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Táborunk témája volt: 

Mi hasznod abból, hogy… 

...Istenre bízod pénzügyeidet? 

...hiszel Jézus Krisztusban? 

...hitben neveled gyermekeidet? 

...tagja vagy egy gyülekezetnek? 

...elkötelezett ember vagy? 
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Ezen a nyáron az 5. többgenerációs gyü-
lekezeti táborban vettünk részt. Arra gon-
doltam, - hogy afféle „öreg motorosként” 
felidézem – természetesen a teljesség igé-
nye nélkül – azokat az élményeket, melyek 
az én emlékezetemben kiállták az idő pró-
báját. 

Az első táborra, - ami Tel-
kibányán volt - nagyon 
sokat készültem, … és 
izgultam. Vajon az első 
énekes füzet mennyire vá-
lik be, és én magam is, 

mint gyülekezeti „nótafa”, hogyan fogok 
szuperálni…. Az ifis korosztályú fiatalokat 
sem ismertem, milyen lesz a velük való 
beszélgetés?… El tudnak-e majd minket 
Szabó Marcival fogadni?… És egymást?... A 
helyzetet?… Milyenek lesznek a „Pál apos-
tolos” beszélgetések?.... 

Az első nagy „MI” élmény volt… amikor 
a vendégek búcsúztak mindig elénekeltük 
(Zsolti! Tudod! 19. oldal!) Legyen áldás… 

A templom szakrális hátteret jelentett 
az esti alkalmaknak,… a reggeli áhítat el-
gondolkodtató történetei,… a könnyes sze-
mek,… a közös éneklés,  minden idétlenke-
désemmel…  

Az első báránykás játék – Szabó Mancika 
néni – én már örökre a Ti báránykátok 
maradok… 

Az ifis elvonulások, a kínpados beszélge-
tések… esti kincskereső játék az Ispotály-
nál… az idősek és fiatalok versengéstől csil-
logó szeme… 

Az őrületes éjszakai túra, és az utolsó 
kaptatón fotósunk vigyorgó ké-
pe…”CSÍÍÍÍÍZ!!!” 

 
A következő helyszín Nyírjes-
Puszta – Kedves Barátaim! 
Emlékeztek? …a megérkezés 
után mindenkire rájött a kó-
ros takaríthatnék… Az első 
nap mindenki a Bandi bácsi-

ék által vett Domesztoszt és az egy db 
felmosót kereste…A „kerengő” jól össze-
kapcsolt minket – de ne áltassuk magun-
kat! – nem a fedett folyosó,...  Isten jelen-
léte… 

Éjszakai túra a Mária-kúthoz….Ervin 
és Zsolt! „Erdő mellett estvéledtem…”  

Mi lehet a téma, ha három óvó néni egy 

szobába kerül?...— Rövidek voltak az éjsza-
kák… Minden délután gyöngyfűzés… 
Ja, és milyen jó volt a talicska a háznál… 
Kicsik! Esti párnacsaták?... Meglepi az ifis 
lányoknál? … — hiszen „revansot” kellett 
venni… 

A hajnali és a délutáni fürdőzések 
(Eszter! Köszönöm a reggeli úszás közbeni 
beszélgetéseket! Még ha a horgászok utál-
ták is….) 

És ami örökre belém égett: Rabné Mari-
ka néni a szirten, amint fáradhatatlanul 
fürkészi és számon tartja a fürdőző ifiseket, 
gyerekeket!... De hiszem: nemcsak Ő 
vigyázott…  

 
A Lélek gyümölcsei, Isten 
jelenléte tapintható volt az 
Úrvacsorán is…. 
Az első mátraházi nyári 
táborban nagyon sokan 

voltunk! A térdműtétem utáni lábadozá-
som egy kicsit hátráltatta a jelenlétemet. A 
kicsi és nagy ifisek a legfelső szinten kap-
tak helyet – felidéződtek a kollégiumi em-
lékeim – csak most inkább a nevelőtanári 
oldalról… Segédlelkészünk első tábora ve-
lünk! És egy szobában Szabó Judittal és 
Vele! Kész főnyeremény!!!!… Na ezen a hé-
ten sem sokat aludtunk… 

A konyhás néniknek nem semmi volt 
állni a sarat! A „kétturnusos” evések – a hét 
végére feladták a számon tartásunkat… 
„úsztak az árral”…  

Csillaghullás: a sok csillag mellett amit 
kaptam… Drén János! („mi Jánosunk” 
ugye Fanni?)  Köszönöm a csillagodat!

A Bárka-család alakulása… akkor szok-
tuk először a közös hangzást. de jó volt!… 

Noé Bárkája, a legkisebbek a hatalmas 
szivárvánnyal…. Bettike a Katicabogár… 
az ifisek „Templomos” előadása – Zsófi! 
az a fejbevágás… Fanni mint kísér-
tő… A férfiak lagzis előadása… Kis ifisek! 
– Mónika show volt? Sokat nevettünk… 

Utolsó este a Csillag születik… Szabi csil-
lagdala… Marcsi monológja… az esti csen-
des énekelgetés… Másnap Úrvacsorás Is-
tentisztelet, - amire szintén csak megha-
tottsággal tudok gondolni, -  és el is szaladt 
a hét… 

 
(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Morzsáim… 
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Az Alcsi Holt-Tisza melletti tábort na-
gyon vártam már… A helyszínt ismertem, 
és vágytam abba a szép környezetbe! 
Borosné Marika! Úgy örültem, hogy Te is 
ott voltál… soha nem nevettetett meg ha 
eltévedtünk – egészen addig… 

 
De még előtte a tiszaroffi 
kitérő: Olyan jó volt látni azt 
a helyet, ahol Lelkészeink 
Böszörmény előtt szolgáltak. 
Jó, ha az ember múltja és 

jelene oda-vissza vállalható…A közvet-
len hangvételű bizonyságtétel szavai azóta 
is a fülemben csengenek…Köszönöm. 

Az ifis szigetes beszélgetések, az odavaló 
átkelésekről nem is beszélek… - de mégis… 
olyan jó volt, ahogyan vigyáztatok ránk 
az átkeléseknél… séták a tavirózsák szom-
szédságában… a levelek,  amiket írtatok 
– eltettem… A „vegyes” beszélgetés – 
„nagy elánnal” – a mozgalmas esti muzsi-
kálások… Kantin szekció! – De jó volt!… 

Az esti teázás – én még egyébként soha 
sem voltam Teaházban –  az szuper volt… 

Török Imi és Marika – milyen jó volt ott 
beszélgetni?....  

A reggeli és ekkor-akkor teázást még 
meg sem említettem: Margitka, Sanyi bá-
csi! Köszönjük! 

És mi az, ami az egész tábort reggel este 
foglalkoztatta? EGEREK és EMBEREK! 

Kislányok! Az esti sikítozásotok azóta is 
a fülembe cseng! A táborokban összesen 
nem volt annyi költözés, mint akkor… 
ott!!! – Az egerekről nem is beszélve!!!! 

De komolyra fordítva a szót – olyan jó 
volt a szeretetnyelvekről hallani és beszél-
getni. Azt hiszem mindenkinek az önisme-
retére ráfért az, hogy elgondolkozzon: mi-
lyen szeretetnyelvet ért és használ legin-
kább - a családjában, baráti körében… 

5 év elég hosszú idő. És milyen gyorsan 
szalad. A második mátraházi tábor is véget 
ért. És azt kell írjam, lassan ki is fogyok az 
emlékezet „szuszából”… 

 
Beletanultunk a táborozás 
rejtelmeibe. Tudtuk azt, 
hogy hova megyünk, mire 
számítsunk. – Bár a fürdő-
zés lehetőségére nem szá-
moltunk… megoldottuk a 

fürdőruhakérdést is… ott is jókat lehetett 
beszélgetni… Apropó, beszélgetés: a kávé-
zás ismét közösségi élmény volt. Most az 
Uzonyi-házaspár szolgáltatta a „feketét” – 
olyan jó volt őket is közelebbről megismer-
ni… 

Voltak, akik nem tudtak velünk jönni, 
és már előre hiányoltuk a jelenlétüket. Hi-
szen az elmúlt 5 évben lelki családdá fej-
lődtünk…mindenki őriz morzsákat, amik 
mosolyra késztetnek…ezek is összekapcsol-
nak Bennünket. Jöttek új barátok, testvé-
rek is, akiket jó volt megismerni….  

Biztosan lesznek olyanok, akik majd szé-
pen összefoglalják a hét történéseit, a vi-
dám és komolyabb pillanatokat, miről is volt 

szó részletesen. Volt közös sírás és nevetés, 
ahogyan szokott. Számomra a legnagyobb 
felfedezés azonban az volt, hogy megállva 
végig gondolhattam, az eddigi 
„élettörténéseimben” nem volt „üres járat”, 
semmi sem volt hiábavaló. Van egy kedves 
mondat a Bibliában: „Majd megérted…” – 
amikor valami zokon esik, fáj, mindig ebbe 
a rövidke mondatba kapaszkodom… és ezen 
az elmúlt héten a hegyről egy kicsit rálát-
hattam az életemre – felülről… 

Köszönöm a lehetőséget! Szeretettel: 
Elekné Szórádi Márta 
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A július 16-tól 22-ig tartó Gyülekezeti 
Tábor utolsó estéje rendkívül jó hangulat-
ban telt el. 

Az esti áhítat után, véget ért az egész hé-
ten át tartó játék, az Angyalkázás. Ez a já-
ték arról szól, hogy mindenkinek van egy 
Angyalkája, akitől ajándékokat és kedves 
szavakat kap. Ugyanakkor mindenkinek 
van egy Báránykája is, akit ajándékokkal és 
kedves szavakkal lep meg.  Ezen az estén 
mindenki felfedte kilétét a Báránykájának. 

Ezután jöttek a rövid előadások. 
A nők csoportja A gazdag ifjú történetét 

riportként dolgozta fel, míg a férfiak 
ugyanezt a történetet humorral fűszerezve 
adták elő. Az ifisek azt mutatták be, ho-
gyan történhetett volna ugyancsak ez a 
történet a XXI. században. A legkisebbek is 
készültek erre az előadásra. Ők egy fabulát 
vittek színpadra. Ezek a kis színdarabok 
megalapozták a jó hangulatot az este to-
vábbi részéhez. 

Az utolsó program ezen a napon a Le-
gyen Ön is Milliomos volt. A műsorvezető 

Vágó Viktor volt, akit Nagy Viktória alakí-
tott. A játékosok székébe mindig más és 
más táborozó foglalhatott helyet, és pró-
bálhatott meg válaszolni az elmúlt hét ese-
ményei alapján megfogalmazott kérdések-
re. A legkisebbektől a legnagyobbakig min-
denki játszhatott, ha elsőként tudott vála-
szolni a villámkérdésre. 

Természetesen a nyeremény sem marad-
hatott el, ami többek között ehető papír-
pénz volt. A Legyen Ön is Milliomos játé-
kunkhoz a kérdéseket az ifisek gyűjtötték, 
de mindenképp meg kell említenünk Ko-
vács-Győri Zsuzsa nénit, aki kitartóan szer-
vezte ezt a játékot és tartotta össze a csapa-
tot, és Loment Violát, akinek a technikai 
munkája rendkívül színessé és valósághűvé 
tette a Legyen Ön is Milliomost. 

Az utolsó esténk a 2012-es Nyári Gyüle-
kezeti Táborban felejthetetlen mindannyi-
unk számára. Hiszen tele volt nevetéssel és 
örömmel. Bármikor szívesen megismétel-
ném ezt az estét. 

Kiss Petra Zsófia 

Az utolsó este a Gyülekezeti Táborban 
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Nyári tábor Mátraháza, 2012. 
„a kincsünk pedig cserépedényekben van” 
(2. Kor. 4,7) 

Nagyon tartalmas, hitbeli megerősödés-
ben, növekedésben gazdag, gyülekezetépí-
tő hetet töltöttünk Mátraházán szép, nyu-
galmas környezetben. 

Délelőttönként a haszon témájával fog-
lalkoztunk. Körbejártuk, hogy mi a hasz-
nunk abból, ha: 

a pénzügyi döntéseket Istenre bízzuk, 

Jézus követői vagyunk, 

elkötelezett emberek vagyunk, 

gyülekezethez tartozunk, 
gyermekeinket hitben neveljük. 
Minden csoport feldolgozta és előadta 

a gazdag ifjú történetét. 
Nagyon jó kikapcsolódást nyújtottak 

a játékos bibliai, „Legyen ön is milliomos” 

és „Ki mit tud” vetélkedők. A közös well-
ness fürdőzések, gyalogtúrák alkalmával 
sokat beszélgettünk éppúgy, mint a finom 
ételek és a forró kávé fogyasztása közben. 
Az ilyen időtöltés nagyon jó alkalom arra, 
hogy egymást jobban megismerjük, és kö-
zelebb kerüljünk egymáshoz. 

Mindent összegezve kijelenthetjük, hogy 
érdemes volt ezt a hetet egy remek közös-
ségben eltölteni. Mindenkinek ajánlani 
tudom, hogy jöjjön el, próbálja ki, hogy 
milyen nagyszerű érzés egy jó tábori közös-
séghez tartozni, részesei lenni. 

Ezúton is szeretném megköszönni a szer-
vezők áldozatos munkáját, életükre Urunk 
gazdag áldását kérem. 

„Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az 
ő útjain jár.” (Zsolt. 128,1) 

Uzonyiné Katika és családja 

Első alkalommal vettem részt családom-
mal a többgenerációs gyülekezeti tábor-
ban. Aggodalommal jöttem: Hogyan hat 
majd rám a tábor? Nem fogok-e elveszni az 
emberek között? Nem tudtam sok kérdésre 
a választ, de azt az egyet éreztem, hogy itt a 
helyem. 

Az összeszokott közösség nagy szeretettel 
fogadott minket, hamar megtaláltuk a he-
lyünket. A gyülekezeti tagok lelkesedése és 
odaadása magával ragadott, örömmel vet-
tünk részt a közös feladatokon. A kiscso-
portos beszélgetések alkalmat adtak a tá-

bor szellemi és lelki témáinak feldolgozá-
sára. Sikerült kiszabadulni a hétköznapok 
forgatagából, s Isten jelenlétében elcsende-
sedni. 

Az aktuális téma is igen érdekes és el-
gondolkodtató volt. Az élet minden terüle-
tét átható haszonnal kapcsolatos ismerete-
ket dolgoztuk fel nem a megszokott kere-
tek között. Isten igéje alapján együtt keres-
tük, hogy milyen hasznunk van ha Istenre 

figyelünk, az Ő tanításait keressük és tagjai 
vagyunk a gyülekezetnek. Mindenkinek 
sikerült megfogalmaznia számára legfonto-
sabb hasznot, de úgy gondolom, hogy első 
táborozóként a legnagyobb haszon tulajdo-
nosa én és a családom lettünk, hiszen a 
táborban együtt eltöltött idő, a gyülekezeti 
tagok megismerése, a hitbeli fejlődésünk 
nagyon gazdaggá tett bennünket. 

 Elmondhatom testünk, lelkünk és szelle-
münk is jóllakott e hét alatt. Megismertük 
csapatjátékban a környéket, közös áhítato-
kon, kézműves foglalkozásokon vehetünk 

részt, pingpongoztunk. Kirándultunk a sás-
tói kilátóhoz, kalandparkban tettünk láto-
gatást, sőt éjszakai túrázás is volt a Farkas-
kúthoz és fürdőztünk. 

Összességében egy vidám, tartalmas he-
tet tölthettünk együtt. Ismeretségek, barát-
ságok szövődtek, jókat beszélgettünk, éne-
keltünk, életre szóló élményekkel gazda-
godtunk. 

Juhosné Kiss Mariann  

Tábori beszámoló: a legnagyobb haszon 
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Elmesélek 
egy történetet. Úgy emlékszem rá, mint-

ha csak 3 hete kezdődött volna. 2012 nya-
ráról beszélek, pontosabban július 16.-ai 
kezdettel, és 22.-ei befejezéssel. 

Július 16-án csodaszép napra ébredtünk, 
egyesek izgatottan, mások fáradtan jelen-
tek meg a Bocskai téren. Ugyan is ezen a na-
pon kezdődött a Bocskai téri Református 
Gyülekezet többgenerációs tábora. Sokan 
autóval, a többiek busszal vágtak neki a Mát-
raházára vezető útnak. Áradozhatnék 
az utunkat kísérő gyönyörű tájról, de az 
az igazság, hogy rózsaszín párnám puha-
ságán kívül mindössze egy benzinkútra 
és egy várra emlékszem. Utóbbi igen érde-
kesnek mutatkozott. Egy 3D-s kisfilm se-
gítségével rengeteg információval gazda-
godtunk a múltjáról, a vár megtekintése 
után pedig ínycsiklandozó házi lekvárokat 
kóstolhattunk meg. A várlátogatás előtt még 
beugrottunk énekelni párat a mezőkövesdi 
gyülekezetbe, ahol éppen gyerekhetet tartottak. 

A vártól utunk egyenesen, valójában 
igencsak girbe-gurbán vezetett Mátraházá-
ra, a református üdülőbe, ahol 55 fős csa-
patunk egy része igazi kalózként, mások 
csendes hódítóként foglalták el a szobákat, 
bár előbbiek jóval létszámfölényben voltak. 
A finom ebéd után felfedeztük a környéket, 
majd vacso-
ra után az 
esti áhítat 
következett 
nagy adag 
énekléssel . 
Ekkor még 
nem tudtuk, 
hogy Márti 
k ó r u s s á 
akarja alakí-
tani a társa-
ságot. Végül 
elindultunk 
meghódított 
s z o b á i n k 
felé, hogy 
kipihenjük az ide vezető út fáradalmait, és 
hamar lefeküdjünk. Megsúgom, a korai 
fekvés már ezen a napon is hamvába holt 
kísérlet volt. A következő napok, így a kedd 
reggel is, reggeli tornával indult. Termé-
szetesen mindegyiken részt vettünk. Én 
legalábbis mindig ott voltam lélekben. A 

többi nap menetrendje a következő volt: 
6.30-7.58 ébredés, kinek mikor sikerült 
meggyőznie az ágyát, hogy el kell válniuk; 
7.30 azok a bizonyos reggeli tornák; 8.00-
8.30 hangszáltornáztatás; reggeli áhítat 
8.30 reggeli; 9.30 az aznapi téma felveze-
tése; 10.00-kb.11.30 kiscsoportos beszélge-
tések; 12.30 műsoros ebéd az apróságok 
által előadva; 13-18 óra változó programok; 
19.00 esti áhítat. Ezután meghatározhatat-
lan ideig tartó beszélgetések, majd alvás. 

Nos tehát a kedd. Ezen a napon a 'Mi 
hasznom van abból, hogy Istenre bízom 
a pénzügyeimet?' témát fejtettük ki. Bár 
először úgy tűnt, a fiatalokkal nem lesz 
könnyű erről beszélgetni, később kiderült, 
nagyon is érdekli őket ez a téma, és érde-
kes dolgokra jöttünk rá. Délután csendes 
pihenő volt, közben kézműves foglalkozás 
várt minden érdeklődőt. Rengeteg 
zoknibáb, gyönyörű harisnya- és műanyag-
virágok készültek, amikkel aztán időről 
időre az ajtók előtt találkozhattunk szorgos 
angyalkáink ajándékaiként. Az esti áhítat 
után egy kis csapat összegyűlt a szobánk-
ban, és fergeteges monopolyzás követke-
zett, minek során egyeseknek csak úgy da-
gadt a pénztárcájuk, míg más kemény adós-
ságoktól szenvedett. Az este ezután a megszo-

kott rendben 
ment, tehát 
megint nem 
sikerült lefe-
küdni. A szer-
da reggel is 
úgy kezdődött, 
mint az előző. 
6.50-kor éb-
resztő, szundi, 
szundi, még 
egy szundi, 
majd a gravitá-
ciónak ellent-
mondva el-
hagytuk az 
ágyat. Monda-

nom sem kell, zokon esett. Azt hiszem, 
ezen a napon tudatosult bennünk, hogy az 
énekek 80%-a kánon, és ezt Márti igyeke-
zett minél jobban kihasználni. Aznap 
„Jézus Krisztusba vetett hitünk hasznairól” 
beszélgettünk. Az ifivel kikerestünk a Bibli-

(Folytatás a(z) 7. oldalon) 
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ából pár embert, akik találkoztak Jézussal, 
megbeszéltük, nekik milyen hasznuk szár-
mazott belőle, valamint azt is, hogy ma 
nekünk mi a hasznunk hitünkből. Ennek a cso-
dás napnak csodás délutánján túrázni in-
dultunk Mátrafüredre. Itt egy bazársor várt 
a felfedezésre, bár személy szerint engem 
az ínycsiklandozó fagyi jobban vonzott. 
Mire visszaértünk, már indulhattunk is va-
csorázni. Meg kell említenem, hogy nagyon 
finoman főznek Mátraházán. Vacsi után 
két kánonozás közé sikerült besűríteni az esti 
áhítatot. Ezen a napon lett kihirdetve, hogy 
másnap, azaz csütörtökön minden csoport-
tól egy kis színdarabot szeretnénk látni a gaz-
dag ifjúról, mégpedig egy-egy megadott 
műfajban. Ezután már csak egy kiadós al-
vás kellett. Nem jött össze, úgyhogy rendes 
éjszakai angyalokhoz méltón csíkszemmel 
és nagyon nehezen keltünk csütörtök reg-
gel is. De a lélekbeli reggeli torna elmarad-
hatatlan volt. Kánonok, reggeli áhítat, ká-
nonok, reggeli és a csütörtöki téma: „mi 
hasznom van abból, hogy egy gyülekezet 
tagja vagyok?” Ezen a napon mi a kisifisekkel 
a konfirmációról is beszélgettünk. Meglepő 
véleményeket hallgattunk, de megnyugtató 
volt, hogy akik konfirmáltak önszántukból 
tették, akik pedig még nem, azok önszán-
tukból fogják. Szerintem mindannyiunkra 
mély benyomást tettek az aznapi játékunk-

ban lévő szereplők, hiszen még sokáig hall-
gathattuk Medve László panaszkodását, 
mely szerint ő bizony nem Maci Laci. Dél-
után csapatunk kalandvágyó része, illetve a 
kevésbé fáradtak elindultak a kalandpark-
ba, hogy elherdálják megmaradt energiáju-
kat. Nem mindenkinek sikerült. Délutáni 
„levezetésként” kicsik és nagyok csopor-
tokban kerekedtek fel, hogy kincset keres-
senek. Az a csapat nyert, aki a legtöbb kin-
cset a leggyorsabban gyűjtötte össze. Az esti 
áhítat után következtek a „Gazdag ifjú” 
feldolgozások. A legkisebbek Arnoldia gaz-
dagságáról meséltek, a kisifisek a modern 
gazdag ifjak életét mutatták be. Táborozó 
hölgyeink interjút készítettek, a gazdag ifjú 
ugyan nem nyilatkozott, de a szomszédai 
igen készségesek voltak. A férfiak pedig egy 
ötletes paródiát mutattak be. Mindenkinek 
nagyon tetszett. Valamikor péntek hajnal-
ban lefeküdtünk. Ugyanezen a napon szá-
momra túl röviddel a lefekvésünk után fel 
kellett kelni, hogy gyarapítsuk tudásunkat 
a kánonok terén.  

Pénteken az elkötelezettségről beszélget-
tünk. Annak érdekében, hogy megtudjuk 
milyen is igazán elkötelezettnek lenni, 
fogtunk egy adag spárgát, összekötöttük 
a kisifiseinket, majd elküldtük őket lépcsőz-
ni. Ezt nem mindenki értékelte, de a többség 

(Folytatás a(z) 8. oldalon) 
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szépen teljesítette a feladatot. Az esti áhí-
tatot követően a Tűzszekerek című filmet 
néztük meg közös – hangolódva az olimpi-
ára is. Este, mikor az apróságok már alud-
ni indultak, éjszakai baglyaink összegyűl-
tek, hogy meglátogassák a Farkas-kutat. 
Csodálatos tud lenni az erdő este, bár az oda 
nem illő hangok időnkét belezavartak az 
idillbe, de hát ez szerves része egy kirándu-
lásnak. Mikor visszaértünk, még mindig 
lett volna lehetőség, hogy időben elalud-
junk, de az élet nem kívánságműsor. 
Szombaton izgatottan ébredtünk, vagyis 
miután sikerült felébredni, izgatottak vol-
tunk az este miatt. De még mielőtt elmon-
dom mi is volt az izgatottság tárgya, hadd 
meséljem el, az aznapi beszélgetést. A fel-
nőttek témája: „Mi hasznod van abból, 
hogy hitben neveled a gyermekeidet?” Mi 
kénytelenek voltunk ezen változtatni ki-
csit, hiszen az ifisek nem nevelnek, hanem 
őket nevelik. Tehát a mi témánk az volt, 
hogy „mi hasznunk van abból, hogy szüle-
ink hitben nevelnek”. Elekné Szórádi Már-
ti elmesélte nekünk, milyen volt az élete 
neki, akit nem hitben neveltek, Szabó Ju-
dit levelén keresztül pedig megtudhattuk, 
az ő gyerekkora milyen volt hívő szülőkkel, 
valamint ő hogyan nevelte, neveli hit-
ben a gyermekeit. Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani mindkettőjüknek.  

Délután egy kellemes és könnyű sétát/
túrát tettünk az Ilona vízeséshez. Majd 
ugorjunk egy kicsit előre, mégpedig az es-
téhez. Először is megtudhattuk, kik voltak 
kedves, szorgos angyalkáink, akik beara-
nyozták hetünket, ezután következett a Ki 
mit tud. Kiderült, hogy nagyon sokan cso-

daszép dolgokat tudunk, például énekelni, 
orgonálni. A legszebb talán az volt benne, 
hogy minden korosztályból voltak képvise-
lők. Az este befejezésével az ifisek készül-
tek, mégpedig hetünk témájához, tehát a ha-
szonhoz kapcsolódóan egy kvízműsorral, 
hiszen ki ne szeretne milliomos lenni? 
Nos, ebben a táborban sokan szerencsét 
próbáltak Vágó Viktorral szemben a Játé-
kos székében, és a jelentkezők legtöbbje 
egészen az utolsó kérdésig jutott, ami játé-
kunkban 500 eurót jelentett, ostyapénz 
formájában. Mind a 13 játékos fantasztiku-
san játszott. Azok, akikben még maradt 
egy cseppnyi energia, tehát nem sokan, 
főleg fiatalok összegyűltek activityzni 
egyet, amiből rengeteg kacagás, és egy ha-
talmas győzelem született. Ezen az estén 
nem voltak problémák az elalvással, nem 
mintha a többin nehezünkre esett volna, 
de biztos vagyok benne, hogy az előző na-
pokon még volt erőnk fordulni egyet az 
ágyban. Nos, szombat éjszaka erre már 
nem volt szükség. Vasárnap reggel azzal a 
tudattal keltünk, hogy nemsokára indu-
lunk haza. Az úrvacsorás istentisztelet 
után felszabadítottuk az addig rabságban 
tartott szobákat, és útnak indultunk haza-
felé. Útközben tiszteletünket tettük a Siro-
ki várban, és belestünk a már jól ismert 
benzinkúthoz. Aztán már itthon is voltunk. 

Ezzel véget is ért a történetem, remélem 
tetszett. Szeretném, ha jövőre ugyanekkor 
már közös emlékeink lennének. Akkor hát, 
viszlát jövőre a Bocskai téri Gyülekezet 
többgenerációs táborában! 

Nagy Viki alias Vágó Viktor 
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Jézus egyszer fáradt és szomjas vándor-
ként ült a déli melegben egy forrásnál. 
Nem volt ivóedénye, rászorult arra, hogy 
valaki megszánja és inni adjon neki. Meg-
szólított egy idegen, samáriai asszonyt: 
„Adj innom!” Arra volt szüksége, amit az 
asszony ott és akkor adni tudott. Jézus ma 
is olyat kér tőlünk, amire képesek vagyunk. 
Nem kér erő feletti dolgokat tőlünk. Jézus-
nak szüksége van ránk, emberekre. 

A történetbeli asszonyt meglepte a kérés, 
mert tisztátalan élete miatt az emberek 
nem szívesen kértek vagy fogadtak el tőle 
bármit is. De Jézusnak megfelelünk úgy, 
ahogy vagyunk. Szeretne minket használni. 
Szeretné, ha jobban odafigyelnénk a tes-
tükben-lelkükben szomjazókra!  

Következő mondatában az asszonynak 
már azt kínálja Jézus, amit Ő hozott, az 
„élő vizet”, az örök élet jelképét: „Ha is-
mernéd az Isten ajándékát és, hogy ki az, 
aki így szólt hozzád: adj innom! Te kértél 
volna tőle, és ő adott volna neked élő vi-
zet.” (Jn 4,10) Jézus a beszélgetés szintjét 
magasabbra emeli, a fizikai szomjúság he-

lyett a lelki szomjúságról beszél. Azért hív-
ja a lélekben szomjazókat, hogy életünk 
legyen. Az asszony elfogadta, amit Jézus 
kínált neki, és az élete megújult. 

 Jézus élő vizet adó szolgálatához csat-
lakozva kínáltuk mi is friss vízzel a Hajdú-
hétre érkező látogatókat templomunk ka-
pujában. A rendezvény két délutánján 
megnyitottuk a főbejáratot. A betérőket 
nemcsak friss vízzel, hanem programokkal 
is vártuk. Egyik órában halk zeneszó mel-
lett nézhették a gyülekezet életéről készült 
fotókat. Másik órában igékből, versekből, 
történetekből összeállított meditációt ol-
vastak fel gyülekezeti tagjaink. Egy követ-
kező órában felvételről igehirdetést hall-
gathattak. Önkéntes gyülekezeti tagjaink 
örömmel kalauzolták a betérőket. Alkalom 
volt ez arra is, hogy mélyebb beszélgetések 
alakuljanak ki. Reméljük, látogatóink kö-
zül többen megérezték, hogy a templom 
falain belül fel lehet frissülni, megoldást 
lehet találni az élet legnehezebb kérdéseire 
is.  

Lomentné Szopkó Tünde 

„Adj innom!” (Jn 4,10) 
Friss vízzel vártuk a Hajdúhétre látogatókat 

www.bocskaiter.hu 
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Egy református nagycsalád 
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Már szokásunkká vált, hogy a téli és nyá-
ri gyülekezetei táborokban legalább egy 
olyan filmet megnézünk együtt, amely tar-
talmában, üzenetében kapcsolódik a tábor 
témájához. Jó ezekről később beszélgetni, 
jó rájuk visszautalni. A múlt télen a 
„Bátorság emberei” című filmet néztük 
(könnyeztük) végig együtt. Sokunk számá-
ra emlékezetes volt az a nagyszerű terv, 
amit néhány édesapa gondolt ki családja 
összetartásáért, gyermekei neveléséért, 
megmentéséért. Az Alex és Stephen 
Kendrick által írt történet, most könyv for-
májában is megjelent „Valóban bátrak” 
címmel. A szerzőket már ismerhetjük 
„Tűzálló” és „Merj szeretni!” című regénye-
ikről. 

A rendőri hivatáshoz bátorság és elhiva-
tottság kell. A könyv főhősei az egyik leg-
szegényebb amerikai állam utcáin teljesíte-
nek szolgálatot. Ám nemcsak a piti tolva-
jokkal, mindenre elszánt gyilkosokkal, 
pénzéhes drogdílerekkel kell megküzdeni-
ük, hanem gyakran önmagukkal, családi 
problémáikkal is. Mit érez Adam Mitchell 
őrmester, amikor egy ittas sofőr elgázolja 
kilenc éves kislányát? S mit tesz, amikor 
megtudja, hogy kamasz fia a gázolótól vá-
sárolt drogot? A történtek után képes lesz 
megbocsátani, képes lesz hinni az Isten 
szeretetében? Hogyan alakul az apa és fiú 
kapcsolata? Vajon a lányok csak apai ké-
nyeztetésre vágynak, vagy legalább akkora 
szükségük van a dicséretükre is? „Az önér-
tékelésünk nagyrészt abból ered, hogy mit 
gondol rólunk az apánk.” Hogyan válik a 
főhős elhatározása mintává rendőrtársai és 

más családapák számára? Ezekre a kérdé-
sekre kapja meg az olvasó a választ. Ez a 
regény az apákról szól, de nemcsak apák-
nak.  

A könyv szeptember folyamán megren-
delhető a könyvárusító munkatársainknál 
az istentiszteletek előtt és után, illetve a 
lelkészi hivatalban. Az ára várhatóan 2700
- 3000 Ft lesz (beszerzési helytől függően).  

Valóban bátrak  
 

Apukák között 
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Megfáradt pásztorok 
Sok lelkész számára a nyár nem je-

lent egyet a nyaralással. Bár itthon a 
kiégés szinte tabutémának számít, pi-
henés nélkül a segítő foglalkozásúa-
kat, így a lelkészeket sem kerüli el a 
szindróma. Szakértőket kérdeztünk a 
hazai helyzetről. 

 „Nehéz belátni azt, hogy Isten képzett és 
akár sikeres szolgálattevőjeként is szüksé-
gem lehet más segítségére. Pedig az igazság 
az, hogy minden lelkésznek szüksége volna 
arra, hogy rendszeres, őszinte beszélgetések-
ben gondoztassa a maga lelkét. (...) Sokan 
kiégnek közöttünk, mert kis túlzással senki 
sincs, akinek rendszeresen kiönthetnénk a 
szívünket, aki teljesen meg tudná érteni a 
problémáinkat” – véli Németh Dávid 
pasztorálpszichológia professzor, a Károli 
Egyetem Hittudományi Karának volt dékán-
ja A lélek titkai című nemrég megjelent in-
terjúkötetében. 

Magyarországon mindezidáig nem készült 
reprezentatív felmérés arról, hány reformá-
tus lelkész ég ki az évek során, ugyanakkor a 
www.reformatus.hu portál által megkérde-
zett lelkigondozók szerint a lelkipásztorok 
akár felét is érintheti e probléma. Nagyjából 
erre jutottak a közelmúltban a németországi 
Freiburg és a Witten-Herdecke Egyetemek 
kutatói, akik 370 lelkész több mint negyven 
százalékánál figyelték meg a kimerültség 
tüneteit. 

A kiégési szindróma, szakszóval „burnout” 
állandósult elfáradást, érzelmi kimerülést 
jelent a másokért tett tartós erőfeszítések 
következményeként. Tipikusan a segítő fog-
lalkozásúak megbetegedése, olyanoké, aki 
saját személyiségükkel szolgálnak társaik 
felé: pedagógusok, szociális munkások, men-
torok, így a lelkészek is veszélyeztetettek. „Az 
a segítő foglalkozású, legyen akár lelkész, aki 
életében legalább egy rövid időre nem sodró-
dott bele a kiégési spirál valamelyik szaka-
szába, az vagy nem vette komolyan, amit 
csinált, vagy nagyon alacsony a probléma-
érzékenysége” – jelzi Rideg Gyula, a Bethes-
da kórházlelkésze, pasztorálpszichológus a 
reformatus.hu-nak, hogy a közvélekedéssel 
ellentétben a lelkészek kiégésénél szó sincs 
gyengeségről, lustaságról, netán hitetlenség-
ről. 

Az Illés-szindróma 

Az említett kiégési spirálnak több fázisa 
van: a kezdeti fáradtsághoz és a motiváció 
csökkenéséhez idővel testi megbetegedések - 
magas vérnyomás, emésztőszervi panaszok, 
alvásproblémák - társulhatnak. A beteg nem-
csak keserűvé, megcsömörlötté válik - ami 
kihat munkavégzésére, kollégáira, családjára 
- hanem később akár még függőségek 
(gyakran alkoholproblémák) és depresszió is 
kialakulhat. Végül e krízishelyzetet már nem 
tudja megoldani a pihenés, a nyaralás, a 
csendes hét: a megküzdéshez szakszerű se-
gítség szükséges  (a kiégés mérésére már kü-
lön teszt, az MBI: Maslach Burnout Invetory 
is rendelkezésre áll). Ez általában orvosi és 
pszichológiai, akár gyógyszeres és/vagy pszi-
choterápiás kezelés. 

Képzett segítők Magyarországon is megta-
lálhatóak, a téma az 1990-es évek közepétől 
van jelen elsősorban a pszichológiai, pedagó-
giai és a szociális munkával kapcsolatos 
szakirodalomnak köszönhetően. Hézser Gá-
bor pasztorálpszichológus Miért? című köny-
vének 1996-os megjelenése óta pedig a testi-
lelki-szellemi kimerülés a 
pasztorálpszichológiával, gyakorlati teológiá-
val foglalkozók körében is ismert fogalom 
lett. A hazai vonal egyébként igen erős: az 
1980-as évek derekán, amikor még csak 
Nyugaton foglalkoztak a jelenséggel, már 
Gyökössy Endre, az 1997-ben elhunyt refor-
mátus lelkipásztor, a honi 
pasztorálpszichológia megteremtője is érin-
tette, ő „Illés-szindrómának” nevezte – tud-
juk meg Rideg Gyulától. 

A témát kutatók az okokat is feltárni vélik. 
Többek között a munkavégzési feltételek 
elégtelen volta, a szakmai magára maradott-
ság érzése vezethet a szindrómához.  
„Képzeljünk el egy gyülekezeti lelkészt a vé-
geken, három vagy több szórvánnyal. Belső 
elhivatottságból, a legprofibb szolgálat vá-
gyával és annak ideáival fog a feladathoz, 
közben tapasztalja a személyi környezet 
igénytelenségét: próbálkozásai leperegnek, 
szellemi teljesítményei fogadókészség nélkül 
maradnak, a kollégák távol vannak, és külön-
ben is rezignáltan legyintenek, az új seprő jól 
akar seperni. Tegyük fel, belesodródik egy 
templomfelújításba, az örökös kunyerálás és 
az ezzel kapcsolatos gyakorlati feladatok tel-

(Folytatás a(z) 13. oldalon) 
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jesen elvonják a figyelmét a lelkiekről, kü-
lönben is az az élménye, hogy a gyakorlatias 
cselekedetek látványosabban igazolják vissza 
teljesítményét, mint a szellemiek. Kezd bele-
fáradni, belekeseredni az örökös huzakodás-
ba, a kicsinyességbe, az elszigetelődésbe. 
Kritikusan és egyre negatívabban látja az 
egyház helyzetét a sajátjával összefüggésben. 
Ez már a kiégési spirál eleje” - említ egy gya-
kori helyzetet Rideg Gyula, hozzátéve, hogy 
természetesen nemcsak a szórványlelkészek, 
hanem akár a fővárosiak közül is „sokan úgy 
érzik, hogy kevés személynek és teljesít-
ménynek szóló figyelmet kapnak felettesük-
től, és ha kapnak, az inkább adminisztratív 
és személytelen, de semmiképp sem pászto-
ri. Itt is igaz, ami minden professzionális 
közösségben, hogy ha a beosztottak úgy ér-
zik, sem a személyük, sem a munkájuk nem 
fontos, akkor vagy visszahúzódnak, vagy 
destruktívak lesznek, ám mindenképp teher-
tételt jelentenek a közösségnek”. A vezető 
odafigyelése, értékelése ezért különösen so-
kat nyom a latba. 

Bemosakodás-kimosakodás 
„Nemrég egy kiégett lelkésszel beszélget-

tem, aki néhány éve elhagyta a családját. Úgy 
vélte, ez a tragédia nem következett volna be, 
ha akkoriban valaki rányitja az ajtót, és meg-
kérdezi, hogy van” – említ egy példát Gecse 
Attila pasztorálpszichológus, aki szerint so-
kan a kimerülés okozta krízishelyzetben 
„rossz forrásokhoz, romboló megoldások-
hoz” nyúlnak. 

A burnout kialakulásához a szakértők sze-
rint hajlam is kell, bizonyos személyiségtípu-
sok veszélyeztetettebbek. Wolfgang 
Schmidbauer Hilflose Helfer (kb. Segítők 
segítség nélkül) című 1977-es bestsellere 
nyomán kezdtek el a segítő, ún. altruista tí-
pusról beszélni. A segítő személyiségű ember 
paradox módon rászorul a segítséget kérők-
re, akkor érzi magát hasznosnak, ha vannak 
rászorulók. Ez a beállítódás lehet az egyik 
hajlamosító tényező. Másfelől a depresszióra 
hajlamosabbak hamarabb kimerülhetnek, 
vélik a szakértők. 

Miután a kiégés közvetve a missziót is 
érintő problémakör, különösen fontos a be-
tegség megelőzése. Már Gyökössy Endre be-
szélt a bemosakodás-kimosakodás rituáléjá-
ról, azaz, hogy a szolgálatot a szolgálat érde-
kében tudni kell letenni, és hogy a másokért 
való szolgálatba maga a lelkipásztor is bele-
számít. A prevenció egyrészt rendszeres pi-

henést, nyaralást jelent, de ide tartozik a na-
pi legalább fél - egy óra, amit a lelkésznek 
tanácsos lenne csak saját magára szánnia. 
Ugyanígy a kisétálás a napi rutinból, a saját 
világ kialakítása is megelőző lehet: kikapcso-
lódni, időt szakítani hobbira, sportra. „A sa-
ját spirituális tér ápolása különösen fontos a 
lelki embereknek: beülök-e egyedül, csende-
sen a templomba? Nagyon nagy igény mu-
tatkozna egy református lelkigyakorlatos 
házra, ahol a lelkészek feltöltődhetnének, 
egy lelki vezetővel átbeszélhetnék hivatásbeli 
és magánéleti gondjaikat” – véli Gecse Attila, 
hozzátéve, hogy az is hasznos lenne, ha a 
lelkészek rendszeresen beszélhetnének 
lelkigondozóval. 

Utóbbi téma egyébként napirenden volt a 
Zsinat előtt az előző ciklusban, ám külön 
jogszabály végül nem született róla. Az idei 
márciusi jogalkotási vitanapon a lelkészek 
pihenéshez való jogával kapcsolatban is éles 
viták folytak. Mindazonáltal a Rendkívüli 
Zsinat 2011. szeptember 27-28-i ülésén fel-
merült javaslatok között szerepelt a lelkészek 
jogállásáról szóló törvény kapcsán a lelké-
szek testi-lelki egészségének szűrése, illetve a 
szombat-év. Ennek a még továbbgondolásra 
váró ötletnek lényege, hogy a szolgálatban 
álló lelkipásztorok hétévenként több hóna-
pot fizetett szabadsággal, akár külföldi tanul-
mány-úttal töltsenek el, mely lelki feltöltődé-
sükre, megújulásukra lenne (ez idő alatt ter-
mészetesen helyettesítenék őket). Mindez a 
Budapest-Északi Egyházmegye tapasztalatai 
és gyakorlata alapján, ahol néhány év óta 
már működik ez a rendszer.  

„A kiégés kezelését, megelőzését minden-
képpen nehezíti, hogy a probléma sokak szá-
mára tabu, és a papi-lelkészi hivatással szin-
te összeegyeztethetetlennek tartják a pihe-
nést, a kikapcsolódást” – mondja Gecse Atti-
la, aki szerint talán egy új lelkészgeneráció-
nak kell felnőnie ahhoz, hogy a lelkipászto-
rok tudjanak a maguk számára is lelki támo-
gatást kérni és elfogadni. Németországban és 
Svájcban más a helyzet: ott számos helyen 
burnout-megelőző tréningeket szerveznek a 
lelkészek számára. Az idevágó szakirodalom 
és kezelés megismertetésén túl ebbe általá-
ban féléves orvosi ellenőrzés is beletartozik. 
Ilyen tréning többek között a svájci Nemzet-
közi Lelkészképző Intézet által kitalált – szá-
munkra talán meglepő - Prelax, mely testi és 
lelki karbantartást kínál az Úr szolgáinak. 

Sindelyes Dóra (forrás: www.reformatus.hu)  
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Az ima erejével élő közösség: az imaközösség 

Körülbelül három évvel ezelőtt ismertem 
meg gyülekezetünk imaközösségét Nagy 
Sándorné Margitka hívó szava által. Hosz-
szabb kihagyás után újra bekapcsolódtam 
a közösség imáiba lelkészasszonyunk báto-
rítására, amit ezúton is köszönök neki. Bí-
zom benne, hogy hozzám hasonlóan so-
kaknak kedves élménye vagy emléke fűző-
dik nagyszüleihez, akik az egész család 
ügyét a szívükön viselték, akik imádkoztak 
fáradhatatlanul, akik segítettek, ha el-
akadt, meglankadt egy-egy családtag, vagy 
netalán viszályt kellett elsimítani. Nekem 
a nagymamám jutott eszembe az imakö-
zösségről, a gyülekezet „imádkozó nagyma-
mája”.  

A létszám elég kevés, tíz fő körüli, de vol-
tunk már sokkal többen is. A tagok közül ki 
rövidebb, ki hosszabb időre marad el, az 
indokok is változóak: ki pesztrálkodás, ki 
egyéb elfoglaltság miatt, de akad olyan is, 
aki lelki vívódások miatt választja az ott-
hon csendjében való imát. Vannak olyan 
tagok is, akik nem maradnak el szinte so-
hasem. A július 16-i alkalmon Szabó Mar-
gitka készült lelkünk épülésére a 2Királyok 
Könyve 20,1-11 Igével, melyben Ezékiás 
király csodálatos módon meggyógyul be-
tegségéből alázatosságának is köszönhető-
en. Miután a táborozókért is imádkoztunk, 
Szabó Margitkát kérdeztem: 

- Hogyan is jött létre ez az imaközösség 
és mikor? 

- Szórádi Mártika nálunk lakott, s a be-
szélgetéseink során rájöttünk, hogy szük-
ség lenne egy imaközösségre. Mártika se 
tudott jönni, csak ritkán. Aztán hirdettük 
is. Évek teltek el, elég néptelen volt, de nem 
adtuk fel. Szép lassan kezdtek járni a test-
vérek. Egyszer a Mártika barátnője csodál-
kozva telefonált, hogy még X.Y. se jár? E 
felhívás után kezdett aztán ő is járni. Öt 
évvel ezelőtt, amikor a tiszteletes úrék ide 

jöttek, szükségét érezték ennek a közösség-
nek, komolyan is veszik ezt azóta is, fel-
váltva tartják az áhítatokat. 

- Bertalan Juliska a Kálvin tári templom-
ból rendszeresen jött, neki komoly szerepe 
volt az imaközösség megszilárdulásában. - 
emlékezik vissza Tacsiné Erzsike. 

Varga Gáborné, Marika is elárulja, ho-
gyan csöppent a közösség életébe: 

- Öt éve járok ebbe a közösségbe, Rózsa 
Sándorné Marika hívására jöttem. Aztán 
én meg Rózsikát hívtam - mosolyogva for-
dul a mellette ülő Fekete Zsigmondnéhoz. 

- Így van. Azóta jövök, ha tehetem - feleli 
Rózsika hálásan. 

- Kinek mi a fontosabb e hétfői alkalmon, 
a rövid igemagyarázat, vagy az imádkozás 
illetve így együtt ? 

Szabó Margitka kezdi a válaszadást: 
- Nagyon jónak tartom, hogy a vasárnapi 

istentisztelet igéit bővebben átvesszük. 
Fülepné Mancika lelkesítően folytatja: 
- Azt szeretem, hogy itt hangosan lehet 

imádkozni. A tiszteletes asszonyék tanítot-
ták meg velünk, hogy a hangos imádság-
nak ereje van. Hálás vagyok, hogy ide jár-
hatok, igaz olykor késve érkezem - fejezi be 
mosolyogva, nyakát behúzva. 

Csatári Attila, akit csodaszép hangjáról 
sokan ismerhetnek komolyan válaszolja: 

- Itt még inkább megértjük az igehirdeté-
seket, mivel kiegészítésre kerülnek a vasár-
nap elhangzottak. De sokat jelent az imád-
kozás, és az éneklés is!- csillan fel a szeme. 

- És a közösség is nagyon jó! - mondják 
szinte egyszerre a testvérek. 

Vargáné Marika szégyenlősen vallja be: 
- Az igemagyarázat nekem fontosabb, mi-

vel elég nehezemre esik a hangos imádkozás. 
Feketéné Rózsika egyetértőn bólogat és 

hangot is ad ennek: 
- Nekem is nagyon nehéz megszólalni. 
A következő kérdésemet már előre meg 

is válaszolták? 
- Nem mindenki tudja mások előtt han-

gosan szavakba önteni háláját, kérését az 
Úrhoz. Azzal segítünk-e, ha elfogadjuk visz-
szafogott természetüket vagy ha bátorítjuk 
őket? 

Vargáné Marika bevallja: 
- Jó volt most a kész imát felolvasni. Már 

régen is volt ilyenre példa, még így is majd-
nem sírás lett a vége...- érzékenyedik el. 
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Feketéné Rózsika is hasonlót érez: 
- Nekem is jó volt felolvasni az imát. Ott-

hon tudnám én, csak itt nehéz. 
Fülepné Mancikának nem esik nehezére 

az imádkozás, így ő másként értékeli: 
- A felolvasott ima nem teljesen olyan, 

mint a saját szavaink által elmondott. 
- Miért vagyunk ilyen kevesen, a délutáni 

időpont miatt? Más időpontban többen 
lennének? Vagy inkább az emberek a pasz-
szívabb alkalmakat részesítik előnyben? 

- Lehet, hogy az is az ok, hogy imádkozni 
kell. Aki nagyon akar, az el tud jönni .- vé-
lekedett Szabó Margitka. 

Tacsiné Erzsike bátorítólag válaszolja: 
- Nem kötelező hangosan imádkozni, 

ez ne tartson vissza senkit sem! 
Gajdánné Zsuzsika halkan kapcsolódik 

be a beszélgetésbe: 
- A Jóisten a halk, dadogó imát is szereti. 
Kinek milyen tapasztalatai vannak az imái-

val kapcsolatosan? Valljuk be, nem is olyan 
könnyű imádkozni (főleg aki ritkán gyako-
rolja), Istent megszólítani közvetlenül vagy 
félve, de mindenképpen alázattal. Az Úr a 
helyes kéréseinket meghallgatja. Ő dönti 
el, hogy mit enged meg és mit nem, vagy 
mire kell várnunk többet, vagy kevesebbet. 
Mi sajnos türelmetlenek vagyunk. De sok 
esetben már el is feledtük, hogy mit kér-
tünk, csak aztán kapjuk meg. Ha valaki 
vádlón vagy dühvel tenné, az nem kap vá-
laszt, előbb önmagába kell néznie, hogy 
mit is rontott el. 

-Vannak meghallgatott imádságok. - bó-
logat a megtapasztalt, hálával telt hívő alá-
zatosságával Tacsiné Erzsike. 

Fülepné Mancika is örömmel emlékezik 
vissza: 

- Czirmay Árpi bácsi feleségéért is meny-
nyit imádkoztunk, és hála Istennek meg-
gyógyult. 

Szabó Margitka folytatja a hálaadást: 
- A templomért is sokat imádkoztunk, 

és megsegített az Úristen. 
Nyíri Imre is megszólal végre, akinek 

már természetes az Úristenhez való odabo-
rulás: 

- Nem régóta járok ide. A Kálvin téri gyüleke-
zetben nincs ebben az időben alkalom. Minden 
nap szeretek valamilyen áhítatra eljutni. 

A többiek kórusban kiáltják: 
- Több mint féléve jár ide (az egyházi 

vetélkedőtől számítva)! 

Csatári Attila közben jó meglátását osztja 
meg velünk: 

- A kis közösségben jobban meg lehet 
élni a hitünket! 

Gajdánné Zsuzsika szeretné, ha mások 
is jönnének, őszintén bátorít mindenkit: 

- Nyolc éve halt meg a férjem. Hitben 
éltem, a szüleimnek hála. Nehéz életem 
volt, de mindig Istennel voltam. Sajnos 
az ördög sokat munkálkodik. Szabó András 
lelkipásztor szólt annak idején, hogy jöjjek 
el. Itt lelki békét találok. Imáinkkal egy-
mást erősítjük. 

Balogh Béláné, Mancika így vélekedik 
e közösségről: 

- 2006 óta járok ide és nagyon megsze-
rettem. Ha csak tudok, jövök, imádkozom 
a családért, a lelkipásztorokért, a betege-
kért. Kérem a Jóistent, hogy még több test-
vér jöjjön az imaközösségbe. 

Feltöltődve indulok hazafelé, gondolata-
imba merülve. Mellettem kerekezik el Varga 
Zoltán, akinek utána kiáltok, hogy miért nem 
szólalt meg egyik kérdésem kapcsán sem. 

- Nem voltam formában, talán fáradt 
vagyok...- hangzott a tőle nem megszokott, 
ezért meglepő válasz. „Nem baj Zoli, azért 
így is szeretünk!”- gondoltam magamban. 

Nagy Sándorné Margitkát otthonában 
látogattam meg és faggattam ki, hogy mit 
is jelent neki az imaközösség és hogyan 
érzi magát? 

- Ez nekem szolgálat is és feltöltődés is - 
kezdi válaszát mosolyogva. Nagyon hiány-
zik, hogy most nem tudok menni, de az 
itthoni szolgálat is fontos. Nagyon örülök, 
hogy ilyen jó kis közösség alakult ki. A sze-
retetszolgálat tagjai is innen kerülnek ki, az 
idős testvérek végzik főleg. Jó lenne, ha a 
fiatalabbak is vállalnának szerepet ebből. 
Nagyon sokat jelent nekem az imádkozás 
és az együtt töltött idő ebben a közösség-
ben. Hálás vagyok a tiszteletes úrék szolgá-
lataiért. Imádkozunk érte, hogy minél töb-
ben át tudják érezni ennek az örömét és 
azt a feltöltődést, amit kaphatnak e kis 
közösségben. Hála Istennek már most 
megerősödve érzem magam a problémák 
ellenére. Bízom benne, hogy minél hama-
rabb szolgálhatok újra a gyülekezetben is. 

Mert minden, ami az Istentől született, 
legyőzi a világot, és az a győzedelem, 
amely legyőzte a világot, a mi hitünk.  
1János 5,4             Rózsáné Szilvi 
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Hol tart ma orgonánk megmentése? 
Sokat töprengtem azon, hogyan is fogjak 

hozzá ehhez az íráshoz, s végül arra jutot-
tam, hogy a legjobb, ha a dolgok közepébe 
vágok. A Bocskai téri Református Gyülekezet 
Presbitériuma a 2012. 08.01-i ülésén bevá-
lasztott a Templomi Orgona Megmentéséért 
Alapítvány kuratóriumába, s kuratórium a 
soron következő 2012.08.03-i ülésén az el-
nöki teendők ellátásával bízott meg. Szokat-
lan, hogy egy új kurátor rögtön elnöki fel-
adatok végzésére kap megbízást. De elfogad-
tam a kurátortársak érvelését, s elvállaltam 
ezt a megtisztelő, s nagy felelősséget igénylő 
feladatot. 

Balogh Gyárfás a nevem, 2010 júniusában 
költöztünk Hajdúböszörménybe, feleségem-
mel, Gyulai Edittel és Péter fiammal. Ezt 
megelőzően Bács-Kiskun megye Hajós vá-
rosában laktunk.  

Pedagógus vagyok, matematika-fizika sza-
kos általános iskolai tanár, pedagógiai elő-
adó. A Hajósi Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában tanítottam közel negyven évet, s 
ebből az utolsó harmincat igazgatóként.  

Hajóson születtem, de felvidéki gyökereim 
is vannak. Szüleimet 1947-ben erőszakkal 
telepítették át Hajósra, a közel 100 ezer felvi-
déki magyarral együtt, akiket a Benes-
dekrétumok megfosztottak állampolgári jo-
gaiktól, s elűztek szülőföldjükről.  Sorstársa-
immal 2009-ben megalakítottuk Hajóson a 
Felvidékiek Kulturális Egyesületét, amelynek 
jelenleg is elnöke vagyok. 

Igaz, hogy csak két éve lakunk itt Hajdúbö-
szörményben, de az azt megelőző közel 10 
évben is gyakran megfordultam itt család-
tagjaimmal együtt. Megszerettem az itt élő 
embereket, a település természetes és épített 
környezetét, a csendességét, az 
„élhetőségét”, a kultúra iránti elkötelezettsé-
gét.  A Bocskai téri gyülekezetben jól érezzük 
magunkat, lelkileg sokat jelentenek szá-
munkra a vasárnapi istentiszteletek, s az azt 
követő, barátokkal történő találkozások, be-
szélgetések. 

Akkor döntöttem el magamban, hogy el-
vállalom a kurátorságot, illetve az elnöki te-
endőket, amikor megtudtam, hogy egy nagy 
eszmei-kulturális értékű Angster-orgona 
megmentéséről van szó. Pálúr János neves 
orgonaszakértő írását olvastam: „ez a ma-
gyarországi orgonák egy kivételes darabja, 
amelyet nemcsak a mérete tesz azzá, hanem 

a stílustisztaság is, amelyből kimaradt a 
helytelen stíluskeverés jellegzetes hazai al-
kalmazása.” 

Minden elismerésem az elődeimé, Csiha 
László és Végvári Tibor kuratóriumi elnökö-
ké, illetve a még ma is aktív, vagy már lekö-
szönt kurátoroké, akik eddig becsülettel szol-
gálták az orgona megmentésének nemes 
ügyét.  

A rendelkezésemre álló dokumentumokból 
tudom, hogy az 1970-80-as években az orgo-
na már szinte használhatatlan volt. 1975-ben 
Sepsy Károly egyházkerületi főelőadó tesz 
javaslatot a felújításra, s készíti el a felújítás 
több ütemben történő végzésének tervezetét.   

Az első ütemhez az anyagiak csak 1998-ra 
állnak elő, s ekkor történik meg az orgona 
főművének /1. manuál/ felújítása, amely az 
óta is működik, szolgálva az istentisztelete-
ket. 

A második manuál felújítása 2006-ban 
kezdődött, és az eredeti megállapodás sze-
rint már 2007.06.30-ára el kellett volna ké-
szülnie, de sajnos ez a munkafázis a mai na-
pig nem fejeződött be. Az átadási határidő 
különböző okokból menetközben többször is 
módosult, a kuratórium a kivitelező által 
elvégzett munka minőségével is elégedetlen 
volt.  A kivitelező eddig elvégzett munkáját 
több szakértő is szakmailag gyengének, elfo-
gadhatatlannak minősítette, s kifogásolta, 
hogy a kivitelező az orgona eredeti hangzásá-
nak megóvását figyelmen kívül hagyva, cse-
rélt ki, épített be elemeket az orgonába. Az 
ügy jelenleg bírósági szakaszban van, s vár-
juk a bíróság mielőbbi, számunkra kedvező 
döntését. 

Az előző összetételű kuratórium előtt alap-
vetően két lehetőség állt. Az egyik, hogy az 
orgona helyreállítása során azt a célt követi, 
hogy a műemléki jelleget, az Angster-féle 
hangzást meg kell őrizni, vissza kell állítani. 
A másik, hogy feladva ezt a valóban magas 
szakmai elvárást, egy olcsóbb megoldást vá-
laszt, s megelégszik azzal, hogy az orgonával 
az istentiszteleteken megfelelő zenei szolgál-
tatást lehessen biztosítani. Azt gondolom, 
hogy a kuratórium helyesen döntött, amikor 
az első utat választotta. Mert bár ez az út a 
nehezebben járható, a rögösebb, de Végvári 
Tibor gondolatát követve, ha elődeink 110 
évvel ezelőtt ilyen kivételes hangzású orgo-

(Folytatás a(z) 17. oldalon) 

www.bocskaiter.hu 
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Köszönet 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 

Végvári Tibornak és Molnár Ferencnek a sok-

éves hűséges szolgálatukért, amit a Templomi 

Orgona Megmentéséért Alapítvány Kuratóriu-

mi elnökeként és tagjaként végeztek. Isten 

áldása kísérje további gyülekezeti szolgálata-

ikat és életüket! 

Loment Péter lelkész 

nát meg tudtak építtetni a kor egyik legelis-
mertebb orgonaépítőjének tartott Angster 
József pécsi orgonaépítő mesterrel, akkor 
nekünk, utódoknak, kötelességünk azt meg-
menteni, megóvni, megőrizni, s továbbadni 
az utánunk jövőnknek. S ha kiderül, hogy ez 
anyagi okokból mégis lehetetlen vállalkozás-
nak bizonyulna, még mindig választhatjuk az 
egyszerűbb megoldást. 

2008-ban kuratórium 
egy szakmai tanácsadó 
cég, valamint a műemlék-
védelmi hatóság bevoná-
sával felmérette az orgona 
állapotát, majd ezt követő-
en készült egy orgona fel-
újítási terv. Az ebben fog-
laltak megvalósítására a 
szakmai tanácsadó cég 
2009-ben pályázatot írt ki, amelyen az öt 
legelismertebb magyarországi orgonaépítő 
cég indulhatott. A pályázat eredményesen 
lezárult. Egy olyan cég kap megbízást a fel-
újítás befejezésére, amelynek referenciái kel-
lő garanciát jelentenek arra, hogy az orgona 
visszanyerje eredeti állapotát. 

Az orgona megmentésének, felújításának 
folyamata tehát, ha lassan is, de jó úton jár. 
Az új összetételű kuratóriumnak lehetőség 

szerint ezen az úton kell tovább mennie, 
hogy az orgona visszanyerhesse, s megtart-
hassa műemléki jellegét és eredeti, különle-
ges hangzását. Ez lesz a következő évek nagy 
kihívása számunkra. Adományokból, adó 1%
-okból, pályázati pénzekből, a tanácsadó és 
szakmai szervezetek támogatását igényelve, 
összefogással, s mindenekelőtt az Úr segítsé-

gével mindez sikerülhet. 
Isten áldását kérem az új 
összetételű kuratórium 
munkájára, melynek tag-
jai: 
titkár: ID. SZABÓ MÁR-
TON, Hajdúböszörmény, 
Újfehértói u. 4.  
 tagok: LOMENT PÉTER, 
Hajdúböszörmény, Újvá-
rosi utca 1.   

KOVÁCS BARNÁNÉ, Hajdúböszörmény, 
Szoboszlai u. 57.  

UZONYI ANTAL, Hajdúböszörmény, Pető-
fi u. 16. 

KÖVÉR SÁNDORNÉ, DR., Hajdúböször-
mény, Bethlen Gábor u. 9. 

CSUKÁSNÉ BERNÁTH KRISZTINA, Deb-
recen, István út 27/F 

a kuratórium elnöke: BALOGH 
GYÁRFÁS, Hajdúböszörmény Szilassy J u 8/1. 

www.bocskaiter.hu 

Szomszédunk méhész bácsi. Egyszer el-
vitt a méhesébe. „Ne félj tőlük-nyugtatott-, 
ha nem hadonászol a kezeddel, 
nem bántanak.” Csodálkozva néz-
tem, ahogy ezek az apró rovarok 
szorgoskodtak. Csapatostól repül-
tek ki a kaptárból és virágporral, 
nektárral megrakodva tértek visz-
sza. És ez így ment reggeltől estig. 
Ebben a megerőltető munkában 
hamar elpusztulnak, de gondos-
kodnak utánpótlásról. A méhki-
rálynő, az anya, sok-sok ezer apró 
petét rak le a lép mézzel teli apró csészéibe, 
amit aztán gondosan betakarnak. Ez a fiasí-
tás. 

Valóságos kis állam egy-egy méhkaptár. 
Istenem, hogy milyen csodálatos minden 

alkotásod! Bárcsak tudnánk mi 
az iskolában is ilyen szorgalma-
sak és egymást védelmezők len-
ni, mint a kis méhek. 
IMA: Áldd meg, Istenem ezt a 
tanévet, hogy a tanulásban előre 
haladhassak. Adj erőt és értel-
met, hogy tanáraim magyaráza-
tát megérthessem. Tégy szorgal-
massá és kitartóvá, hogy a fel-
adatokat elvégezhessem. Ne en-

gedd, hogy a szórakozás vagy a játék elvonja 
figyelmemet a tanulástól. Ámen. 

Közreadta: Lomentné Tünde néni 

Iskolakezdésre 
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Felidézve Szinetár György költő szavait 
azért a napsugarak gyengülő erejéből érez-
hetjük, bizony megérkezett az ősz, és ha ősz, 
akkor tanévkezdés. Református iskolánk éle-
tében ez a 18. alkalom, hogy kitárja kapuit a 
diákok előtt. Istennek legyen hála ennek a 
tanévnek a kezdetén is elmondhatjuk, hogy 
gyarapodtunk. Gyarapodtunk gyermekek-
ben, pedagógusokban, tárgyi javakban és 
reményeink szerint tudásban és bölcsesség-
ben is. Szeptember 3-ától 382 kisdiák kezdi 
meg tanulmányait intézményünkben, már 
csak a 8. évfolyamon van szóló osztályunk. 
58 kis elsőssel bővült diákközösségünk, ami-
ért nagyon hálásak lehetünk, hiszen ez a ma-
gas létszám a szülők bizalmát jelenti isko-
lánk iránt. Nevelőtestületünk is megújult 
összetételét tekintve a nyár folyamán. Szaba-
di Árpád és Radácsi István a Balmazújvárosi 
Református Iskola vezetésében munkálko-
dik, Pusztainé Istenes Virág tanítónő ugyan-
csak az újvárosi iskola tantestületét erősíti. 
Sajnálatunkra iskolalelkészünk, Kovács Győ-
ri Zsuzsa lelkipásztor októbertől gyülekezeti 
lelkészként fog szolgálni Berettyóújfaluban. 
Hálásak lehetünk valamennyiük iskolánkért 
végzett lelkiismeretes munkájáért, és kívá-
nunk áldott munkavégzést új helyükön. Az ő 
távozásuk, valamint a tanulólétszám emelke-
dése új pedagógusok felvételét tette szüksé-
gessé. Az idei tanév újonnan alkalmazott 
pedagógusai Baloghné Németh Anita magyar
-történelem szakos tanár, Bagossi Éva mate-
matika szakos tanár, Gorzsás Attila informa-
tika-fizika szakos tanár, Magyar Balázs val-
lástanár, Győri Imréné tánc és drámapeda-
gógus-tanító. Nagy örömmel fogadtuk a 
gyermekgondozásról visszatérő kollégák 
munkába állását: Csukásné Bernáth Kriszti-
na - tanító, Nagyné Mező Eszter- matemati-
ka-kémia szakos tanár és Szabó Tünde föld-
rajz-biológia szakos tanár személyében. 
Mindnyájuk életére és munkájára Isten áldá-
sát kívánva remélem, hogy iskolánk és neve-
lőtestületünk hasznos tagjaivá válnak.  

Egyre bővülő pedagógusközösségünket 35 
főállású, 3 félállású és 1 óraadó pedagógus 
alkotja. A nevelő-oktató munkát segítő tech-
nikai dolgozóink létszáma változatlan. Isko-

lánk tanuló és alkalmazotti létszámának, 
ellátott feladatainak jelentős emelkedése 
szükségessé tette még egy igazgatóhelyettesi 
munkakör kialakítását, melyet az igazgatóta-
nács jóváhagyásával szeptember 1-jétől 
Borosné Kiss Szilvia tanárnő tölt be. A sze-
mélyi változásokon túl tárgyi fejlesztések is 
történtek a nyár folyamán: új ruhába öltöz-
tek tantermeink, új irattárat alakítottunk ki, 
néhány új bútorzat beszerzése is megvalósult 
és számos szükséges karbantartási munkála-
tot is elvégeztünk. Ezek a munkálatok jelen-
tős anyagi ráfordítást igényeltek az intéz-
mény költségvetéséből, de nélkülözhetetle-
nek voltak ahhoz, hogy tanulóink esztétikus, 
gyermek közeli környezetben tanulhassanak. 

 A köznevelési törvény szeptember 1-jén 
való életbe lépése számos területen érinti a 
mi iskolánk életét is. Ezek közül talán a leg-
fontosabb a mindennapos testnevelés beve-
zetése 1. és 5. évfolyamon. Ez különösen 
nagy feladatot ró ránk, hiszen sajnos torna-
teremmel nem rendelkezünk. Egyházközsé-
günkkel közösen keressük a megoldást, bí-
zunk a Gondviselés megtartó segítségében, 
hogy 1-2 éven belül felépül önálló tornater-
münk. Az idei tanévben az iskola kis torna-
szobája és sportpályája, a Városi Sportköz-
pont, valamint a Bocskai István Általános 
Iskola sportcsarnoka biztosít helyet testneve-
lés óráinknak. Az 1. osztályban bevezetésre 
kerülő néptánc oktatás, a 4-6. osztályig biz-
tosított úszás, valamint az 5.-esek számára 
bevezetésre kerülő társastánc oktatás szintén 
elősegíti a mindennapos testnevelés, és test-
mozgás biztosítását. 

Szintén új elem az idei tanévben az idegen 
nyelv emelt szintű oktatása 5. osztálytól fel-
menő rendszerben. Mindemellett igyekszünk 
megújulni iskolai rendezvénytervünk, szak-
köreink, pedagógiai módszereink területén 
is, hiszen minden tanév más, egy új kezdet, a 
megújulás lehetősége. Mindehhez kívánom 
Mindenható Urunk kegyelmét és Gondvise-
lését.  

„Soli Deo gloria” - egyedül Istené a dicső-
ség! 

Balláné Bodai Judit 

„Lopva még itt bolyong a nyár…” 



19 

 

www.bocskaiter.hu 

Magyar Balázs Dávid 
református vallásta-
nár vagyok. 1984. ok-
tóber 5-én születet-
tem Debrecenben, dr. 
Magyar József jogász† 
és dr. Papp Éva gyer-
mekorvos második 
fiúgyermekeként. Kö-
zépfokú iskolai tanul-
mányait a Debreceni 

Református Kollégium Gimnáziumában vé-
geztem. Sikeres érettségi vizsgáját követően 
felvételt nyertem a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem vallástanár szakára. 
Egyetemi tanulmányaim alatt teológiai és 
etikai érdeklődésem a genfi reformátor, Kál-
vin János (1509−1564) írott hagyatékának 
mélyreható vizsgálata felé fordult. A XXIX. 
Országos Diákköri Konferencia Társadalom-
tudományi Szekciójában 2009-ben második 
helyezést értem el „Kálvin János hermeneu-
tikájának időszerűsége” című pályamunkájá-
val.  

Tanítási gyakorlatomat a Debreceni Re-
formátus Kollégium Dóczy Gimnáziumá-

ban, Ablonczy Béla és Horsai Ede irányítá-
sa alatt végeztem. Pedagógiai hitvallásom 
Kálvin nyomán: „Istent szeretni s a bűnt 
gyűlölni kell” (Kálvin: A genfi Akadémiai 
törvényei 1559). A reformátor egyház- és 
társadalomformáló munkájának vizsgála-
tát − a vallástanári diploma megszerzését 
követően (2009) − a DRHE Doktori Iskolá-
jában, dr. habil. Fazakas Sándor vezetésé-
vel folytattam. Ph.D. − hallgatóként több 
hazai és nemzetközi Kálvin-konferencián is 
részt vehettem. Kálvin életére és szellem-
történeti hatására vonatkozó pályamunkái-
mat és tanulmányaimat több díjjal is elis-
merték, többek között a World Alliance of 
Reformed Churches által 2009-ben ado-
mányozott Georges Lombard Prize-al.  

2012. szeptember 1-jétől vallástanárként 
fogok dolgozni a Baltazár Dezső Református 
Általános Iskolában és a Bocskai téri Gyüle-
kezet adta keretek között. 

Menyasszonyom, Derencsényi Judit a Deb-
receni Református Kollégium Általános Isko-
lájának pedagógusa. 

Magyar Balázs Dávid  

Rövid önéletrajz 
 

Szeptembertől iskolánkban fognak tanítani:  (balról jobbra) 

 Bagossi Éva — matematika,  

 Baloghné Német Anita — magyar-történelem,  

 Győri Imréné — tanító-néptánctanár és  

 Gorzsás Attila — fizika-számítástechnika szakos pedagógusok.  
Szeretettel köszöntjük őket!  

Új pedagógusaink 
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 Szeptember 9-én gyülekezeti ebédet tartunk iskolánk étkezőjében. Ezúttal babgulyás 

fő majd a fazékban. Az ebéd ára: felnőtteknek 700 Ft; gyerekeknek 500 Ft. Süte-

mény, gyümölcs vagy üdítő hozzájárulást szívesen elfogadunk. Aki szeretne részt venni a 

közös ebéden, kérjük, iratkozzon fel a lelkészi hivatalban szeptember 6-ig! 

Hírek 

Lapzárta: október 10. 


