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       egyetértésben élnek!” Zsoltárok 133,1 

Jézus születése 

Kulcsár Hajnalka 3. a osztályos tanuló rajza 
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SENKI SEM SZERETI A SÖTÉTSÉGET, MÉGIS NAGYON SOKAN 

SÖTÉTSÉGBEN ÉLNEK, MERT KIZÁRJÁK A VILÁGOSSÁGOT AZ 

ÉLETÜKBŐL. 

Nagyon furcsán hangzik ez a mondat, és ellentmondásokat is 

fel lehet fedezni benne. Én mégis kitartok amellett, hogy igaz ez 

a mondat. Lássuk miért! 

1. Európa történetében volt egy hosszú korszak, amit „sötét 

középkor” néven emlegetnek. De a történészek, irodalmárok 

emlegetik a „felvilágosodás korát”, sőt, Franciaország egyik 

leghíresebb uralkodója XIV. Lajos a „Napkirály” jelzőt kapta. 

Ez a néhány momentum arra utal, hogy senki sem szereti a sö-

tétséget, és az ember törekszik arra, hogy fény vegye őt körül. 

De nemcsak a szó fizikai értelmében, hanem annak szellemi 

értelmében. Hiszen a felvilágosodás kora a tudományos életben, 

az emberek gondolkodásában nagyon sok pozitívumot hozott. 

Melyek jótékony hatásait mind a mai napig tapasztalhatjuk. 

Hogy nem szeretjük a sötétséget, ez abból is látszik, hogy 

minden szegét-zugát az életünknek igyekszünk kivilágítani, 

persze lehetőleg minél energiatakarékosabban, mert az energia-

takarékos fényár is hozzátartozik modern és felvilágosult gon-

dolkodásunkhoz. Ha pedig véletlenül történik valami meghibá-

sodás az elektromos hálózatban, és sötétségbe borulnak lakása-

ink és az utcák, akkor elemlámpák hadával szerelkezünk fel, 

mert egy percig sem viseljük el a sötétséget körülöttünk. 

2. Mégis nagyon sokan sötétségben élnek – tartom az állítá-

som. De ez alatt nem azt értem, hogy nincs elektromos áram és 

világítás a lakásukban. Még csak nem is azt mondom, hogy a 

szegény emberek élnek sötétségben, a gazdagok pedig nyilván-

való fényűzésben és világosságban. Sötétségben él nagyon sok 

ember ma a világban, ma Magyarországon, így Hajdúböször-

ményben is, mégpedig lelki sötétségben. Erről beszél Isten Igé-

je, a Szentírás, és ezt láthatja mindaz, aki igyekszik megérteni 

Isten beszédét. 

Egy helyen ezt olvassuk: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige 

Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. 

Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ben-

ne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság 

a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” (Jn. 1,1-5) 

János az evangéliumában, örömüzenetében Jézus Krisztus 

születését írja le. Ebben az evangéliumban nincs szó pásztorok-

ról, keleti bölcsekről és jászolról, mert János a görög bölcsek 

nyelvhasználatával írja le Jézus történetét, azért, hogy az akkori 

bölcs és tanult emberek is szívesen olvassák. Ebben a nyelv-

használatban az „Ige” Jézus Krisztust jelöli. Ő volt az, Aki már 

a teremtés hajnalán is jelen volt a maga örökkévalóságában. 

Nagyon sokan igen nagy lelki sötétségben élnek. Naponta 

látom ennek a mondatnak félelmetes igazságát. Házaspárok, 

munkatársak, politikusok, kis és nagydiákok, mindenféle nem-

zethez és nemzetiséghez tartozó emberek élesen és világosan 

meglátják a másik ember hibáját, mulasztását és bűnét, de saját 

magukkal szemben nem látnak semmit. Saját életükben mindent 

tökéletesen rendben találnak. Ha elveszítik a munkahelyüket, 

akkor annak csak az igazgató, a főnők, az állam, a rossz vezetés 

az oka. Ha nem alkalmazzák őket egyetlen munkahelyre sem, 

akkor nem gondolkodnak el saját alkalmatlanságukon, képzet-

lenségükön, vagy éppen összeférhetetlen természetükön. Hi-

szik, hogy csakis külső oka lehet a kudarcnak. És persze szo-

kássá is vált, mindenért másokat hibáztatni és okolni. 

Ha összeomlik a házasságuk, akkor mindenképpen a másik-

ban keresik és találják meg az okot, pedig ismerik a közmon-

dást: „Más szemében meglátja a szálkát, a magáéban a gerendát 

sem veszi észre.” (Egyébként ezt is a világ Világossága, Jézus 

mondta. Ld.: Mt 7,3.) Pedig nagyon sok bajt és viszályt meg 

lehetne előzni, ha engednék, hogy Jézus világosságot teremtsen 

az életükben, ha engednék Istennek, hogy megmutassa saját 

hibáikat, saját bűneiket. De ezt nem teszik, mert ez nagyon ké-

nyelmetlen számukra. Sokkal kényelmesebb és elegánsabb do-

log azt mutatni környezetüknek, hogy velük minden rendben 

van, hogy ők rendes életet élnek, még Istennel sincsenek harag-

ban. Végül teljes meggyőződéssel hirdetik saját jóságukat. Ez-

zel azonban csak azt árulják el, hogy valóban sötétségben élnek, 

mert kizárták a Világosságot, azaz Jézus Krisztust az életükből. 

3. Jézus, az Ige, volt az a Teremtő Szó, Aki által Isten terem-

tett és alkotott. Isten teremtő szava világosságot jelent az embe-

rek számára, azonban nagyon sokan éppen ezt utasítják el, ezért 

sötétségben élnek. Persze még azt mondják magukról, hogy ők 

sosem tagadták Istent, meg is vannak keresztelve, templomban 

esküdtek, azonban Isten erejét, Krisztust (1Kor 1,24-25) már 

elutasítják maguktól. Isten Fiáról már nem beszélnek. Benne, 

mint Megváltóban nem hisznek, az Ő feltámadását nem vallják 

igaznak. Az embert bűneiből megváltó Jézus Krisztus számukra 

nem létezik, csupán a karácsonyi „Jézuska”, aki az ajándékot 

hozza a kisgyerekeknek. 

János apostol számára Jézus volt az igazi világosság, Aki fel-

nyitja az emberek (lelki)szemét, hogy végre meglássák addigi 

életük sötétségét. „Az Ige volt az igazi világosság, amely meg-

világosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és 

a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába 

jött, és az övéi nem fogadták be őt.” (Jn. 1,9-11). 

Végre elérkezett a Karácsony! Fényárban úszik az egész ke-

resztyén világ, benne a keresztyén Európa és a keresztyén Ma-

gyarország. De fényárban úszik az ősi református város, Hajdú-

böszörmény is. Fényesség és csillogás van. De vajon van-e vilá-

gosság?! Van-e világosság a szívekben és az emberek életében? 

Van-e Neked világosságod, kedves olvasó? Látod-e és belátod-

e, hogy semmire nincs úgy szükséged, mint az Istentől való 

Világosságra? Látod-e és belátod-e, hogy senkire sincs nagyobb 

szükséged, mint Jézus Krisztusra, Akinek születését Karácsony-

kor ünnepeljük? 

Jézus azért született erre a világra, hogy te se legyél sötétség-

ben, hogy felismerjed életed célját és egyetlen igazi értelmét: 

Isten dicséretére való életet. Pál apostol ezt így fogalmazta meg: 

„többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az 

életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben 

élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal. 2,20) 

Kívánom, hogy Karácsony lehessen a Kedves Olvasó számára 

is annak felismerése, hogy 

Jézus az ő életének is a 

Világossága, hogy Jézus 

elveszi mindazok bűneit, 

akik Benne hisznek, és az 

Ige világosságot teremt az ő 

életükben is. 

Loment Péter lelkész 

Fényesség és csillogás van. De van-e világosság?! 

 



www.bocskaiter.hu   3 

 

 

Nincs ahhoz fogható  öröm, mint amit Isten adott nekünk Jé-

zus Krisztusban. Az Ő eljövetele, megszületése, testet öltése az 

emberiség számára a legnagyobb örömhír. 

Nekünk a Karácsony sokkal többet jelent, mint az általában 

vett szeretet ünnepe, mert ez a nap az élő Isten felénk kiáradó 

végtelen SZERETETÉNEK ünnepe! Higgyük el, hogy Őnála 

jobban senki sem szeret minket, hisz értünk küldte és adta egy-

szülött Fiát. 

Vegyük a bátorságot és vizsgáljuk meg, hogy igaz-e amit a 

Biblia ír Jézusról. Győződjünk meg arról, hogy kicsoda Ő és 

mit tett értünk, mert Jézusnál csodálatosabb személyiség soha 

nem született! 

Minden hitetlen ember tulajdonképpen merényletet követ el 

önmaga ellen, amikor nem él ezzel a lehetőséggel. Sokan kese-

rűségükben, vagy kényelmükben nem tudnak, vagy nem akar-

nak tisztán, józanul látni, mivel csalódtak az igazságtalan világ-

ban. De Jézus éppen értük jött, őket hívja, a bajban lévőket, a 

megfáradtakat, mert még nyitva áll a kegyelem ajtaja és bárki-

nek része lehet abban a múlhatatlan gyönyörűségben, melyet 

Isten Fia hozott közénk! 

Jézus Krisztus maga az élet! Egyszerűen nem lehet nélküle 

élni! Ő a bűn miatti halott világba értelmet, életet, megoldást 

hozott. Az Ő személye minden ember számára reménységet 

hozott, mert Ő ma is ad bűnbocsánatot, teljes szabadulást, teljes 

örömet, teljes nyugalmat, szeretetet, békességet és örök életet 

annak, aki ezt elfogadja. 

Amennyiben szükségünk van ezekre az ajándékokra, akkor 

kérjük most az Urat, hogy Szentlelke által vegyen lakozást a 

szívünkben. Csak ekkor lesz boldog az életünk, örök és múlha-

tatlan az  ünnepünk! 

Nagy Sándorné 

E L J Ö T T   A Z    Ú R! 

 „Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjá-

tok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, 

hogy jóságos az Úr.” 1Pt. 2,2-3 

 

Valahányszor, amikor a karácsonyi történetet meghalljuk, 

mindig átéljük azt az örömöt, amit a gyermekszületés híre je-

lent. A gyülekezettel együtt nagycsaládként osztozunk annak az 

egykori názáreti házaspárnak az örömében. Már felnőtt, vagy 

idős fejjel is gyermeki izgalom és féltés fog el minket, amikor 

halljuk a történet részleteit, hogy egy utolsó percben levő kis-

mama, Mária számára nem volt hely Betlehem házaiban. Mi 

lesz az újszülöttel?- kérdezzük aggódva, noha jól ismerjük a 

folytatást. 

A génjeinkbe van írva, hogy a gyermeket félteni és gondozni 

kell. Ha gyermekünk születik, akkor vele is ezt tesszük. Gondo-

zásával a tennivalóink is meghatványozódnak. Táplálni kell. 

Tisztába kell tenni. Dédelgetni kell. Anyagi kiadásaink is meg-

növekednek. Még sokáig nekünk kell eltartanunk őt. Az időnket 

az új családtag osztja be. A nagyobb testvéreknek is tekintettel 

kell rá lenni. Aztán, ahogy telnek a hetek, hónapok, évek szám-

talan dologra meg is kell tanítanunk az új családtagot. Nevelni 

kell, bátorítani kell… Abban a reményben, hogy sok év múlva 

egy egészséges, érett, értelmes, önálló felnőtt lesz belőle. Az út, 

ami addig elvezet küzdelmes, de gyönyörű az egész család szá-

mára. Természetesnek tartjuk, hogy mindezt vállaljuk érte, mert 

a szívünkbe, a génjeinkbe van írva, hogy ezt tegyük. Legtöbben 

a szüleinktől is ugyanezt kaptuk. 

Vágyunk rá és imádkozunk érte, hogy legyenek a gyülekeze-

tünkben hitre jutott emberek, lelki „újszülöttek”. De mi lesz az 

újszülöttekkel? Készek vagyunk-e arra, hogy féltsük és gon-

dozzuk őket? Készek vagyunk-e arra, hogy tovább segítsük őket 

a hit útján úgy, mint ahogy azt egy jó családban teszik? 

Mi lesz az újszülöttekkel a gyülekezetben?  Születésük 

öröm. De jelenlétük változást, kényelmetlenséget” is hoz a gyü-

lekezet életében. Zajosabbak, mert többnyire egy fiatalabb ge-

nerációhoz tartoznak. Az ízlésük is más, mint a régi templomo-

soknak. Olykor elfoglalják az idősebbek helyét a templom pad-

jaiban. Olykor felfordulást hagynak maguk után a gyülekezeti 

teremben ifjúsági óra után. Fűteni is kell rájuk. 

Hely és eszköz igényeik vannak. Újabb és újabb megoldandó 

feladat elé állítják a presbitériumot. (Pl. nálunk hetente 9 cso-

port használja az omló-bomló gyülekezeti ház kis termét, amely 

sokszor kicsinek bizonyul! Szeretnénk méltóbb helyet biztosíta-

ni nekik.) 

Még sokáig nem lehet a gyülekezet újszülötteire számítani 

abban, hogy a gyülekezet anyagi terheit hordozzák. Részben 

azért, mert sokan kiskorúak, részben azért, mert még nem tud-

ják, hogy a hálájukat Isten iránt így is kifejezhetik. Részben 

pedig azért, mert nem gondolják, hogy, amit adnak, annak sok-

szorosát kapják vissza a gyülekezeten keresztül. Legyen az ki-

rándulás, tábor, megfelelő épületek, rendben tartott környezet… 

Az adakozás fontosságára nekünk, „nagyobb testvéreknek” kell 

megtanítani őket. 

Táplálni kell őket. Ez a gyülekezeti újszülöttek esetén elsősor-

ban Isten Igéjét jelenti. Érthetővé kell tennünk számukra azt az 

élő üzenetet, amit a Biblia ír. Érettségüknek megfelelő gyüleke-

zeti kisközösségeket kell nekik biztosítani, ahová irányíthatjuk 

őket. Oda munkatársakat, csoportvezetőket kell állítani. Ha egy 

újszülött nem kap enni, vagy nem az érettségének megfelelő 

táplálékot kapja, meghal.  

Törődést igényelnek. Többször kell őket bátorítani, mert ha-

marabb elcsüggednek. Lépésről lépésre vezetni kell őket. 

Meg kell őket tanítani sok olyan dologra, amely az idősebbek 

számára természetes. 

Gyülekezeti nagycsaládként mindezt nekünk kell megadni 

a „kisebb testvéreinknek”. Miért? Mert egykor mi is megkap-

tuk ugyanezt a hitben érettebbektől. No, meg azért is, mert sok-

kal gazdagabb lett az életünk velük. Merjünk nekik szívből 

örülni! Merjünk bennük gyönyörködni! Tanítgassuk, nevelges-

sük őket türelemmel együtt! Aztán, ha „kistestvéreik” lesznek, 

ővelük is ugyanígy tegyünk!  

Féltsük és gondozzuk őket abban a reményben, hogy évek 

múlva érett hitű, Krisztus iránt elkötelezett szolgáló gyülekezeti 

tagok válnak belőlük! 

Lomentné Szopkó Tünde 

lelkipásztor  

Mi lesz az újszülöttekkel? 
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„Azért esedezem, hogy az Úr házá-

ban lakhassam egész életemben” 
Zsolt. 27,4 

 

Istennek legyen hála és köszönet, 
hogy az utóbbi években folyamatosan 
növekedett a Bocskai téri (Ócska) 
templomunk utáni történeti érdeklő-
dés. E lapunk hasábjain kívánunk tá-
jékoztatást adni az évszámok szerinti 

történésekről, a jelen- és utókor számára, az Árpád-kortól 
egészen napjainkig, az alábbi leírás szerint. 

 

Árpád-kor: A Templom alapjának lerakása. (Mohamedánok 

lakta település) 

XIII. század (~1225): Keresztény vallás átvétele (Katolikus) 

1563-ban: Reformációhoz (1517. okt. 31.) csatlakozás. Vég-

eredményben innentől tartozik Református fennhatóság alá. 

1667-ben: Templom körüli kerítés építése. 

1673-ban: 750 kg-os harang elhelyezése a toronyban. 

1684-ben: Tűzvész következtében leég. Felújításról nem 

található leírás. Ez a második tűzvész. Az első valamikor a 

Tatár-járás idején lehetett. 

1722-ben: Zsindelyezés. 

1763-ban: Toronyépítés. 

1789-91-ig: Teljes felújítás Czigler Győző tervei alapján. 

Ekkor kerül fel a gömb a torony tetejére. 

1854-ben: Kerítés lebontása. Termésköveit a Gimnázium 

alapjába építik be. 

1880. október 10. A kakas (160 x 140cm) és a csillag 

(átmérője 40cm es) felhelyezése a toronyra. Azóta nem volt 

levéve. 

1881-ben: Belső fa kiképzések (Mózes szék, Úrasztal, 

Mennyezet, Karzatok mellvédjei, Szószék…stb.) Csepreghy 

János és Ulrich Ede munkái. 

1882-ben: Orgonaépítés. Ország Sándor terve és munkája a 

hosszúkarzatra. 

1885-ben: Kovácsoltvas kerítés a templom körül a lebontás 

dátuma mai napig sem ismert (1912-ben még megvolt). 

1894-ben: Orgona átépítés. A nyugati oldalra, mai helyére 

került, a magas karzat lebontása után. Angster József tervei 

alapján. Az orgona szerkezetileg 3 manuál, 47 regiszter fel-

építésű. 

1902-ben és 1905-ben: Toronyjavítás. 

1921-ben: Orgona felújítása. Sípok pótlása. 

1922-ben: 389 kg-os (kis) harang beépítése a toronyba. 

1929-ben: Teljes felújítás. Külső– és belső homlokzat, to-

rony stb. 

1938-ban: 1367 kg-os harang beépítése. Slezák László öntő-

mester munkája. 

1984-ben: Homlokzat (külső) felújítása. 

1999-ben: Orgona fő- és pedál mű felújítása, zenei átadás. 

Átalakítás elektro-pneumatikus vezérlésre. A 2. és 3. manuál 

felújítása folyamatban. 

2002-ben: Templomtető lecserélése. Horgonyzott lemezek-

kel történő teljes lefedése. 

2004-05-ben: Ásatás: régi sírok felkutatása, falkutatás. 

2006-07-ben: Ablakok cseréje biztonsági üvegezéssel, új 

keretekkel. Padfűtés megoldása távvezérléses, szabályozási 

lehetőséggel. 

2007-08-ban: Világítás korszerűsítése. Régi világítótestek 

lecserélése fénycső-fényszóró kivitelűre. Szakaszolási és 

távirányítási lehetőséggel. Belső falfelület festése. 

2009-10-ben: Harang ház padlózat felújítás. Toronykupola 

belső tisztítása. Harang hajtóművek átalakítása húzó-

mágneses rendszerűvé alakítása. Harangok felújítása. To-

ronyóra hajtómű és a számlapok, mutatók cseréje. Torony-

ház világításának kialakítása. Homlokzat (külső) teljes felújí-

tása. Toronykupola ács- és bádogos munkálatai, újralemeze-

lés. 

2010-ben: Templomunk körüli kovácsoltvas kerítés gyártása, 

horganyozása és festése. Beépítése a talajba. Bejárati ajtók 

felújítása, zárak cseréje. Két új ajtó készítése. 

 

Ezúton kívánok Áldott, 

Békés Karácsonyi ünne-

peket! 
 

 

Összeállította: Szabó Márton 

Gondnok 

Kedves Olvasóink! Kedves Testvérek! 
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- Jim, drágám! – kiáltotta az asszony. – Ne nézz  így rám!  
Levágattam a hajamat és eladtam, mert nem éltem volna túl a 
karácsonyt, ha nem tudok ajándékot adni neked. Majd megint 
megnő- ugye, nem bánod? Meg kellett tennem. Rettentő gyor-
san nő a hajam. Mondd, hogy „ Boldog Karácsonyt! „, Jim és 
legyünk boldogok! Nem is tudod, milyen szépséges ajándékot 
vettem neked. 

- Levágattad a hajadat? – kérdezte Jim körülményesen, mint-
ha képtelen lett volna felfogni a tényt. 

- Levágattam és eladtam – felelte Della. – Így is tetszem ne-
ked, nem? Én a hajam nélkül is én vagyok, ugye? 

Jim körülnézett a szobában. – Azt mondod, nincs hajad? – 
kérdezte már- már ostobán. 

Ne is keresd – mondta Della. – Mondom, hogy eladtam, elvit-
ték. És karácsony van fiú! Légy kedves hozzám, hisz érted tet-
tem. Lehet, hogy a hajam szálát meglehet számolni – folytatta 
hirtelen édes komolysággal. De a szerelem, amit irántad érzek, 
végtelen. Felrakjam a húst, Jim? 

Jim hirtelen felébredt hipnotikus állapotából. Átkarolta Dellát… 
egy csomagot húzott elő kabátja zsebéből, és az asztalra dobta. 

- Ne érts félre Della- mondta. Ne hidd, hogy egy hajvágás, 
vagy egy hajmosás miatt kevésbé tetszik a kedvesem. De ha 
kibontod azt a csomagot, megérted, először miért csodálkoz-
tam. 

A fürge, fehér újjak feltépték a papírt és a zsinórt. Aztán az 
öröm eksztatikus sikolya következett, aztán ó jaj, hisztérikus 
könnyek és jajkiáltások, melyek a ház urának azonnali , vigasz-
taló közbeavatkozását tették szükségessé. Mert ott hevert az a 
pár fésű, amelyet Della régóta csodált egy kirakatban a 
Broadwayn. Gyönyörű fésű volt, teknőspáncélból, ékköves bera-
kással – árnyalata épp illett a gyönyörű, eltűnt fürtökhöz. Drága 
fésű volt, Della tudta jól, s szíve a birtoklás leghalványabb remé-

nye nélkül epedezett értük. Most az övé lett, de a fürtök, ame-
lyeket a hőn áhított disz ékesített volna, már nem voltak meg. 
De keblére szorította őket, és végül könnyes szemmel, moso-
lyogva pillantott fel és azt mondta: 

- Rettentően gyorsan nő a hajam, Jim! – Azzal Della felugrott, 
mint egy kismacska, és felkiáltott: Ó, ó! – Jim még nem látta a 
saját ajándékát. Della tenyerén nyújtotta neki. A tompa fényű 
nemesfémen mintha élénk, tüzes szelleme csillant volna meg. 

- Hát nem csodaszép, Jim? – Az egész várost bejártam, hogy 
rátaláljak. Mostantól fogva százszor kell megnézned egy nap, 
mennyi az idő. Add csak ide az órádat! Hadd lássam, hogy fest 
rajta! 

Ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, Jim leroskadt a kana-
péra, kezét összekulcsolta a tarkóján, és elmosolyodott. 

Dell – mondta. – Tegyük félre egy időre a karácsonyi ajándé-
kainkat. Túl szépek ahhoz, hogy rögtön használni kezdjük őket. 
Eladtam az órát, hogy megvehessem a fésűdet. Most pedig 
tedd fel főni a húst! 

Mint tudják a napkeleti bölcsek okos emberek voltak – csoda-
mód okosak- ők vittek ajándékot a  Gyermeknek a jászolhoz. Ők 
találták fel a karácsonyi ajándékot. És mivel bölcsek voltak, nem 
kétséges, hogy  bölcs ajándékokat vittek, amelyeket talán be is 
lehetett cserélni, ha több volt belőlük. Én pedig sután előadtam 
két bolond gyermek eseménytelen történetét, akik cseppet sem 
bölcs módon otthonuk legnagyobb kincseit áldozták fel egymá-
sért. 

DE  UTOLSÓ  SZÓ  GYANÁNT  NAPJAINK  BÖLCSEIHEZ  
HADD  MONDJAM  EL,  HOGY  MINDEN  AJÁNDÉKOZÓ  KÖ-
ZÜL  E  KETTŐ  VOLT  A  LEGBÖLCSEBB.  MINDEN  TEKIN-
TETBEN  ŐK  A  LEGBÖLCSEBBEK.  ŐK  A  NAPKELETI  
BÖLCSEK. 

O. Henry: „A napkeleti bölcsek ajándéka” 

Á L D O Z A T O S   S Z E R E T E T 

Hajdúböszörményben születtem 1945. október 17-én, 1946. 
április 9-én kereszteltek a Római Katolikus Templomban. 9 éves 
koromban voltam első áldozó, és még ebben az évben bérmált 
az Egri Érsekatya. Igen szép gyermekkoromat anyagiakban 
szegény, de lelkiekben gazdag családban éltem. Az Általános 
Iskolát a Központi Fiúiskolában a Bocskai 
téren végeztem. Ezt követően az akkor még 
a gimnáziumban működő szakmunkáskép-
zőben szereztem szerszámkészítő szak-
munkás bizonyítványt a szakma kiváló ta-
nulójaként. Középiskolámat a debreceni 
Mechwarth Gépipari Technikumban végez-
tem, ezt követően az Ybl Miklós Műszaki 
Főiskolán gépészmérnök diplomát szerez-
tem. 

A nagy életet a hajdúböszörményi Műsza-
ki Ktsz-ben kezdtem szakmunkásként, ké-
sőbb a Hajdúsági Iparművekben dolgoztam 
24 évig fizikai állományban. A hajdúböszörményi Szöválnál 5 
évig voltam üzemelő mérnök, ezt követően vezettem a helyi 
sütőüzemet, 12 évig a Hajdúböszörményi Városgazdálkodás 
ügyvezetői igazgatója voltam, innét kerültem nyugdíjba. Ezt kö-
vetően felkért főiskolai óraadó voltam, vagyok, a DE főiskolai 
karán településgazdálkodást ill. annak gyakorlatát adtam elő. 
Jelenleg nem tanítok, nincs évfolyamom. Két évig a Derecskei 
V á ros ga zdá l ko dás i  KH T - t  ve ze t te m ,  j e l en leg 
a Hajdúböszörményi Köztemetőt szolgálom. 

Római Katolikus családban nőttem fel, de 1968-ban az új-
templomban feleségemmel Major Katalinnal nagytiszteletű 
Almási Márton áldásával kötöttünk házasságot. 2 gyermekünk 

született, Renáta és Szilvia lányom mindketten diplomás banká-
rok. Gyermekeim három világszép unokával ajándékoztak meg 
bennünket. Feleségem gazdasági szakemberként a Hajdúsági 
Flott Kft-nél helyettes főkönyvelő.  

Középiskolai tanulmányaimat az akkor még „e” származási 
osztályom miatt levelező tagozaton végez-
tem, így be kellett lépnem az akkori Állam-
pártba. Apám a főméltóságú úr lelkes híve-
ként (a második magyar hadsereg hívatá-
sos katonája volt) engedélyezte hogy ezt 
cselekedjem. Templomi házasságunk miatt 
utolsó figyelmeztetésben részesítettek. A 
tagrevíziók idején visszaadtam a tagköny-
vemet. Pár év múlva a Demokrata Fórumba 
hívtak, innét a jobboldali elhajlásom miatt 
kényszerültem távozásra. Ebben az évben 
lelki barátaimmal szeniorként a KDNP fiatal 
tagságát segítjük a keresztényi polgári érté-

kek erősítésében az első demokratikusan választott képviselő-
testületnek tagja voltam. Ezt követően még két cikluson keresz-
tül a Vénkert tisztelt meg bizalmával. 

Szabadidőmet elsősorban saját, és gyermekeim ház körüli 
munkájával töltöm. Negyven éve kisplasztikákkal foglalkozom 
amatőr alkotóként. Szeretek finommechanikai és elektrotechni-
kai híradástechnikai eszközöket javítani. 

Az életfelfogásom szerint, szellemi frissességem és testi kon-
dícióm karbantartása érdekében, aktív cselekvő és alkotó éle-
tet élek úgy, hogy a családomnak, városomnak a hasznára le-
hessek.  

Bemutatkozó önéletleírás 
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Simon A. grafikája 

Advent harmadik vasárnapjának délutánján újra találkoztak az 

alkotni, „szöszmötölni”, karácsonyi várakozós hangulatban 

együtt lenni vágyó testvérek. A délelőtti igehirdetésben elhang-

zott Jób szenvedéseinek szerencsére nyoma sem látszott a jelen-

lévők arcán, sőt a saját bajaikról is megfeledkeztek, vagy kicsit 

könnyebbnek érezték a tevékenység örömei közben. 

Elsőnek két barátnőt, Kapusi Bernadettet és Balogh Va-

nesszát kérdeztem az elmélyült munka közben, épp asztaldíszt 

varázsoltak: 

- Miért éppen itt vagytok? Az ajándék vagy a család a fonto-

sabb Karácsony ünnepén? 

- A tanár néni is itt van,és ezt tetszett meg nekünk. Ha együtt 

van a család az fontosabb, mint az ajándék. 

A másik tanteremben gyöngyfűzés közben kérdeztem Nagy 

Andreát, hogy miért ennél az asztalnál ült le? 

- Mert egyszerű a gyöngyfűzés és csak parafa dugó kell hozzá 

a gyöngyökön kívül. 

- Ajándék lesz ? –faggatom tovább. 

- Fel fogom tenni a fára. –válaszolta 

határozottan.  

Anyukájával, Nagyné Rózsa Mari-

kával is váltottam pár szót, akivel már 

az élet szürke göröngyei is szóba jöttek 

a színes gyöngyök közepette. 

Egy távolabbi asztalnál Kissné Rácz 

Ildikó és Szabó Tiborné Kati tanár-

nők szalvétagyűrűket kreáltak nagy 

izgalommal, nem is igen tudtak rám 

figyelni, annyira lefoglalta őket a tevé-

kenység.  

Fesetőné Zsuzsa széket hozott nekem nevetve és megindult 

az élmény teli beszámoló, amit hálásan köszönök neki. 

- Örülök, hogy a kolleganőm ilyen szépet talált ki. Egyszerű, 

mutatós, közben tudunk beszélgetni , és nem utolsó sorban pi-

henni is. 

Közben mutogatják egymásnak, hogy is jön ki a masni a for-

mából. 

-Volt egy minta és azt tovább fejlesztjük, ez teszi igazán iz-

galmassá. 

Olyan ez, mint régen a fonóban, beszélgettek, dolgozgattak. 

- Jó érzés, hogy nagyon sok tanítványom itt van az anyuká-

jukkal együtt. 

Piros, zöld , arany színekben hagytam ott a három tanárnőt. 

A harmadik tanteremben gyertyatartók, dísztasakok készítése 

zajlik. 

Kovács Sándorné 12 éves Balázs fiával jött el. 

- Milyen érzésekkel jöttek el? 

- Ünnepi a hangulat. Ez az első ilyen előkészület nekem, nem 

voltam még ilyenen. Jól érzem magam. 

Balázska pedig egy másik asztalnál játszik a fiúkkal megérde-

melten, hiszen egy gyertyadíszt már ő is alkotott. 

Fekete Orsolya és testvére, Fekete Gergő szintén ennél az 

asztalnál sürgölődnek. 

- Fenyőfát is készítettem már - mutatja büszkén Gergő színe-

zés közben. 

- A fára szeretném majd feltenni- avat be a szándékába. 

- És Te Orsi, mit szeretnél a gyertya-

dísszel, esetleg ajándék lesz? 

- Kirakom majd az asztalra- hangzik az 

egyszerű válasz. 

- Karácsonyra készülünk és ez már ön-

magában is jóérzés, megnyugvás.- teszi 

még hozzá Kovács Sándorné. 

Bevallom, hogy ennyi mosoly, és meg-

annyi elszánt, kitartó kezek munkái lát-

tán magam is mosolyogva tartottam 

hazafelé a finom, puha, fehér hóban és 

hálát adtam az Úristennek, hogy nehéz, 

botladozó időszakában is tudja szolgá-

latra hívni az embert. Mint ahogyan a hó fehérsége is csak ke-

vés ideig marad meg a kertünkben, a tereken, pillanatok alatt 

elszürkül, befeketedik, úgy a mi fehér ruhánk is a magunk ere-

jéből csak szürke, fekete lesz, csak az Úr kegyelme által tudjuk 

megtisztítani bűnös életünket. 

Áldott adventi készülődéseket, gyógyulásokat és Boldog Ka-

rácsonyt kívánok a testvéreknek. 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, 

mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és 

igazsággal.” János l, 14. 

Rózsáné Szilvi 

Adventi készülődések 

Az adventi koszorú története 
A magyar hagyományban advent első napján hajnalban készítette el a család férfi 

tagja fűzfából, (hegyvidéken mogyoróból) a koszorút. Olyan nagyságút készített, 

amekkora az ölelése volt. 8 szálat font össze körben, 8 szálat pedig a koszorú belsejé-

ben keresztben É-D, K-NY irányban. A család tagjai közepére piros terméseket tet-

tek, pl. csipkebogyót. Körbe zöld ágakat tűztek (pl. fenyő, vagy bármilyen örök-zöld) 

úgy, hogy a tűlevelek a napirányba néztek. A 4 gyertyát a 4 égtájnak megfelelően 

kötötték rá, kék szalaggal, és a télen virágzó rozmaringgal díszítették. A gyertyák 

méhviaszból készültek. 

A koszorún három szín dominál: a zöld, amely a termést, a piros, amely az életet, 

és a sárga vagy arany, amely a fényt szimbolizálja. Magyarországon főleg a második 

világháborút követően vált szokássá templomokban, középületekben, otthonokban az 

adventi koszorút a csillárra függeszteni. Az első szobában akasztották fel, mivel nem 

használták ezt a helyiséget, nem is fűtötték, így nem hullottak a tűlevelek sem. Az 

adventi vasárnapok különös izgalmát az adja, amikor a koszorún lévő gyertyák közül 

először egy, majd két, három, és végül mind a négy meggyullad. 

Csukásné Bernáth Krisztina 
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Olvasni szerető barátaimnak szeretnék egy szá-

momra különleges folyóiratot ajánlani, mellyel én is 

még nem rég találkoztam Kovács-Győri Zsuzsa jó-

voltából. A FAMILY családi és párkapcsolati maga-

zin, mely negyedévenként jelenik meg. A legutolsó 

számukból szeretnék egy pár alcímet kiemel-

ni.  Miklya Luzsányi Mónika írását: Menyből anyós. 

Hogyan élhetjük túl, ha megházasodik a gyerme-

künk?     Gyerekszoba: különböző korosztályoknak 

megfelelő nevelési tanácsok. Gyerekeim kedvence a 

Gyerekszáj című rovat melyben gyermekeink jópofa 

szövegeik olvashatóak. Rajkai Zoltán színművész 

beszél életéről ahogy „A siker helyébe az áldás lé-

pett”. A már nálunk is vendégszereplő Magyar 

Continental Singers alakulásáról és a 25 éves fennállá-

sáról is olvashatunk. De számomra mégis a legmeg-

érintőbb cikk a „Nem csak a lábán állhat stabilan az 

ember”, Óvó bácsi – járógéppel. Ezen felül még 

könyv, műsorajánlók, házi praktikák, receptek, divat is 

található az újságban. Remélem ezzel a pár sorral sike-

rült betekintést nyújtanom a magazinba, melynek kö-

vetkező száma november 2.-án jelenik meg. Minden-

kinek jó olvasást kívánok. 

Nagyné Kocsis Gabriella 

„Olvasni jó” 

 

Family 

 

A csillag 
„Hol van a zsidók most született királya? Láttuk a csillagát 

felkeltében s azért jöttünk, hogy imádjuk.” (Mt.2,2) - Így szól-

nak a keleti bölcsek a karácsonyi történetben. De vajon történel-

mi tény-e amit a csillagról olvasunk a 

Szentírásban? 

Kr. e. 7 tavaszán a Jupiter a csilla-

gos égen Vénusz-bolygóval találko-

zott össze. Ennek az évnek a nyarán 

és őszén a Jupiternek még több ilyen 

találkozása következett be a Saturnus

-bolygóval a hal jegyében. Ez  a 

rendkívül ritka csillagkapcsolat csak 

minden 749. esztendőben lép fel. 

Máté örömhíre szerint a keleti mágu-

sok a bolygó eme pályájának csak a kezdetét figyelték meg: a 

Jupiter feljöttét. Erre építették fel prognózisukat, ezen az alapon 

vállalkoztak palesztinai utazásukra, s ott élték át utána a döntő 

csillagászati jelenséget (Mt 2,9 kk). Tudjuk, hogy az ókori aszt-

ronómia a csillagos ég minden folyamatát a legapróbb figye-

lemmel kísérte és rögzítette pontos tudományossággal. 

Ez a nevezetes bolygó együttállás különös jelentőséggel bírt 

az egykori tudósok szemében. A Jupitert a világ ura csillagának 

tekintették. A halak csillagképét a végső idők jegyének. A Sza-

turnusz-bolygót Keleten Palesztina csillagának tartották. Ennek 

megfelelően ez a rendkívüli bolygó 

együttállás ezt jelentette: Palesztiná-

ban ebben az évben megjelenik a 

végső idők uralkodója. Ez pedig ép-

pen az a váradalom, amely miatt a 

mágusok Jeruzsálembe megérkeztek. 

Így a betlehemi csillag is történeti 

tény. Istentől, a teremtett világ Urától 

való jel. 

Hogy ez a jel Jézusra vonatkozik, azt 

már évszázadokkal korábbi prófécia is jelzi: „Csillag jön fel 

Jákóbból, királyi pálca támad Izraelből.” (4Móz. 24,17) Ezt a 

jövendölést teljesíti be Jézus, aki azt mondja magáról: „Én va-

gyok a fényes hajnalcsillag.” (Jel.22,16) 

 

 

Az év utolsó Baba–Mama Bibliaköre 
Gyülekezeti csoportjaink számára is különleges időszak volt az Advent. A csendesség és a moz-

galmasság váltogatta egymást a gyülekezeti ház kis termében. A Baba- Mama Körösökkel Má-

ria gyermekvárásának történetéről gondolkodtunk együtt, majd Csukásné Bernáth Krisztina irá-

nyításával csuhé angyalkákat készítettünk az év utolsó alakalmán. 

 

WM. Paul Young: A Viskó 
 A Viskó című könyvet Nekem is ajánlották. Nem mond-

tak Róla igazán semmit,csak azt,hogy EZT el kell olvas-
nom! Igazuk volt! 

Az alaptörténet maga is izgalmas és lebilincse-
lő,meglepően egyedi a Szentháromság megjelenítése 
is,de a főhősben  megfogalmazódó kérdések az igazán 
érdekesek. Azt gondolom,hogy ezek a kérdések,kételyek 
már mindannyiunkban felmerül-

tek,kimondva,kimondatlanul. (Ha 
Isten szeret minket és mindenha-
tó,akkor miért van fájdalom és miért 
van gonoszság a világban? ) 

A Könyv választ ad kérdéseinkre 
és újra megérezhetjük Isten el nem 
múló szeretetét,gondoskodását és 
kegyelmét. 

Rab Marianna  
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Barbara Cratzius:  

KARÁCSONYI UTAK - KARÁCSONYI KÉRÉSEK  

Túrmezei Erzsébet fordítása  

 

Mutasd meg a BIZALOM ÚTJÁT,  

azt a csillagfényes utat, 

amelyiken a bölcsek jártak 

megtalálni Királyukat!  

 

Mutasd meg a SZOLGÁLAT ÚTJÁT,  

amelyen csendben József járt, 

hogy szemünk-szívünk nyitva legyen, 

ha szenved a felebarát!  

 

A SZERETET ÚTJÁVAL ÁLDJ MEG,  

amint láthatom Máriában, 

hogy akivel csak találkozom, 

ahhoz a jó szót megtaláljam!  

 

A HÁLA ÚTJÁN pásztorokkal 

hadd magasztaljam tetteidet! 

S adj, Uram, csodálattal teli, 

előtted mindig nyitott szívet! 

Embernyelven, anyanyelven 
zenghet szavam ékesen,  
ha szeretet nincsen bennem,  
áldást nem nyer senki sem. 
Szállhat szavam mint zengő érc, 
mint cimbalom harsogón, 
ha szeretet nincsen abban, 
szívembe az nem hatol! 
Ismerhetem a jövendőt, 
a titkot, a tudományt, 
mit ér az , ha önző szívem 
szeretet nem hatja át? 
Lehet olyan erős hitem, 
mely hegyeket mozgat el, 
ha szeretet nincsen bennem, 
úgy nem vagyok semmi sem. 
Ha vagyonom széjjelosztom, 
testem tűzre dobom én, 
ha nem teszem szeretetből, 
áldozatom mit sem ér? 
A szeretet hosszútűrő, 
jóra hajló és kegyes, 
nem irigy és nem kérkedő, 
így biztatgat: csak szeress. 
Nem cselekszik éktelenül, 
nem harácsol, hanem oszt, 
bántóiért imádkozik, 
nem rója fel a gonoszt. 
Nem örül a hamisságnak,  
az igazat szereti, 

ha vádolják: vádolói 
elől inkább elfedi. 
A szeretet mindent elhisz, 
mindent remél kegyesen, 
vég nélküli mint az élet, 
el nem múlik sohasem! 
Nyelvek jövendőmondások, 
mind megszűnnek egy napon, 
el tűnik az ismeret is 
mint köd, őszi hajnalon. 
Ma még rész szerint van bennünk 
Ige, prófétai szó, 
de ha eljön a teljesség, 
nem lesz rész-szerint való. 
Amikor még gyermek voltam, 
úgy szóltam mint kisgyermek, 
úgy gondolkodtam, úgy értettem 
a dolgokat, mint gyermek. 
Mi még most csak tükör által  
homályosan láthatunk, 
a teljesség fény-özönét, 
eltakarja még Urunk! 
Az ismeret most csak részben 
nem teljesen az enyém, 
ám egykor majd Megváltómat, 
Színről-színre látom én! 
A sírpartig, hit és remény 
fogja gyenge kezemet, 
ám velem lesz síron túl is, 
örökké a szeretet! 

Pecznyík Pál 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 
Német ének (XVII. sz.) magyar változata 

2. Megnyílt az ég harmatozva, 

Megváltónkat hogy lehozza. 

Ég felhői, nyíljatok szét, 

Hozva Jákób fejedelmét! 

 

3. Föld, virulj ki, hadd fakadjon 

Viruló zöld völgyön-halmon! 

Nyílj ki, földnek szép Virága, 

Dávid háza nagy Királya! 

 

4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag, 

Téged vágyunk mi látni csak. 

Kelj fel, Napunk, fényességed 

űzze el a sötétséget! 

Karácsony közeledtével talán minden évben megkérdezzük 
magunktól: mi a legnagyobb és legtöbb, amit gyermekeinknek 
és egymásnak ezen az ünnepen megadhatunk? Ami számomra 
a legfontosabb, hogy együtt éljük át a karácsony előtti várako-
zás örömét és az ünnep igazi tartalmát, hogy ezáltal velük 
együtt újból megtanuljunk két létfontosságú dolgot: a várakozást 
és az ünneplést. Mindkettőt, mert ez a kettő szorosan összetar-
tozik. Ünnepeinket könnyen tönkretesszük azzal, hogy nem vár-
juk ki az idejüket, és így nem készítjük elő azokat igazán. Hi-
szen egyetlen ünnep sem sikerülhet a külső és belső készülő-
dés, a várakozás megelőző izgalma és öröme nélkül. 

Most ebben az évben különösen fontos ez, mert a nagyobbik 
gyermekünk már három és fél évesen kíváncsian csodálkozik rá 

mindenre. Amit most először mutatunk neki, az lesz a csalá-
dunkban a későbbiekben a hagyomány, amit majd magával visz 
ahogyan növekszik. 

Tavaly egy népi játszóház-vezetői tanfolyamon készítettem 
először igazi hagyományos magyar adventi koszorút. Az első 
koszorút Johann Hinrich Wichern egy evangélikus lelkész tette 
ki 1839-ben Hamburgban, egy veszélyeztetett fiatalokat gondo-
zó otthonban. Az imateremben egy kocsikerék nagyságú fából 
készült koszorút akasztott fel 23 gyertyával. Négy nagy fehéret a 
vasárnapoknak, s köztük 19 kicsi piros gyertyát a hétköznapok-
nak. 

Csukásné Bernáth Krisztina kántor 

A SZERETET HIMNUSZA! 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

Baltazár-napok 
2010. november 17-19. között iskolánk névadójáról elnevezett, három napos 

programsorozaton vehettek részt tanulóink a Diákönkormányzat szervezésé-

ben. Szerdától péntekig szellemi és testi felüdülést nyújtó versengéseket szer-

veztünk a gyerekeknek. 

A kisebbek leglátogatottabb programjai között az arcfestés és a bolhapiac 

szerepelt. A nagyobbak Activity-n és malomban mérhették össze tudásukat.  A 

sakk- és pingpongversenyeken fiúk és lányok egyaránt részt vettek. A kézmű-

ves tevékenységeken papírfigura-készítésre, gyöngyfűzésre, üvegfestésre, 

zsugorka nyaklánc- és fülbevaló készítésre volt lehetőségük a gyerekeknek. A 

fodrászversenyen a diákok ötletes frizurákkal kápráztatták el a zsűritagokat. 

Reméljük, hogy jövőre is hasonló vidám perceket szerezhetünk tanulóink-

nak! 

Baltazár Dezső Református Általános Iskola 

Diákönkormányzata 

„Télapó itt van…” 
Idén a Télapót a Baltazár Dezső Református 

Általános Iskolába a 3. b osztályos tanulók hoz-

ták el a gyerekeknek. 

Színvonalas műsorral készültek az iskola 1-5. 

osztályának. A műsorban szereplő gyerekek, a 

manók és az erdei állatok segítettek a Mikulás-

nak a csomagok kiosztásában. 

Az iskolában a Jó Pásztor Református Óvoda 

Szivárvány- és Csengettyű csoportja is vendé-

geskedett. 

Az osztály ellátogatott a Városi Bölcsődébe is, 

ahol a gyerekek nagyon örültek a Mikulásnak. 

A műsort szerkesztette Nyitrainé Gellén Gabri-

ella és Molnár Ferenc tanítók. 

Nyitrainé Gellén Gabriella 

2010. december 3-án kedves ismerősök látogatták meg első osz-

tályosainkat. Volt óvó nénjeik jöttek el hozzájuk megnézni, mi 

mindent sikerült már elsajátítaniuk egykori kis óvodásaiknak az 

első iskolás hónapok alatt. 

Vendégeink matematika és magyar órát láthattak az 1. a osztály-

ban Oláhné Molnár Hajnalka és Bodnár Éva tanító nénik vezeté-

sével, majd az 1.b osztályban Debreczeniné Szolnoki Szilvia és 

Varga Judit irányításával. 

A kisdiákok bizonyították, hogy jó alapokkal nagyon sokáig el 

lehet jutni már ilyen kevés idő alatt is. Így az óvó nénik igazán 

büszkék lehettek rájuk. 

A gyerekek karácsonyi csengettyűvel lepték meg az óvó néniket, 

akik szintén kedves kis ajándékkal köszönték meg egykori óvó-

dásaiknak, hogy betekintést nyerhettek iskolai munkájukba. 

Varga Judit 

A novemberi családi vasárnap központi 

gondolata a 46. zsoltár volt: Erős vár a 

mi Istenünk. Mi Luther Márton feldol-

gozásában is énekeljük (különösen refor-

máció ünnepe kapcsán) a 390. dicséretet. 

De ezen énekek mellett énekeltünk egy 

hasonló témájú, korábban tanult ifjúsági 

éneket is: Jézus a mi oltalmunk, erőssé-

günk. Szép összhangban voltak az énekek 

az Igével, annak mondanivalóját még 

jobban kibontották. 

Ezen a vasárnapon 37 fővel - gyerekek-

kel és felnőttekkel, egész családokkal - 

gyarapodott gyülekezetünk, hiszen cso-

portos keresztelkedésre volt lehetőség 

mindazok számára, akiknél ez eddig ki-

maradt az életükből, de most mégis fon-

tosnak tartották, hogy egyházunk tagjai 

legyenek. Az igehirdetés szolgálatát 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész végezte 

a 46. zsoltár alapján. Az alkalomhoz 

szolgálatában hallhattuk, hogy a kereszt-

ség olyan, mint egy királykulcs, amely 

minden zárat nyit. A keresztség is több 

ajtót, lehetőséget megnyit előttünk: ott-

hon lenni az Isten oltalmában, otthon 

lenni egymás mellett, otthon lenni a gyü-

lekezetben. Ha ezeket az ajtókat nap mint 

nap kinyitjuk, akkor megnyílhat előttünk 

a menny kapuja is, amelyet minden élő 

ember szeretne átlépni. 

Az igehirdetés után Loment Péter lelki-

pásztor szolgáltatta ki a keresztség sákra-

mentumát az arra jelentkezőket. Jó volt 

látni, milyen sokan állták körül az Úrasz-

talát, ígérték és fogadták önmagukért és 

gyermekeikért, hogy Krisztus követői 

lesznek. Amint az a prédikációban is 

elhangzott, ők a gyülekezet újszülött tag-

jai, akikre egy családban is sok figyelem 

hárul, sok törődést igényelnek, de hatal-

mas örömöt és boldogságot kapunk rajtuk 

keresztül. 

A 2.a osztály köszöntötte az újonnan 

megkeresztelteket kedves szolgálatával. 

Nemcsak a gyerekek, hanem a szülők, 

nagyszülők is kaptak szerepet, így mutat-

va, az iskola csak a családdal egyetértés-

ben, együttműködésben tudja a kitűzött 

eredményeket, értékeket elérni. Remél-

jük, a mi iskolánkhoz tartozó sok-sok 

családdal így tudjuk folytatni közös mun-

kánkat – a gyermekekért! Ehhez hívjuk 

segítségül ezután is Istent, a mi oltalmun-

kat és segítségünket. Legyen erős vár a 

mi Istenünk! 

Kovács-Győri Zsuzsa 

      iskolalelkész 

Erős vár a mi Istenünk 

Óvó nénik látogatása az első osztályban 
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                                       (a Baltazár Dezső Református Iskola életéből) 

Iskolánk tanulói novemberben és decemberben is több tanulmá-

nyi versenyen mérették meg magukat. Az alábbi szép eredmé-

nyek születtek: 

Megyei Bolyai matematikaverseny 3. évfolyam:  

III.hely  Dóka Imre-Nagy Borbála-Szabó 

Krisztina- Szabó Olivér  

 felkészítő nevelő: Baloghné Pénzes Anikó 

Megyei BOLYAI magyar verseny 3. évfolyam: 

VI. hely  Gyürky Katalin-Hajdú Mercédesz-

Szabó Brigitta-Varga Katalin 

felkészítő nevelő: Eszenyiné Galló Orsolya 

Tiszakécskei Országos Mesemondó Találkozó 

I.hely   Gorzsás Kinga  

felkészítő nevelő: Nyitrainé Gellén Gabriella 

Városi Idegennyelvi Szépkiejtési verseny 

I.hely  Varga Ágnes 4. o.-német  

felkészítő nevelő: Molnár Ferenc 

I.hely  Balogh Máté 5.o.-angol 

felkészítő nevelő: Csatári Andrea 

 

III.hely   Nagy Vivien 6.o. 

Különdíjas:  Antal Krisztina 6.o. 

felkészítője: Süvöltős Mariann 

Városi Könyvtárhasználati vetélkedő 4. évfolyam 

I.hely   Szabó Rita  

II.hely   Csóka Lilla 

felkészítőjük: Preku Erzsébet 

A Debrecenben megtartott sportágválasztó rendezvényen résztve-

vő 2. a osztályos Debreczeni Dorina és Ecsedi Boglárka rajzaik-

kal I. helyezést értek el, a szervezők  az iskolát pedig pénzjuta-

lomban részesítették, melyet sporteszközökre költhetünk. 

Városi történelem verseny 6. évfolyam: 

 II.hely   Szilágyi Viktória-Jóhn Szimonetta-

Balogh Bence-Gajdán András 

felkészítő nevelő: Radácsi István 

Városi egyéni informatika verseny: 

 I.hely   Molnár Balázs 

III.hely   Andirkó Ingrid 

felkészítő nevelő: Szabadi Árpád 

Városi Német szövegértési vetélkedő 

III.hely  Bertalan Petra 8.o. 

felkészítő nevelő: Süvöltős Mariann 

Megyei  Komplex Tanulmányi  Verseny 

I.hely  Oláh Bianka -Török Hajnalka 

II.hely  Oláh Imre-Nagy Vivien 

felkészítő. Szabadi Árpád 

Országos adventi szavalóverseny 

II. hely  Jóhn Szimonetta 

felkészítő: Borosné Kiss Szilvia 

ISKOLÁNK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. NOVEMBER-DECEMBER 

2010. december 4-én immár V. alkalommal került megrende-

zésre iskolánkban az Egyházmegyei szavaló, zsoltáréneklő és 

rajzverseny.  A rendezvény szervezője a Hajdúvidéki Reformá-

tus Egyházmegye. 

Az elmúlt évekhez képest egyre nagyobb létszámban vettek 

részt gyerekek a gyülekezetekből és a református iskolákból. 

Idén 76 tanuló mérte össze tudását a fent említett kategóriákban, 

akik Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Nádud-

var , Nyíradony, Sárrétudvari és  Vámospércs településekről 

érkeztek. A verseny megnyitóján Eszenyi Balázs igazgató úr 

köszöntötte a megjelenteket, majd a 165. dicséret  közös éneklé-

se után  Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházme-

gye esperese tartotta meg nyitó áhítatát. Ezt követően került sor 

4 helyszínen a versenyek lebonyolítására, valamint a korábban 

beküldött 340 rajzpályázat értékelésére.  A verseny keretein be-

lül számos színvonalas előadásokat hallhattunk, ami igen meg-

nehezítette a zsűri tagok munkáját. Az értékelés ideje alatt, hasz-

nos időtöltésként, a gyerekek különféle kézműves foglalkozáso-

kon vehettek részt: zsugorka nyakláncot, mécsestartót, asztali 

díszt is készíthettek. Így mindenki vihetett haza valami kis emlé-

ket erről a napról. A verseny értékelése során minden résztvevő 

emléklapot, a díjazottak oklevelet és nagyon szép kerámiákat 

kaptak ajándékként. Az eredményhirdetést követően közös ebéd-

del zárult a rendezvény. 

Reméljük, hogy mindenki élményekkel gazdagodva tért haza, 

és ez a nap is hozzájárult az adventi időszak még szebbé tételé-

hez. 

Egyházmegyei verseny 
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

Nagyon hamar beköszöntött a hideg és a sündisznók roppant 

fáztak. Összebújtak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a 

hideg ellen. Igen ám, de mennél jobban összebújtak, annál job-

ban érezték egymás tüskéit. Próbáltak hát távolodni. Csakhogy 

akkor ismét dideregtek. Így van ez a családokban is. Ha eltávo-

lodunk szeretteinktől, minden kihűl körülöttünk, rideg lesz az 

életünk. Sokszor pedig el kell viselnünk egymás tüskéit. S ha él 

bennünk a szeretet, a megértés e tüskepárbaj nem okozhat ve-

szélyes sérüléseket. 

 

Édes jó Istenünk hálát adunk a családunkért. Köszönjük, hogy 

nekünk nem kell egyedül „ dideregnünk”. Köszönjük, hogy 

gondoskodtál arról, hogy érezhetjük édesanyánk simogató ke-

zét, óvó, féltő gondoskodását. Olyan jó magunkon érezni édes-

apánk szigorú, de büszke pillantását. Hálát adunk azért, hogy 

van testvérünk, akivel együtt játszhatunk, cinkosan összeka-

csinthatunk és civakodhatunk hiszen olyan jó utána kibékülni és 

megölelni egymást. 

Mindenható Urunk add, hogy hálásak lehessünk a szüleinkért! 

Áldd meg munkájukat, fáradozásaikat! Tartsd meg Őket jó 

egészségben, vigasztald a megpróbáltatásokban, hogy hitük 

még erősebb legyen! Adj nekik erőt, hogy nap mint nap tudja-

nak bennünket tanítani az irántad való hűségre és szeretetre. 

Add Uram, hogy egymás tüskéit érezve tudjunk bocsánatot 

k é r n i  é s  m e g b o c s á t a n i .                                                                                            

Segíts abban, hogy szeretetünk soha el ne fogyjon és ne kelljen 

egyetlen gyereknek sem „dideregnie”! 

Kérünk Téged jó Atyánk, hogy vigyázz a családokra! 

Légy velünk most és mindörökké!   Ámen 

 

A Karácsonyi történet eseményei összekeveredtek. Számozd meg az eseményeket időrendi sorrendbe! A mondatok utáni betű-

ket írd be az alsó négyzetekbe! 

Megszületett Jézus! (Á) 

Augusztusz császár népszámlálást rendelt el a Római Birodalomban. (K) 

Angyalok jelentek meg a pásztoroknak. (C) 

Heródes megöleti az újszülötteket Betlehemben és környékén (Y) 

Mária és József Betlehembe mennek (A) 

A napkeleti bölcsek meglátogatják a kis Jézust. (N) 

Az angyalok éneklik: Dicsőség a magasságban…(S) 

Mária és József nem kapnak szállást Betlehemben (R) 

A pásztorok imádják a kis Jézust (O) 

 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Miklya Zsolt 

Ünnep 
 

Üdvözítő született. 

Ünnep van ma gyerekek! 

Karácsonyfa körül ülnek 

fiatalok, öregek. 

 

Üdvösségünk születik. 

Minden nap teljesedik, 

ha fiatal, öreg szíve 

ünneplőbe öltözik. 

1.a osztály IMÁJA  A  CSALÁDOKÉRT 

Péter Ágnes 2.b osztályos tanuló rajza 



 

 

                                        

Simon A. grafikája 

Lapzárta: február 20. 

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 
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 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  

December 24. 15 óra Szentesti Családi 

Istentisztelet 

Bocskai tér Templom 

December 25. 9 óra Karácsony I. Úrvacso-

rás Istentisztelet 
Bocskai tér Templom 

December 25. 11 óra Karácsony I. Úrvacsorás 

Istentisztelet 

Vénkert (Dobó I. u. 12.) Imaház 

December 25. 15 óra Karácsony I. Úrvacsorás 

Istentisztelet 

Pród Művelődési Ház 

December 25. 17 óra Karácsony I. esti Isten-

tisztelet 

Bocskai tér Gyülekezeti Terem 

December 26. 9 óra Karácsony II. Ünnepzáró 

Istentisztelet 

Bocskai tér Templom 

December 26. 15 óra Karácsonyi Úrvacsorás 

Istentisztelet 

Hajdúvid Általános Iskola 

December 31. 16 óra Óévi Istentisztelet Bocskai tér Templom 

 

Január 1. 9 óra Újévi Istentisztelet Bocskai tér Templom 

 

Január 2. 9 óra Vasárnapi Istentisztelet Bocskai tér Templom 

 

Január 2. 11 óra Vasárnapi Istentisztelet Vénkert (Dobó I. u. 12.) Imaház 

 

Január 2. 17 óra Esti Istentisztelet Bocskai tér Gyülekezeti Terem 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND 


