra!  
Légy velünk most és mindörökké! Ámen. 

2010. október 11.  
Fesetőné Dobó Zsuzsa 

A 4. b osztályos gyerekek imája iskolánk vezetőiért  

2. Viharokban Ő erős várunk, Mikor szélvész dúl, karjába zár. 

    Amilyen távol van napkelet, Oly messze veti el tőlünk bűneinket. 

    Nem fogy el irgalma népe iránt. 

Amikor leültem, „megemlékezni az Úr jóságáról”, 
végiggondolni, leírni, hogy mi minden történt velem, 
pár oldal hamar megtelt, nem is férne mind ide. Ösz-
szefoglalva: engem egész életemben tenyerén hordo-
zott és most is hordoz az Úr. Két egészséges, szép 
gyermekünk van. Férjemmel próbáljuk nekik megmu-

tatni a „hétköznapi” csodákat is, amelyek körülvesz-
nek mindannyiunkat, és amelyeket csak kevesen 
vesznek észre. Például ma reggel is együtt örültünk 
Ábellel, hogy a reggeli napsugár érdekesen ragyogta 
be a gazdagon díszített szobáját, már nem köhög 
annyira, mint tegnap, és milyen jó, hogy találkozhat 
a barátaival az óvodában. 

Amiért még külön hálát adhatok Neki, hogy a min-
dennapjaimat azzal tölthetem, amit szeretek: gyere-
kekkel, zenével foglalkozni, könyveket alkotni, 
kézműveskedni. 

Remélem hamarosan megtanulja ezt a dalt az egész 
gyülekezet, és akkor együtt emlékezhetünk meg arról 

is, amit az Úr a Bocskai téri közösséggel tett: egy 
nagy családdá kezd összeforrni a vezetőknek és a 
munkatársaknak is köszönhetően. Jó ide tartozni! 

Csukásné Bernáth Krisztina 
 

Amikor meghallottam ezt az éneket 
augusztus végén a Bárka zeneka-
runk előadásában, könnyek szöktek 
a szemembe. Azért is, mert a gimná-
ziumi éveim alatt énekeltem utoljá-

ra, és számtalan szép emléket idé-
zett fel bennem a Trencsényi László 
református lelkész vezette (és általa 
ma is vezetett) „Életforrás” táborok-
ról. Ekkor tapasztaltam meg először 
azt, hogy „viharokban Ő erős vá-
runk, Mikor szélvész dúl, karjába 
zár”. 

Arra is gondoltam a dal hallgatása 
közben, hogy mennyire elfelejtke-
zünk az Úr jóságáról, oltalmáról. A 
mi családunkban minden este 

együtt adunk hálát az aznapi kin-
cseinkért, csodákért, örömökért, 
vagy akár szomorúságainkért is. 
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Loment Péter és Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztorok, 

Kovács-Győri Zsuzsa iskolalelkész ezzel a mottóval invitálták a 

Baltazár Dezső Református Általános Iskola pedagógusait 

2010. október 14-én és 15-én Berekfürdőre. 

Jókedvvel és várakozással telve indultunk útnak. Debrecen-

ben az Egyetemi Templomban megtekintettünk egy rendhagyó 

multimédiás kiállítást, amely a Kisvárdai Református Ifjúság és 

a rendőrség közös család és ifjúságmentő megelőző programja. 

Mit is kell megelőzni? Válást, családon belüli erőszakot, szen-

vedélybetegségeket, depressziót. Ezekről láttunk képeket, ame-

lyek a döbbenet erejével hatottak. Képek, melyek könyörtelenül 

peregtek a lelki és valós szemünk előtt. Sokan közülünk köny-

nyes szemmel léptek ki a termek-

ből, de a megváltás csodája az 

Evangélium üzenete, a hit ereje 

erősebb. Van kiút, hiszen: „Úgy 

szerette Isten a világot, hogy egy-

szülött fiát adta, hogy aki hisz 

Őbenne el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.” János 3,16  

Ezzel a felszabadító érzéssel a 

szívünkben utaztunk tovább Kar-

cagra, ahol a Református Általá-

nos Iskola és Gyülekezeti Cent-

rum vendégei voltunk. Bepillan-

tást engedtek a mindennapjaikba. 

Szép és fejlődő intézmény, de 

ezek a látogatások rádöbbentettek 

bennünket arra, hogy nekünk sem kell szégyenkezni. Büszkék 

lehetünk a kívül és belül is szép iskolánkra és a benne folyó 

nevelő-oktató munkára. 

Gyönyörű napfényes időben érkeztünk meg Berekfürdőre. Az 

érdekes és színes programok között lehetőségünk volt sétálni a 

falu utcáin, fürdőjében kipróbálhattuk gyógyvizét is. Este egy 

film kapcsán Mel Gibson próbált mintaként szolgálni a pedagó-

gus hitelességét illetően. 

Másnap együtt gondolkodtunk a Krónikással  vezető szere-

pünkről  Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztorral, melyre a 

következő ige élt utalással: „Ti magatok is, mint élő kövek épül-

jetek fel lelki házzá!” 1Péter 2,5. Együtt épülünk az imádkozás, 

igehallgatás és a közösség által. Aki Jézus Krisztusban hisz, 

mint az élő kövek épülnek egymásra. Mi pedagógusok is le-

gyünk élő kövek! 

Együtt gondolkodtunk Loment Péter lelkésszel a gyülekezet 

és az iskola jelenéről és jövőjéről. Ezek szorosan összefonód-

nak. Azon kell dolgoznunk, hogy egymást segítve haladjunk 

céljaink eléréséhez, hiszen életünkben nagyon fontos szerepet 

játszanak a közösségek, a társak, akikre számíthatunk. 

Nagyon fontos, hogy az iskolában a magatartási zavarral küz-

dő gyerekek is számíthassanak a 

pedagógusra. Erről beszélgettünk 

Szabó Tamás pszichológussal. 

Sok kérdésünkre kaptunk választ, 

megoldást, de maradtak megvála-

szolatlan, nyitott kérdések is. A 

két nap során ez volt az utolsó 

programunk, így az időkeret vé-

ges volt. 

Ezen a két napon átélhettük a 

közösség erejét a beszélgetések-

ben, az együtt gondolkodásban, a 

jó hangulatú közös éneklésekben, 

imádságokban. Jó volt együtt 

játszani, nevetni! Az együtt gon-

dolkodás itthon is folytatódni 

fog, mert erősebbé kovácsolja közösségünket és segít abban, 

hogy sóvá és világossággá válhassunk, és akár missziót vállal-

hassunk, tölthessünk be a közösségünkön kívül is. 

Lelki gazdagodásunk, együtt gondolkodásunk fénye tükröző-

dik a következő igeversben: 

„…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értel-

metek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akara-

ta, mi az ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”  Róma 12,2 

Oláhné Molnár Hajnalka és Bodnár Éva 

 

 

 

                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

Gondolkodjunk együtt… 

Papírgyűjtés a Baltazár Dezső Re-

formátus Általános Iskolában 

2010. szeptember 24-én került meg-

rendezésre az őszi papírgyűjtés isko-

lánkban. Az osztályok versenyzését 

nemcsak a pedagógusok, hanem a segí-

tő szándékú szülők is lelkesen támogat-

ták. A legtöbb papírt, 3045 kg-ot az 3.a 

osztályosok gyűjtötték. 2892 kg-mal az 

5.b osztályosok végeztek a második 

helyen és tőlük nem sokkal lemaradva, 

2523 kg-mal a 4/a osztály nyerte el a 

harmadik helyet. 

A leadott papírból befolyt pénzt az 

osztályfőnökök labdákra, társasjátékok-

ra fordították, hogy ezáltal is színesítsék 

a gyerekek délutánjait. 

Bölcskeiné Fekete Aliz 

Szüreti mulatság iskolánkban 

2010. október 8-án délután a Baltazár Dezső Református Általános Iskola Diákönkor-

mányzata az iskola tanulói 

részére szüreti mulatságot 

szervezett. Elsőként sor-és 

váltóversenyen, majd kötél-

húzó bajnokságon mérhették 

össze erejüket az osztályok 

10 fős csapatai. Eközben az 

érdeklődő gyerekek őszi ter-

mésekből különféle állatfigu-

rákat készíthettek. A mulat-

ság táncházzal zárult, ahol a 

talpalávalót a Hirtelen zene-

kar szolgáltatta. 

Bölcskeiné Fekete Aliz 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

2010. október 24-én Családi vasárnap keretében került sor 
iskolánk elsős tanulóinak fogadalomtételére a Bocskai téri Re-
formátus Templomban. 

Nemzeti ünnepünk után egy nappal nagyon is aktuális volt a 
Biblia üzenete.  

Kovács–Győri Zsuzsa tiszteletes asszony Máté evangéliumá-
nak 21. részének 28-32. versét közvetítette felénk. Ez az ige-
szakasz arra hívja fel figyelmünket, mennyire fontos életünkben, 
hogy mikor és mit szólunk, s ne csak szóljuk az igazat, hanem 
cselekedjük is azt. Ha a szavainkat tettek nem követik, mindaz 
amit szólunk értéktelenné válik, mi magunk pedig hiteltelenné.  

Igaz ez életünkben a fogadalomtételekre is, hiszen elkötele-
zettségünket jelzik.  

Fogadalmat teszünk életünk minden egyes fordulópontjánál. 
Gyermekeinknél ilyen fontos fordulópont, amikor az iskolába 
kerülve a játékok világából egy szabályokkal és kötöttségekkel 
teli világba kerülnek, s megkezdődik az életre, munkára nevelő-
désük. Új kapcsolatrendszerek alakulnak ki, melyekben meg kell 
tanulniuk boldogulni. Ez bizony egy kompromisszumokkal, útel-
ágazásokkal teli új világ, amiben segítség nélkül nagyon nehéz 
eligazodni. Ezért kell megmutatni a gyerekeknek, hogy az élet 
társasjátékához van játékszabály, a Biblia, melyet nem más ad 
a kezünkbe, mint a Mennyei Atyánk. Őreá támaszkodva nagyon 
sok nehézségen képesek lesznek átlendülni. Isten országa pe-
dig olyan gyerekekből áll, akik tudják, oda haza lehet menni, 
hogy egy rossz döntést jócselekedetekkel helyre lehet hozni.  

Ezek tudatosításához kellünk mi felnőttek is. Fontos felada-
tunk, hogy példát mutassunk azzal, ahogyan élünk és szólunk, 
mert ha látják rajtunk, hogy fogadalmaink és az Ő fogadalmuk 
fontos számunkra, fontos lesz nekik is. Ha őszintén szólunk, ezt 
teszik majd Ők is.   

Kötelezzük el így magunkat az igaz beszéd és Isten mellett. 
Ha a Mi Atyánk igent mondott ránk, és minden gyarlóságunkkal 
együtt fiaivá fogadott minket Jézus Krisztusban, akkor mi is 
mondjunk igent a Vele való életre, és nemet az önzésre, kapzsi-
ságra, a magamutogatásra és minden olyan cselekedetre vagy 
gondolatra, mellyel csak magunknak kedvezünk, esetleg ártunk 
másoknak.  

Így mondjunk hát igent gyermekeink fogadalomtételekor mi is, 
a református keresztény értékekre, s lebegjen szemünk előtt, 
hogy felelősségünk van abban, mennyire is vesszük komolyan 
fogadalmainkat. Legyünk óvatosabbak és átgondoltabbak, mi 

az, ami mellett el tudjuk magunkat kötelezni. Legyen ez Isten 
ügye melletti elköteleződésünk, hogy ezzel is segítsük gyerme-
keinket fogadalmuk betartásában. 

Az Igehirdetést követően Loment Péter gyülekezetünk lelki-
pásztora köszöntötte kis diákjainkat, akik fogadalmat tettek Isten 
és a gyülekezet színe előtt is arra, hogy iskolánk jóra törekvő, 
szorgalmas diákjai lesznek, és a tanuláshoz, munkához való 
kitartó, példamutató hozzáállásukkal, Istenre támaszkodva kí-
vánják élni életüket. A gyerekek énekükkel is megerősítették 
fogadalmukat, miszerint kicsiny kis fényükkel világítani fognak 
közöttünk. Majd kedves kis képeikkel ajándékoztak meg mind-
nyájunkat, melyen elhatározásukat Jézus Krisztus urunknak tett 
fogadalmukat, festették meg. 

Ezután a 8. osztályosok köszöntötték az elsősöket, s verseik-
ben útmutatással kívántak szolgálni az iskolai életben való bol-
doguláshoz, ami bár nem zökkenőmentes, de annál izgalma-
sabb, titkokkal és csodákkal teli lehet, ha a mennyei útmutatás-
ban bíznak. 

Halljuk meg mindannyian, s munkálkodjon bennünk az Ige 
üzenete! 

 
Legyen igaz mindannyiunk életére 32. Zsoltár, Dávid tanítása, 

ami egy bűneit bánó, Istentől eltávolodott, de hozzá visszavá-
gyó, őszinte ember imája, s aminek nyolcadik verse Isten szava 
a hozzá visszatért gyermekéhez, miszerint a tőle jövő bölcses-
ség és tanítás nélkül az ember csak kanyargós utakon jár. 

„Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen 
járj; szemeimmel tanácsollak téged.” Zsolt. 32,8 

Mert hát erről kellene, hogy szóljon az életünk. Figyeljünk Is-
tenre és hagyatkozzunk az ő vezetésére. Pont a gyerekekkel 
kapcsolatban van szükségünk leginkább bölcsességre. Annyi 
irányzat, útmutatás, elképzelés létezik azzal kapcsolatban, mit 
hogyan kéne tenni, melyik a helyes út. Mégis olyan könnyű elté-
vednünk. 

S mivel nincs két egyforma gyerek, nincs két egyforma mód-
szer sem. Mert ami egyiknél beválik, a másiknál nem. Mi szülők, 
sem vagyunk egyformák. Ezért  az egyetlen megoldás ezekre a 
gondokra abban áll, ha megtanulunk Isten vezetése szerint élni.  

Isten áldását kérem 
diákjainkra, hogy 
legyen bennük elég 
türelem elszántság, 
és szeretet ahhoz, 
hogy most induló 
cseppet sem egy-
szerű diákéveiket 
becsülettel, szorga-
lommal, tisztánlátás-
sal tudják végigmun-
kálkodni.  
Mennyei Atyánk út-
mutatását kérem 
minden szülőnek és 
nevelőnek, hogy 
egymást segítve 
bölcsen, példamuta-
tással, tudják a gye-
rekek életét, lelki és 
szellemi gyarapodá-
sát végigkísérni.  
Ámen 

Varga Judit  

Fogadalomtétel a Baltazár Iskolában 
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

Ki az a két reformátor, akinek nevét rejtik az arcképek?  

Kedves Gyerekek! 

 

Részletet olvashattok Siklós József „Szádhoz a kürtöt” c. verséből. Az alatta levő rejtvényben 

pedig Jézus szavait fejthetitek meg. 

Mit használ? 

Mit használ az embernek, 

ha az emeletes házat megnyeri, 

ha a luxuskocsit megnyeri, 

ha a balatoni nyaralót megnyeri, 

ha a lottó ötös találatot megnyeri, 

ha az érzékek minden gyönyörét megnyeri 

de lelkében kárt vall. 

Csakugyan – mit használ? 



 

 

                                        

Simon A. grafikája 

Lapzárta: december 7. 

 

 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 

 Vasárnap   9 óra Gyermekóra Gyülekezeti ház 

 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 

 Vasárnap 17 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 (a hó 2. és 4. hetén) 10 óra Baba-mama Bibliakör Gyülekezeti ház 

 Péntek 16 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti ház 

 Péntek 18 óra Ifjúsági óra 14-18 éveseknek Gyülekezeti ház 

 Péntek (a hó 1. és 3. hetén) 19:30 óra Férfióra Gyülekezeti terem 

 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 

 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

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  

 Adventi zenés esték a 4 adventi vasárnap 
estéjén17 órai kezdettel zenekarok és 
énekkarok szolgálatával a templomban 
(november 28., december 5.,12. és 19.).  

 Csoportos keresztelő november 21-én 
vasárnap az istentiszteleten. Felkészítés 
november 8-án és 15-én hétfőn 18 órakor 
tartunk a gyülekezeti teremben. Várjuk a 
jelentkezőket az osztályfőnököknél és a 
Lelkészi Hivatalban. 

 Új gyülekezeti csoport indult a férfiak 
részére! Minden hónap 1. és 3. péntek es-
téjén 19:30-tól a gyülekezeti teremben. 
Várjuk a hitükben erősödésre, ismereteik-
ben gazdagodásra vágyó férfiakat. 

 Gyülekezetünk bankszámlaszáma megvál-
tozott. Kérjük, hogy mostantól már csak új 
számlaszámra fizessék be adományaikat! 
Az új számlához a Lelkészi Hivatalban 
csekket is lehet kérni.  

Új számlaszám: 10400346-00026769-

00000008 

 Halottak napja alkalmából kegyeleti isten-
tiszteletet tartunk a temetőben november 
1-én 13 órától. 

 Tisztelettel kérjük kedves gyülekezeti tagja-
inkat, hogy akiknek még elmaradt az éves 
egyházfenntartói járulék befizetése, le-
gyen kedves az év vége előtt befizetni a 
mellékelt csekken, vagy személyesen a 
Lelkészi Hivatalban.  
Ezzel az adománnyal is fejezzük ki köszö-
netünket Gondviselő Istenünk iránt, és se-
gítsük gyülekezetünk misszióját és szolgá-
latát!  


