
A  H a j d ú b ö s z ö r m é n y i  B o c s k a i  t é r i  R e f o r m á t u s  G y ü l e k e z e t  h í r l e v e l e  
2012. március-április 



2 

 

www.bocskaiter.hu 

Nem a kakas a hibás, ... 

... hanem Péter. Pedig milyen nagy volt az el-
szántság benne, hogy hűséges lesz Mesteré-
hez, Jézushoz. Akkor átkozódni és esküdöz-
ni kezdett: „Nem ismerem azt az embert.” 
És nyomban megszólalt a kakas. Péter visz-
szaemlékezett Jézus szavára, aki azt mond-
ta neki: „Mielőtt megszólal a kakas, három-
szor tagadsz meg engem.” Aztán kiment 
onnan, és keserves sírásra fakadt (Mt. 26, 
74-75). Hihetetlenül nagy hatással volt Pé-
terre a kakas kukorékolása: felébresztette a 
tanítványt. Bár virrasztott azon a félelmetes 
éjszakán, amikor Jézust elfogták, majd val-
latták, mégis fel kellett ébrednie. Rá kellett 
ébrednie, hogy szavait és beszédét nem ő 
irányította, hanem valaki vagy valami más. 

Irányították szavait a félelmei, csak ne-
hogy őt is felelősségre vonják Jézus miatt. 
Csak nehogy őt is Krisztus-követéssel (azaz 
keresztyénséggel) vádolják. Irányította Péter 
tagadását az, hogy presztízsveszteséget fog 
szenvedni, mit fognak szólni az emberek, 
ha kiderül, hogy ő is hisz Jézus Krisztus-
ban? Biztosan ki fogják nevetni és gúnyol-
ni, mert ez manapság nem divat, sőt, egye-
nesen ciki, ha valaki komolyan veszi a hi-
tét, ha komolyan veszi azt, ami a Bibliá-
ban meg van írva. 

Jézus tudta ezt, már előre óvta Pétert, ne 
tegyen olyan kijelentést, amire még nem 
elég erős, hogy meg tudja tartani. De az em-
ber már csak ilyen: hatalmas lendület 
és elszántság van benne, de amikor már 
meg is kellene tenni, amire vállalkozott, 
akkor már gyorsan – és lehetőleg feltűnés 
nélkül – visszakozik. 

Nagyon sokan tettek, tesznek nagy foga-
dalmakat, hogy követik Jézust, hogy hűsé-
gesen járnak templomba, és a gyülekezet-
nek is aktív tagjai lesznek. És biztosan 
őszinte a szívükben a szándék. De aztán 
a végrehajtás már nem jön össze, amikor 
választani kell, hogy egy órával korábban 
keljenek fel vasárnap reggel, hogy eljöjje-
nek istentiszteletre, akkor már nincs 
meg a lelkesedés. Vagy amikor megértik, 
hogy Istennek szüksége van az életükre, 
akkor már tagadnak: „én nem is ígértem 
semmit”; „én nem tehetem meg, hogy ada-
kozzak, nekem is kevés van”; „én nem tehe-
tem meg…”. 

És a kakas megszólalt Nagypéntek hajna-
lán, Jézus kivégzésének napján. És a kakas 
ma is megszólal, hogy emlékeztessen ígére-
teinkre, hiszen neki ez a feladata, hogy éb-
ressze fel az alvókat, hogy ébressze fel alvó 
lelkiismeretünket. 

Majd végtelenül hosszúnak tűnő napok 
teltek el a tagadás és a feloldozás között, Jé-
zus halála és feltámadása között. De eltelt. És 
„a hét első napjának hajnalán” (Húsvét vasárnap 
– a mi megnevezésünk szerint) biztosan 
megint megszólalt a kakas, hiszen ez a kaka-
sok szokása, hogy pirkadatkor megszólaljanak 
és ébresszenek. De ezt a hangot már nem hallot-
ták meg, ezért egy angyalnak kellett emlékez-
tetnie a tanítványokat és az asszonyokat, hogy 
ne féljenek, mert Jézus feltámadt, ahogy 
megmondta előre. 

Városban lakunk, és már talán évek óta 
nem hallottunk egy rendes kakasszót. Pedig 
kell ma is az ébresztő, hogy ráébredjen az alvó 
ember, hogy egy álomvilágban él, melyből 
kizárja az élet Urát, Jézust. Templomunk tor-
nyán egy kakas van, hogy emlékeztessen arra 
a Krisztus-tagadásra, melyben él a mai ember 
is. Persze hiszik, hogy van Isten, talán még 
meg is vannak keresztelve. Azt is mondják, 
hogy a templomban nem tanul senki rosszat, 
de élő hitük nincs. Alszik lelkiismeretük, nem 
foglalkoznak azzal, hogy haláluk után mi lesz, 
lesz-e örökéletük vagy sem. Jézussal, mint 
Megváltó Úrral nem törődnek. És harangja-
ink megszólalnak minden vasárnap reggel, 
hogy ébresztgessenek és hívogassanak az 
istentiszteletre, és az Istennel való találkozás 
lehetőségére. 

Pedig a Biblia világosan beszél arról, hogy 
van kárhozat és van örökélet. Beszél arról, 
hogy lehet választani, hogy akarunk-e az 
Életre jutni? És tisztán beszél arról a Szent-
írás, hogy csak az fog az örökéletre jutni, aki 
Krisztusban hisz, aki hiszi, hogy Jézus az egyet-
len út az Atya Istenhez (János ev. 3. rész).  
A legfontosabb üzenete a Bibliának, hogy Nagy-
pénteken Jézus Krisztus miattunk, helyettünk 
és értünk halt meg. Majd pedig harmadnapon, 
Húsvét hajnalán Isten feltámasztotta Fiát, 
hogy akik hisznek Jézusban, azoknak legyen 
örökéletük, mert feltámadásával megnyílt az 
út a benne hívők számára Istenhez. 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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Egy eseményekben gazdag nap 

Öröm volt látni, ahogy március 11-én oly 
sokan igyekeztek az istentiszteletre. Több-
szörösen is különleges alkalom volt ez: 
egyrészt a Hajdúvidéki Református Egy-
házmegye Északi körzetének Presbiteri 
konferenciájának adott otthont gyülekeze-
tünk, másrészt iskolánk családi istentisz-
teletre hívogatta diákjait és családjaikat. 
Az Igét Gacsályi Gábor hajdúnánási lelki-
pásztor hirdette az 1Thessz 5,18 alapján. 
Szavait kicsik és nagyok, fiatalok és idősek 
is megérthették, hogy fontos, sőt elen-
gedhetetlen része kell legyen életünknek 
az Isten iránti hálaadás. Majd iskolánk 
jól felkészült 4.b osztályos tanulói, szülei 
és tanáraik – kiegészülve a Bárka gyüle-
kezeti zenekarral – szolgálata gondol-
kodtatott el, jól kapcsolódva az igehirde-
téshez. 

Az istentiszteletet követően a közelről 
és távolabbról érkezett presbiterek, gyü-
lekezeti munkatársak az iskola ebédlőjé-
ben hallgatták meg Lomentné Szopkó 
Tünde előadását a „Gyülekezet belső 

magja” címmel. Felismerhettük benne 
akár a magunk vagy mások elköteleződési 
szintjét és annak továbblépési lehetőségeit, 
hogy minél közelebb kerülhessünk a kö-
zépponthoz, Jézus Krisztushoz.  

A hallottakat kiscsoportos beszélgetésen 
vitattuk meg különböző helyzetű és lehe-
tőségű gyülekezeti háttérrel rendelkezve. 
Jó és hasznos volt akár tapasztalatcserére, 
akár meglátására annak, hogy máshol is 
buzgón munkálkodnak az Úr ügyéért. Ebéd 
után Molnár Csilla téglási lelkipásztor tar-
tott előadást. A Szentírásból vett példákon 
keresztül, magyarázta a tanítványok csele-
kedeteit, hogy épülhessünk azokból. A na-
pot Loment Péter áhítata zárta.  

Nekem mint újdonsült presbiternek sok 
tanulsággal szolgált ez a nap. Azon túl, 
hogy egy nagyon jó áttekintést kaptunk  
a gyülekezetépítés vezérelveiről, a kisebb 
csoportban való beszélgetés során képet 
kaptam más gyülekezetek helyzetéről, sajá-
tosságairól, az ottani munkáról, sikerekről, 
kudarcokról, nehézségekről. A presbiter 
testvérek missziói munkája követendő pél-
dát mutatott számomra. Személyes meg-
szólítást kaptam, hogy nem csak mint gyü-
lekezeti tag, nem csak mint anya van dol-
gom a gyülekezetben, de mit teszek, mint 
presbiter a közösségért? A délutáni elő-
adás további példákat adott a szolgálat 
melletti elköteleződés fontosságára.  

 
 

Kovács-Győri Zsuzsa  
Barakné Horváth Eszter 

 

 

 

A Feltámadás Ünnepén azt kívánom a 
kedves Olvasóknak, hogy legyen elő hitük 
és reménységük a feltámadott Úrban, 

Jézus Krisztusban, és legyen valósággá az 
örökélet! 

Loment Péter lelkész 
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Húsvéti versek 
 

Pilinszky János 

Harmadnapon 
 

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 
 
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

 
 
 

Bajor László 

Szívedben kell feltámadnia 
 

Már harmadnapja ma, hogy eltemettük, 
s nem jött felőle, csak egy kósza hír! 
Utunkat így hát hazafelé vettük, 
s az este immár Emmausban ér. 
 
Térjél be hozzánk, ó áldott idegen, 
ki együtt jöttél s fáradtál velünk, 
pihenj meg kissé nálunk idebenn, 
megosztjuk veled mustunk, kenyerünk. 

 

Minden, mit az úton Róla beszéltél, 
szívünkben boldog érzetet fakaszt. 
Kérünk, ha teheted, jöjj , még beszéljél, 
hisz minden szavad oly csodás malaszt. 
 
Mi szívünkben Őt úgy eltemettük, 
s búsultunk rajta egész szombaton. 
Ma reménytelenül útnak eredtünk, 
s nyomunkban a bú, az aggodalom. 
 
Ha nem jöttél volna, te csodás szavú, 
mi sírtunk volna, mint két kisgyerek. 
De szívünk most már nem oly szomorú. 
'Én sejtem már!' .... 'Én hinni is merek!' 
 
Az asztalfőre leült az idegen, 
s kovásztalan kenyerét megtöri. 
Az arca komoly, szenvedő, színtelen - 
s a szőlő levét most felemeli. 
 
Most! E pillanatban nyílt meg a szemük! 
De már el is tűnt, mint egy látomás. 
'Valóban Ő, az Úr Jézus volt velünk!' 
Számunkra most volt a feltámadás! 
 
Mert mit sem ér az ábránd és a kultusz, 
ha valósággá nem válik hitünk! 
Majd ha szívünkben feltámadott Krisztus, 
Akkor támad fel Krisztusban szívünk! 

Miért élek a földön? 

Rick Warren: Céltudatos élet 
„Ha az életünk értelmét keres-
sük, nem magunkra kell néz-
nünk, hanem Istenre, a Te-
remtőnkre, akinek célja van 
az életünkkel. Ha tisztában 
vagyunk Isten személyesen 
ránk szabott tervével, a ke-
resztyén életünk nem küsz-
ködésről és erőlködésről fog 
szólni, hanem világos dönté-
sekről, amelyek következmé-
nyeit az örökkévalóságban 
is érezni fogjuk. A könyv egy 
40 napos „lelki utazást” kínál 
fel, amelyet ha végigcsiná-
lunk, életünkben jelentős változás állhat 
be, jobban igazodhatunk Isten tervé-
hez” (részlet a fülszövegből). 

Kedves Testvérek! E könyvet segítségül 
hívva indítjuk el Húsvét és Pünkösd között 

a Céltudatos élet gyülekezeti 
csoportunkat. Szeretnénk 
arra bátorítani minden gyüle-
kezeti tagunkat, hogy a könyv 
segítségével 40 napon ke-
resztül együtt ismerjük meg 
Istennek a mi személyes éle-
tünkre vonatkozó tervét. 
    A csoporthoz csatlakozók 
hetente egyszer találkoznak, 
hogy beszélgessenek az olva-
sottakról, kérdéseikről és a 
hit útján tapasztalt fejlődé-
sükről.  
   A Céltudatos élet csoport 
első találkozása április 10-én 

kedden 18 órakor a Gyülekezeti Házban. 
A Céltudatos élet c. könyv megvásárol-

ható a gyülekezeti iratterjesztésben ked-
vezményesen 1.700 Ft-ért. 

Loment Péter lelkész 
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455 éve született Bocskai István 

Példaként áll előttünk Bocskai István élete. 
Nehéz találni olyan történelmi személyi-

séget, akinek idegenek állítottak szobrot.  
A genfi reformáció emlékművén megtalál-
ható az ő szobra. 

Kolozsváron született 
1557. január 1-én Bocskai 
György és Sulyok Krisztina 
házasságából. Nagy család-
ban nevelkedett, hat lány- 
és négy fiútestvére élte meg 
a felnőttkort. Később sokat 
köszönhetett pályafutásá-
ban a családi kapcsolatai-
nak. 

Gyermekkorát Bécsben és 
Prágában töltötte hadapród-
ként a császár udvarában.  
I. Miksa udvarában a ráter-
mettség fontosabb volt a 
születési előjogoknál. Bocs-
kai ezeket a tulajdonságokat 
politikai pályafutásában ma-
ga is előtérbe helyezi. Itt tett szert államigaz-
gatási és katonai alapismeretekre. 

Bocskai akkor tért haza Erdélybe, amikor 
sógora Báthory Kristóf lett az erdélyi vajda. 
Egyre fontosabb tisztsé-
geket töltött be ott. Sógo-
ra halála után Báthory Zsig-
mond erdélyi vajda nevelé-
sében vett részt. 1583-ban 
Hagymássy Kata ifjú öz-
vegyasszonnyal köti össze 
életét, aki jelentős partiu-
mi hozománnyal rendel-
kezett. Három évtizedes 
házassági kapcsolatukban 
hűséggel kitartottak egy-
más mellett, közös gyer-
mekről, aki megélte volna 
a felnőtt kort, nem tudunk. 
1592-ben Erdély második 
legfontosabb tisztségét 
töltötte be, mint váradi 
főkapitány. Erdély kulcsa 
az ő kezében volt, így nem 
kerülhette el a tizenöt éves háborút. A két 
hódító hatalom (Habsburg Birodalom,  
Török Szultánság) végvidékén őrlődött a 
három részre szakadt Magyarország. 

A középkori Magyarország legpusztítóbb 
időszaka volt ez. A tizenöt éves háborút a 
Bocskai felkelés (1604-06) időszaka zárta 
le. Bocskai elkötelezett híve volt Bécs ori-

entációjának. Mi okozta a 
váltást? Bethlen Gábor 
tudatosan juttatott levele-
ket a császáriak kezére, 
mintha a Portával tárgyal-
na, ezért a császáriak 
megtámadták Bocskai 
birtokait. Bocskai és Né-
meti Balázs vezette hajdúk 
megegyeznek, mivel nem 
akartak „magok nemzeti-
nek hóhéri... lenni…”.  
Ennek a felkelésnek fon-
tos eredménye a nagyhaj-
dú kiváltság levél, amit 
Korponán adtak ki 1605. 
december 12-én. Ennek 
értelmében 9254 vitéznek 
adott kollektív nemessé-

get és nekik adta Kálló, Nánás, Dorog, Var-
jas, Hadház, Vámospércs, Sima, Vid hely-
ségeket teljes adómentességgel. Kálló né-
pességét telepítik 1609. szeptember 13-án 

Böszörménybe. A Bocskai 
felkelést a bécsi béke zárja 
le. Bocskai biztosította a 
béke pontjaiban a protes-
tánsok vallásszabadságát, 
Erdély illetve a Partium 
függetlenségét, területgya-
rapodások elismerését.  
 Bocskai István Erdély feje-
delme, életét a Teremtőnek 
1609. december 29-én adta 
vissza.  Születésének 455. 
évfordulója visszatekintés, 
hogy miben tudnánk követ-
ni a fejedelmet. Bölcs poli-
tikus alkat, aki visszautasít-
ja a töröktől kapott koro-
nát. Udvarában szerényen 
él, de az élet vidámságát 
gyakorolja. Ez mindenki 

számára szerethetővé teszi személyiségét.  
  Toleranciája, szakértelemhez való ragasz-

kodása példa előttünk. 
Radácsi István 

 

Bocskai István Hajdúböszörményben  

Holló Barnabás alkotása  

 

Bocskai István szobra  

Budapesten a Hősök terén 

 Holló Barnabás alkotása 
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„Az élőket hívogatja, a halottakat el-

siratja, a viharfelhőket pedig távol tartja” 

– írták régi szokás szerint a templomi ha-

rangokról, melyekhez évszázadokon ke-

resztül történetek és érzelmek kapcsolód-

tak. Gyász és örömünnep, viszály és össze-

fogás, emlékezés és büszkeség, hit és csüg-

gedés kötődik hozzájuk. Mi is nap mint 

nap halljuk templomunk harangjainak 

hangját, de keveset tudunk róluk. Palástjuk 

porlepte betűit ritkán olvasgatjuk. Talán 

a harangozás helyi szokásaival sem va-

gyunk egészen tisztában. Elevenítsük fel 

most egy kicsit ismereteinket! 

A Bocskai téri Templom tornyában há-

rom harang lakik. 

A nagyharang 1367 kg súlyú és 138 cm 

átmérőjű. Szlezák László műhelyében ké-

szült 1938-ban. E harang elődjét az I. vi-

lágháború vette igénybe, majd 1922-ben 

F.M. Rincker vezetésével az Ecclesia Ha-

rangművek újjáöntötte. Ez a harang, a mai 

nagyharang elődje azonban 1938-ban meg-

repedt. Ez tette szükségessé az új harang 

öntését. Felirata: 

A HÁBORÚRA 1917-BEN ELVITT, AN-

NAK PÓTLÁSÁRA 1922-BEN KÉSZÍTETT, 

AZONBAN 1938-BAN MEGREPEDT HA-

RANG HELYETT KÉSZÍTTETTE A HAJ-

DÚBÖSZÖRMÉNYI REFORMÁTUS EGY-

HÁZ KÖZÖNSÉGE. 1938 ÚJRAÖNTÖTTE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MA-

GYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MES-

TERE BUDAPESTEN. 

Másik oldalán koszorúba foglalt kehely, 

körülötte felirat: 

"SZENT, SZENT, SZENT A SEREGEK-

NEK URA, TELJES MIND A SZÉLES 

FÖLD AZ Ő DICSŐSÉGÉVEL". ÉZSAIÁS 

6.R.3.V. " 

A középső harang 800 kg-os, 113 cm 

alsó átmérőjű. Öntötte Littman Béla és 

Pozdech József 1864-ben. Díszítése mind-

két oldalon egy-egy magyar kiscímer. Felső 

pártázatán körbefutó díszítésben pedig 

gyermekfejek láthatók. Felirata egyik olda-

lán: 

ÖNTETETT HAJDU BÖSZÖRMÉNY VÁ-

ROS KÖZÖNSÉGE ÉS A HAJDU BIRTO-

KOSSÁG KÖLTSÉGÉN, AZ 1673. ÉVBEN 

ÖNTÖTT ÉS AZ 1786. ÉVBEN ÚJRAÖN-

TÖTT KIS HARANG HELYETT, AZ ÚR NE-

VÉNEK DICSŐÍTÉSÉRE. ÉS A H. BÖSZÖR. 

REF. EGYHÁZ JAVÁRA. MDCCC LX IV. 

Felirat a másik oldalon: 

EZEN HARANG ÖNTÉSÉT ÉS ÚJ MO-

DORI FELSZERELÉSÉT ESZKÖZÖLTÉK: 

LITTMAN BÉLA ÉS POZDECH JÓZSEF 

PESTEN 

A kisharang 389 kg-os, 83 cm alsó átmé-

rőjű, F. W. Rincker vezetésével készítette az 

Ecclesia Harangművek Rt. 1922-ben Buda-

pesten. Felirata:  

A VILÁGHÁBORÚBA VITT HARANGOK 

HELYETT ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTET-

TE A HAJDUBÖSZÖRMÉNYI REFORM. 

EGYHÁZ KÖZÖNSÉGE 1922. 

A harangokat a Quasi-Modo Kft. újította 

fel a legutóbbi templomfelújítás keretében  

2009-ben. Ekkor újult meg a toronyóránk is. 

Azóta szép összhangban jelzik a harangok és 

a mutatók az idő múlását. A negyedórákat a 

kisharang, az órákat a nagyharang ütése jelzi 

számunkra. 

A harangozás rendje településenként 

és templomonként változó. 

Nálunk minden hétköznap reggel  

8.00-kor megszólal a „reggeli harangszó” a 

középharanggal. Ez abból az időből maradt 

meg, amikor még minden reggel istentisz-

teletre hívogatta a munkába indulókat. Ma 

már csak hétfő reggelenként gyűlünk össze 

iskolánk diákjaival hívó szavára. 

A déli harangszó 12.00-kor szólal meg 

minden nap középharanggal. Országszerte, 

széles körökben elterjedt vélemény, hogy dél-

ben a Hunyadi János által 1456-ban aratott 

Nándorfehérvári diadal emlékére szólalnak 

meg a harangok. A tények azonban mást 

mutatnak. III. Calixtus pápa 1456. júni-

us 29-én keresztes hadjáratra szólítja fel a 

fejedelmeket a hatalmas területeket meghó-

dító törökök ellen.  

(Folytatás a 7. oldalon) 

„Az élőket hívogatja…” 
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Ekkor rendeli el, hogy délután 3 óra és 

napnyugta között fél óránként szólítsák imá-

ra a híveket. 1456. július 22-én megtörténik a 

neves diadal. Ám a harangozást kihirdető 

bulla a győzelem előtt 6 nappal, 1456. júli-

us 16-án íródott, viszont a győzelemmel 

egy időben ért Budára. Innen származik a 

mindmáig élő hiedelem. A harangozás 

célja a török támadások elleni imádság 

volt. Az 1490-es években ismét támadás-

nak indulnak a török csapatok. 

1500-ban VI. Sándor pápa rendelte el 

ismét a délidőben történő harangozást, hogy 

a török elleni harcok sikeréért imádkozzanak 

az emberek, ekkor került ennek időpontja 

déli 12 órára. A déli harangszó továbbra is 

emlékeztessen bennünket a Nándorfehérvári 

diadalra, Magyarország jövőjéért való imád-

ságra. 

Az istentiszteletre hívó harangozás 

nálunk az „előesti” harangszóval kezdődik 

szombat este 19.00 órakor három haranggal. 

Vasárnap reggel 8.30-kor szólal m e g  a 

„lépegető” harangszó, azaz a nagyharang 

jelzi, hogy ideje indulnunk a templomba. 

Majd 9.00-kor történik a „beharangozás” 

mindhárom haranggal. 

Ha valaki meghal, négyszer szólal meg 

a harang. Először a temetés előtti napon, 

majd a temetés napján 8.45-től szól a há-

rom harang 10 percig. Harmadszor a teme-

tés időpontja előtt 10 perccel a nagyharang 

szava hívja a gyászolókat. Végül a sírhoz 

vitel alatt kíséri a gyászmenetet mindhá-

rom harang szava. 

Szokás még, hogy korábban elhunyt sze-

retteinkre emlékezve is meghúzatjuk a ha-

rangokat.  Az emlékharangozást a csa-

ládtagok előre kérik a lelkészi hivatalban. 

A harangjaink olyanok, mint a „zengő 

szobrok”. Szeressük, figyeljük, értsük sza-

vukat! Méltán lehetünk büszkék rájuk. 

 

Bajkó Ferenc nyomán közreadta  

Lomentné Szopkó Tünde 
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Gyülekezeti tagunk ezzel a rajzzal kíván  

Áldott Ünnepet minden Kedves Olvasónak! 
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Lelkipásztorunk volt 

Cs. Kiss Andor 1926. április 10-én 
született Hajdúböszörményben parasz-
ti, földműveléssel foglalkozó kisnemesi 
hajdú családban. Korán árvaságra ju-
tott, rokonai nagy szeretettel nevelték 
fel. Hosszú ideig nagybátyjánál élt. Nyolc 
évig a hajbúböszörményi Bocskai István 
Református Gimnáziumba járt. Szülővá-
rosában meghatározó volt számára a re-
formátus hit, a bibliás kegyesség. 

Részt vett a református ifjúsági mozga-
lomban. Tagja volt a Bethánia Egyletnek 
is, amely egy elvallástalanodó korszak-
ban világosan és tisztán hirdette Jézus 
Krisztus evangéliumát. A bibliás, teljes 
Írást alapnak tartó református hit Bandi 
bácsi egész életét meghatározta. 

Komoly, hívő ember volt. 1945-ben fel-
vételt nyert a debreceni Tisza István 
Egyetem Hittudományi Karára. 1951-ben 
szerzett lelkipásztori diplomát. Feleségét, 
Sípos Katalin tanárnőt is itt ismerte meg. 
1951. október 7-én kötöttek házasságot. 

Házasságukból négy gyermek (Tamás, 
Ágnes, András, Éva) született.  

A debrecen-szabadságtelepi segédlel-
készség után Hajdúsámsonban, majd Sza-
mosangyaloson volt lelkipásztor. 1962-
ben Vértesre került (később Nagylétával 
egyesült, jelenleg Létavértes a neve).  
Itt 1973-ig volt lelkipásztor. Még ebben az 
évben a szomszédos Nagylétán halálozás 
miatt megüresedett parókiába költözött.  
A gyülekezet lelkésze volt 1976 végéig. 
A következő évtől szülővárosában, Haj-
dúböszörményben a Bocskai téri temp-
lomhoz tartozó gyülekezetben szolgált.  

 Dr. Nagy Lajos nyugdíjazása után  
1983-ban Békés hívta meg lelkipásztor-
nak, ahol 1946-ban már legációban is 
járt. Beszterczey Andrással közösen  
1990-ig kormányozta gyülekezetüket. 
Nyugdíjba vonulása után Gyulára költö-
zött a feleségével, ahol nyugdíjasként az 
esperesi hivatal munkáját segítette, is-
tentiszteleteket és hittanórákat tartott. 
1995-ben Gyulán hunyt el a felesége, aki-
vel 44 évig éltek boldog házasságban. 
1996-ban feleségül vette "lelki gyerme-
két", Megyeri Magdolna békési tanárnőt, 
akivel 1996-98 között Körösnagyhar-
sányban vállaltak szolgálatot a helyi gyü-
lekezetben. 1998-ban visszaköltöztek 
Békésre. 

Cs. Kiss Andor a református gyüleke-
zetben továbbra is aktív volt: reggeli is-
tentiszteleteket és bibliaórákat tartott, 
családlátogatást végzett, részt vett a re-
formátus iszákosmentő misszió munká-
jában, helyettesített Békéscsabán, Vész-
tőn, Csorváson, és ahol szükség volt rá. 
2000 után több súlyos betegség is kínoz-
ta, de ezekből többé-kevésbé felépült.  
78 évesen kezdte el írni életrajzát, amely 
négy évnyi munka után, 2008-ban a Kál-
vin Kiadó jelentette meg "Ez jutott ne-
kem…" – egy református lelkipász-
tor életútja címmel. "Modernségéhez" 
hozzátartozik, hogy majdnem nyolcvan 
évesen tanulta meg a számítógép hasz-
nálatát. 

A lelkészi szolgálatról, a keresztyén 
életről egy második könyvet is írt, amely-
lyel tavaly ősszel lett kész, de nyomtatás-
ban még nem jelent meg.  

2012. február 9-én, kórházba szállítás 
közben hunyt el. 

Derűs alakja hozzátartozott a békési 
gyülekezethez. Mindenkihez volt egy jó 
szava, és egy kedves mosolya. Igazi lelki-
pásztor, Isten embere volt. 

Búcsúztatása 2012. február 20-án hét-
főn 12 órakor volt a békési református 
templomban. A Rózsa temetőben helyez-
ték végső nyugalomra.  

 

Forrás: http://bekesireformatusok.hu/
news/53940_elhunyt_cs_kiss_andor_1926_2012/ 
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Újra lesz gyülekezeti tábor! 
Gyülekezetünk életének kiemelkedő ese-

ménye a többgenerációs gyülekezeti tábor. 
Július 16-22-ig Mátraházára hívjuk gyü-
lekezünk kicsinyeit és nagyjait. 

Táborhelyünk, a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület 90 férőhelyes konferencia-
központja, Kékestetőtől 3 km-re, erdővel 
övezett területen fekszik. Minden szobához 
külön fürdőszoba tartozik. A környék túrázá-
si lehetőségekben gazdag. 

Napi háromszori étkezésünkről helyben, 
az üdülő konyhája gondoskodik. 

Utazni személyautókon, illetve bérelt bu-
szon fogunk. 

A tábor napirendje: reggelente közös 
éneklés, rövid áhítat, csoportos beszélgetés; 
délutánonként kirándulás, túrázás, játék, 
pihenés; esténként közös éneklés, áhítat. 

A Tábor költsége tartalmazza a szállás, 
étkezés, és üdülőhelyi díj árát. Az alábbi árak 
az útiköltség árát nem tartalmazzák: 

Felnőtteknek: 36.400 Ft 

Gyerekeknek 0-2 éves korig: 0 Ft 

Gyerekeknek 2-10 éves korig: 17.100 Ft 

Gyerekeknek 10-14 éves korig: 26.000Ft 

Tanulóknak 14-18 év között: 30.800Ft 

A fenti árak kedvezményes, csoportra szá-
mított árak. Üdülési Csekkes fizetés esetén 

kérjenek külön tájékoztatást a Lelkészi Hiva-
talban . 

Akik autóbusszal jönnek, azoknak az 
útiköltség árát is hozzászámítjuk a hét 
költségéhez, de autóbuszról gondosko-
dunk. Útiköltség: 6000 Ft  

Missziói kedvezményünk: 

Konfirmáló fiataljainknak a konfirmáció 
évében: 20.000 Ft + útiköltség! 

Jelentkezési határidő: május 31. 

Előleg (az ár 50%-a) befizetésének ha-
tárideje: június 30. 

A teljes táborozási díjat indulás előtt 
kérjük befizetni. 

Figyelem! A tábor férőhelyeinek száma 
véges. Ezért azok jelentkezését részesítjük 
előnyben, akik teljes hétre szándékoznak jön-
ni. A részidősöket és a létszám betelése után 
jelentkezőket várólistára tudjuk csak felvenni. 
Megértésüket köszönjük. 

A táborhoz idén is keresünk támogatókat! 
Aki maga nem tud részt venni, de anyagi le-
hetősége engedi, kérjük, támogassa azokat a 
családokat, gyerekeket, időseket, akiknek 
másképp nem lenne rá anyagi lehetőségük, 
hogy eljöjjenek.  

Az e célra szánt adományaikat a Lelkészi 
Hivatalba várjuk. 

Életed minden történésében ezt láthatod. Az 
Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, 
zöldellő réteken legeltet, A nyugalom vizéhez 
terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, 
nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, 
nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, 
pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asz-
talt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. 
Fejemet megkented olajjal, s poharam színül-
tig töltötted. Kegyelmed és jóságod vezet éle-
temnek minden napján, s az Úr házában lak-
hatom örök időkön át.  (23. zsoltár) 

Ezekkel a sorokkal a fejemben ültem le hogy 
hozzálássak a március 11-i családi vasárnapi 
istentisztelet szolgálatának, műsorának megírá-
sához. Osztályommal - a 4.b tanulóival - közö-
sen válogattuk az énekeket. Nagy izgalommal 
készülve arra hogy hálánkat így is kifejezzük. 

Közösen készültünk erre a dolgozatra, amely 
nem feladatlapra vagy füzetbe íródott, hanem 
a templomunk falai közé, Isten házának isko-
lájába. Bevontuk a szülőket is, mert a gyere-
kek azt gondolták, ha ők a szüleikért imádkoz-
nak, akkor a szülőknek is feladatuk gyermeke-
ikért imádságban a hálaadás. 

A szolgálatunkat Wass Albert: Látható az 
Isten című versének megzenésített változata 
zárta. A következő részlettel köszönjük meg a 
lehetőséget ezért az alkalomért és valljuk: éle-
tünk minden történésében megtapasztalhat-
juk, van miért hálát adni: „ ...nincs oly magas-
ság és nincs oly mélység, amiben Ő benne nin-
csen, arasznyi életünk alatt, nincs egy csalóka 
pillanat, amikor ne lenne látható az Isten…”. 

 

 

Mi, a 4. b osztály, szüleink és Feri bácsi 

Van miért hálát adni! 
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 Április 14-én „Jézusra hangolva” 

címmel Hajdúszoboszlón Egyházmegyei 
Ifjúsági nap lesz. Részvétel ingyenes, de 
előzetes jelentkezés szükséges Szabó Judit 
ifivezetőnél, vagy a Lelkészi Hivatalban. 
Indulás 8:30-kor a Bocskai téri Templom-
tól. 

 „Színpadra lépünk” címmel április 

14-én 14:30-kor kezdődik a Baltazár De-
zső Református Általános Iskolánk gála-
műsora a művelődési házban. 

 Május 6-án anyák napi családi isten-

tiszteletet tartunk a gyermekek szolgála-
tával. 

 Május 17-én, csütörtökön 9 órai kez-

dettel tartjuk ünnepi istentiszteletünket 
Jézus Krisztus Mennybemenetelének Ün-
nepén. 

 Május 20-án tartjuk konfirmációi 

ünnepi istentiszteletünket. 

 Céltudatos élet néven új gyülekezeti 

csoportot indítunk Húsvét és Pünkösd 
közötti időszakra. A csoportban résztve-
vők célja, hogy R.W. Céltudatos élet című 
könyve alapján felfedezzék Istennek az ő 
személyes életükre vonatkozó tervét.  

A csoport a Gyülekezeti Házban találko-
zik hetente. Első alkalom: április 17. kedd 
18 óra. Várjuk a jelentkezőket. A könyv 
megvásárolható 1700 Ft-os kedvezményes 
áron a gyülekezeti iratterjesztésben. Min-
den fejezete meghallgatható az interneten 
is (http://celtudatos.blogspot.com). 

Hírek 

Szerda (ápr. 4.) 18 óra  Istentisztelet Gyülekezeti terem 

Nagycsütörtök (ápr. 5.) 18 óra Passiós Istentisztelet Gyülekezeti terem 

Nagypéntek (ápr. 6.) 9 óra Istentisztelet Templom 

Nagyszombat (ápr. 7.) 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 

Húsvét vas. (ápr. 8.) 9 óra Istentisztelet + Úrvacsora Templom 

 11 óra Istentisztelet + Úrvacsora Vénkerti Imaház 

(Dobó I. u. 12) 

 15 óra Istentisztelet + Úrvacsora Pród—Művelődési 

ház 

 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 

Húsvét hétfő (ápr. 9.) 9 óra Istentisztelet + Keresztelő Templom 

 15 óra Istentisztelet + Úrvacsora Hajdúvid–Ált. Isk.  

Ünnepi Istentiszteleti rend 
 

Mobillal olvas-

ható QR kód 
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Kedves Gyerekek! 

„Kijavítom a négyeseimet ötösre. Meg-
tanulok szépen olvasni. Minden órán fi-
gyelek, hogy otthon kevesebbet kelljen 
tanulnom. Mérnök leszek…”.  

Neked milyen céljaid, terveid vannak? 
Vannak jó célok, amelyekhez sok kitartás 
kell, és végül örömöt szerezhetsz velük  
Istennek, magadnak és másoknak. Vannak 
viszont rossz célok, amelyek szomorúságot, 
viszályt okoznak. Remélem Istennek tet-
sző, jó terveitek vannak a jövőre nézve és 
lesz kitartásotok elérni azokat. 

Istennek is terve van velünk. Nem ok 
nélkül teremtett meg minket. Minden 
gyermeke elé kitűzött öt jó célt. Szeretné, 
ha igyekeznénk megvalósítani ezeket. A 
hétkezdő áhítatokon most öt héten át ezek-
kel a célokkal ismerkedünk. Hogy jobban 
meg tudjátok jegyezni őket, segítségül raj-
zoltam nektek egy ötujjas rajzot. 

Ti is lemásolhatjátok! Készíthettek belőle 
bibliajelzőt, ajtódíszt, hogy el ne felejtsétek 
valamelyik célt! Úgy tudjátok azonban leg-
jobban megjegyezni őket, ha napról napra 
cselekszitek is az öt célt! 

Lomentné Tünde néni 

Baltazár barátai 

Loment Katinka  

rajza 
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A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter 
lelkipásztor. Szerkesztők: Barakné Horváth Eszter. Lektorálás: Csukásné Bernáth Krisztina. Kiadvá-
nyunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a 
bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk 

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 

Krisztus feltámadott… 

Busch János Ágoston-rendi szerzetes 1419-ből való híradása szerint a brandenburgi őrgróf 
udvaránál az ünnepi ebéd előtt az egész udvari nép háromszor énekelte el. 

Luther szerint - aki ennek az éneknek átalakított dallamára maga is írt egy szép húsvéti 
himnuszt- „Krisztus feltámadott kezdetű örömhimnuszunkat mindig el kellene ismétel-
nünk, valahányszor Urunk feltámadására gondolunk.” 

A hazai reformáció kezdeti szakaszának énekei között nem kapott helyet, pedig az egész 
világon elterjedt, és az egyházi műzenében is sokféle feldolgozásban találkozunk felséges 
szárnyalású dallamával.           (Csomasz Tóth Kálmán írásai alapján)  

Csukásné Bernáth Krisztina 

Nemrég gyermekektől kérdezte meg egy lelkész, melyik a keresztyének legnagyobb ünne-
pe. Többen erősen gondolkodtak a válaszon. Ma valóban már nem is olyan egyértelmű a mi 
keresztyén világunkban, hogy a Húsvét a legnagyobb ünnep. A különböző fogyasztói köntö-
sök annyira betakarják az ünnepek valódi tartalmát. Talán akkor világlik ki igazán az ün-
neplés lényege, ha csontunkig bele tudjuk magunkat helyezni. Ebben segítségünkre lehet 
egy-egy alkalomhoz illő ének.  

A középkorban a népnek 
nem volt semmi alkalma a 
közös istentiszteleti ének-
lésre. A szertartási nyelv 
kizárólag a latin volt. Leg-
feljebb ünnepi körmene-
tek vagy búcsújárások ke-
retében volt lehetőség a 
közös éneklésre és abban 
az anyanyelv használatára. 
Az ilyen énekek szövegét 
latinból fordították le a 
nemzeti nyelvre. 

Közöttük a legrégibbek 
egyike ez a Húsvét reggeli 
ének. Használatáról már 
az 1200 körüli évekből van 
adat. Eleinte feltámadási 
körmeneteken vagy Hús-
vétvasárnapi ünnepi mise 
után, de mindig templo-
mon kívül énekelték, mert 
a nemzeti nyelv használa-
tát a papság mereven elle-
nezte.  

dallam: 1200 körül szöveg: Húsvéti ének a 13. század elejéről  
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Március 25-e ragyogó, napsütéses kora 
délutánján ki autóval, ki kerékpárral, vagy 
gyalogosan jutott el a szép, új Középkerti 
Általános Iskolába, ahol a 4. Két Templom-
ban Egyházban vetélkedő került megrende-
zésre. Izgatott, mosolygós, ismerős és kevés-
bé ismerős arcokkal telt meg az aula.  

Itt futottam szó szerint össze régen látott 
látogatótársammal, Balogh Béláné Manciká-
val, akit miután megdicsértem, megkérdez-
tem, hogy melyik versenyszámban indul és 
mennyit készült rá. 

- A bibliai vetélkedő csapattagja vagyok, 
kilencen vagyunk, azt hiszem, - kezdi el szá-
molni - és nagyon izgulok! - teszi hozzá siet-
ve. 

Nem sokkal később Komor Csaba a Kálvin 
téri gyülekezetből megkezdte nyitó áhítatát, 
melyet „Az évek peregnek” című énekkel szí-
nesítettünk. A Királyok könyvéből szólt az 
ige: Illés, mint Isten tüze és Isten em-
bere jelenik meg, valamint a tűz a béke, 
az egység és a harmónia jelképe, - hallhattuk 
a verseny bevezetőjeként. Ezen a versenyen a 
víz után tüzes történeteket dolgoztak fel a 
résztvevők. Közben a figyelmem egy na-
gyon bájos kislányra terelődött - aki szerin-
tem még nagyon sokra fogja vinni- ő ugyanis 
azokat az embereket szórakoztatta gyermeki 
lelkesedésével, jókedvével, aki esetleg nem 
hallották tisztán a fiatal lelkész szavait, vagy 
ha bármi okból csüggedtek lettek volna, egy 
csapásra elfeledték bújukat. József Attila: 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni kezdetű 
versével záródott az áhítat.  

A cserfes kislány édesanyját Borosné 
Gyöngyit kérdeztem, hogy milyen verseny-
számban indulnak. 

- Enikő lányom nem indul (de biztosan ott 

lesz mindenütt - gondoltam én). Gyöngyi 
lányom a sorversenyben szerepel, Brigitta 
sakkban indul, én pedig a pingpongban. 

Hamarosan Czirmayné Rozika néni — a tőle 
megszokott találékonysággal, precizitással és 
humorral fűszerezett szófordulatokkal — 
kezdi meg a bibliai vetélkedő lebonyolítását 
gyülekezetenként 3-3 csapattal. Titokzatosan 
indul a játék. A csapatok tárgyakat kapnak a 
kiválasztott számhoz, melyek alapján az 
alábbi neveket kapják, természetesen bibliai 
történetekre utalva: pogácsa, kés, marék rő-
zse, palást, szőlő, saru. 

Gyorsan megkérdezem a Pogácsa csapat 
egyik résztvevőjét, Konyáriné Barsi Kriszti-
nát: 

- Hányan vannak és mióta készülnek erre a 
versenyre? 

- Tízen vagyunk, - számolja össze hirtelen-
jében - három hete készülünk. 

Ebben a versenyszámban először vesz részt 
és nem izgul túlságosan. A gyermekei pedig a 
sorversenyen kamatoztatják tudásukat, árul-
ja még el nekem. 

Az első pontszerzési lehetőség a házi fel-
adat bemutatása néhány szóval. Elsőnek 
Szabó Mancika néni mutatta be a Dániel 3. 
alapján a tüzes kemencét és az aranyozott 
bálványt, amely nagyon félelmetes és igényes 
alkotás volt. 

Majd a Szőlő csapat következett, Illés 
tüzes szekéren. Ez az alkotás rengeteg időt 
vett igénybe tudtuk meg. Ezt követte Mó-
zes az égő csipkebokorral, természetes 
anyagokból készült makettel. A Palást csa-
pat a páska vacsorát sodort technikával 
ábrázolta.  

(Folytatás a 16. oldalon) 

A Kálvin téri gyülekezet vendégei voltunk 
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A Kés csapat ismét az égő csipkebokrot és 
a Hóreb hegyét jelenítette meg. A Rőzse csa-
pat sóliszt gyurmából Lót feleségét tárta 
elénk elég dermesztően. A pogácsa csapat 
szintén a páska bárány témát dolgozta fel.  

Villámkérdéseket a totó követte. Egy másik 
helyszínen a pingpongverseny folyt igen lá-
zasan. Sajnos nem voltam túl elővigyázatos, 
amikor riportalanyomat megközelítettem, 
mert egy elég erőteljes hang figyelmeztetett 
arra, hogy nem vagyok jó helyen. 

Sikerült a fiatal férjet is megrémisztenie, 
így a felesége válaszolt nekem hirtelenjében 
a folyosó szélén: 

- Férjem, Szegedi Imre pingpongban fog 
indulni. 

Megtudtam, hogy rendszeresen vesznek 
részt a gyülekezet életében és Vencel fiuk a 
református óvodába jár. 

Következő helyszín a családi sorverseny, 
ahol minden bátorságomat összeszedve 
"átszambáztam" a terem túlsó sarkában ülő 
Fesetőné Dobó Zsuzsa tanárnőhöz. Bevallot-
tam neki, hogy én is a 4-es számú iskolába 
jártam, ahol ő is kezdte a pályafutását, így 
mindkettőnket gyengéd szálak fűznek a hely-
színhez, noha nem is ehhez az új iskolához, 
de a régihez annál inkább. 

-Kár, hogy nem látok régi kollégákat. Jó 
látni azonban, hogy ilyen szépen felfejlődött 
ez az iskola. A nagymama korosztályt képvi-
selem ebben a csapatban - neveti. Jól isme-
rem a csapat tagjait, mivel a gyülekezeti tá-
borban töltöttem velük pár napot. 

Nagy öröm, hogy sokan eljöttek bátorítani 
és az is, hogy a kék csapatban a tanítványai-
mat látom szerepelni. Nagyon jópofa felada-
tokat állított össze Eszenyiné Katika - ismeri 
el a pályatárs tehetségét, rátermettségét Zsu-
zsa. 

Kinéztem a labdarúgóversenyre is, ahol jó 
hangulat uralkodott. Volt olyan diák, aki a 
pólóját is levetette, olyan dinamikusan pasz-
szolgatott, persze a Nap is besegített kicsit az 
izzadásban. 

Az emeleten a sakkversenyen viszont csend 
uralkodott. Több asztalnál folytak a partik, 
az ész, a logika játéka itt nem az izmokat 
mozgatta meg, hanem az agyat.  

Itt fent gyermekfelügyelet, megvendégelés 
is működött. 

A verseny olyannyira szoros ütemben ha-
ladt, hogy döntetlen lett az eredmény. Tom-
bolasorsolás is növelte az izgalmakat, végül a 
sorshúzás a Bocskai téri gyülekezet javára 
döntötte el a versenyt, így legközelebb ők 
lesznek a házigazdák. 

    Úgy gon-
dolom, hogy 
egy igen tar-
talmas, hit-
ben mélyülő 
és a két gyü-
lekezet kö-
zött erősö-
dő érzelmű 
volt ez a dél-
után. Köszö-
net érte a 
s z e r v e z ő k -
nek, a hálá-
datos szívű 
szolgálatte-
vőknek. 

      „ M e r t 
példát adtam nektek, hogy amint én tettem 
veletek, ti is úgy tegyetek. Ha tudjátok ezeket, 
boldogok lesztek, ha így cselekesztek.”  (Jn. 13, 
15.17.) 

Rózsáné Szilvi 

Lapzárta: május 20. 

 


