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Ne félj, hanem szólj! 
 

Á 
llítólag a hit magánügy – és egyre 
többen hangoztatják azt, hogy 
senkinek semmi köze nincs ah-

hoz, hogy ő miben hisz. Sajnos azt kell, 
hogy mondjam, bármennyire is vonzó 
álláspont ez, és bármennyire is a demok-
ráciában a hitet magánügyként próbálják 
kezelni, ez egyáltalán nem magánügy. 

Szinte nem telik el egy hét úgy, hogy ne 
hallanánk arról, hogy vallási fanatikusok 
az ő valamilyen hitük nevében merényle-
teket követnek el. Ez azt jelenti, hogy az 
ő hitük, ami állítólag magánügy, súlyos 
és félelmetes következményekkel van a 
környezetükre.  

De hála Istennek, nemcsak negatív és 
fenyegető következményei vannak a hit-
nek. Én a hit másokat meggazdagító, se-
gítő, támogató következményeit szeret-
ném kihangsúlyozni. Mert amióta megis-
mertem Jézust, és megismertem más 
Krisztus-követő, hívő embereket, azóta 
tudom, hogy a hitnek, hogy ennek a hit-
nek nagyon is pozitív hatásai vannak az 
emberekre. 

Éppen ezért különösen örülök annak, 
hogy a hit nem magánügy, mert fantasz-
tikus olyan emberekkel kapcsolatban 
lenni, akiknek az Istenbe vetett hite, en-
gem segít, nekem erőt ad, engem meg-
gazdagít. Boldogság tölt el engem is, 
amikor az én hitem ugyanígy segít vala-
kinek, megerősít, bátorságot és reményt 
ad valakinek. 

Mi nem lennénk Krisztusban hívő em-
berek, ha a hit magánügy lett volna.  
Nekem nem lenne ilyen reménységem, 
naponta megújuló erőm és békességem, 
de legfőképpen nem lenne üdvösségem 
és örökéletem, ha a hit magánügy lett 
volna. De legyen ezért is hála a Minden-
ható Istennek, hogy az a hit, amiről azt 
mondja az ember, hogy az „én hitem” a 
legszemélyesebb közügy. Olyan szemé-
lyes ügyem, ami mindenkire tartozik. 

Jézus Krisztus így tanított erről a bará-
tainak és tanítványainak: „Aki tehát val-
lást tesz rólam az emberek előtt, arról 

majd én is vallást teszek mennyei 
Atyám előtt, aki pedig megtagad engem 
az emberek előtt, azt majd én is megta-
gadom mennyei Atyám előtt.” – olvas-
suk a Máté örömüzenetének 10. részé-
ben. Jézus valójában ezzel azt mondja, 
hogy tessék eldönteni: szégyenlősködünk 
a hitünkkel vagy pedig örömmel és hite-
lesen beszélünk a hitünkről az emberek 
előtt?  

De mi kell ahhoz, hogy beszéljünk a 
hitünkről a másik embernek, a családta-
gunknak vagy a szomszédunknak? Igazá-
ból csak egyvalami kell: bátorság. A bá-
torság pedig nem azt jelenti, hogy nem 
félünk; hogy nem félünk attól, hogy meg-
mosolyognak minket, hogy mit fognak 
rólunk gondolni. A bátorság azt jelenti, 
hogy legyőzzük a félelmünket. 

Ha az kérdezem, hogy „bemennél egy 
lángoló házba”, biztosan azt feleled, 
„eszem ágában sincs bemenni”. De ha azt 
kérdezem, hogy „bemennél egy lángoló 
házba, hogy kimentsd a gyermeked?” 
Akkor talán nincs az az ember, aki ne 
győzné le minden félelmét, hogy meg-
mentse azt, akik nagyon szeret. 

Amikor hitünkről szeretnénk beszélni, 
akkor azt tegyük azzal a bátorsággal, 
hogy így talán valakinek segíthetünk. 
Szeressük annyira a másik embert, a csa-
ládtagunkat, a rokonunkat, vagy éppen a 
szomszédunkat, hogy beszélünk neki a 
hitünkről, Krisztusról és Istenről. Mert 
Jézus Krisztus annyira szeretett minket, 
hogy önmagát áldozta fel értünk a golgo-
tai kereszten, hogy nekünk üdvösségünk 
és örök életünk lehessen.  

Ezért hadd bátorítsalak most azzal a 
bátorítással, amivel Isten bátorította Pál 
apostolt: „Ne félj, hanem szólj, és ne 
hallgass, mert én veled vagyok, és senki 
sem fog rád támadni és ártani neked, 
mert nekem sok népem van ebben a vá-
rosban.”  (ApCsel. 18,9) 

 
Loment Péter lelkész 

www.bocskaiter.hu 
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Múltidéző 

D 
iószegi Sámuel, a botanika első 
legjelentősebb magyar tudósa, az 
1807-ben megjelent Magyar Fü-

vészkönyv társszerzője, az Orvosi  Füvész-
könyv írója, többnyire csak úgy él a böször-
ményi emlékezetben, mint a Bocskai Ist-
ván Gimnázium rektora, aki három éven át 
tanított Hajdúböszörményben. 

Valójában azonban összesen tizenhárom 
év szolgálat kötötte a városhoz. Az igazság-
hoz ugyanis hozzátartozik, hogy 1793 ápri-
lisától 1803-ig, mint református lelkipász-
tor tevékenykedett városunkban. 

A debreceni születésű lelkipásztor har-
minckét esztendős korában kezdte meg 
prédikátori szolgálatát a böszörményi  
Református Egyházban. Korábban Debre-
cenben teológiát, ókori irodalmat, bölcsé-
szetet és matematikát tanult, illetve 1787- 
1789 között a göttingai egyetemen pallé-
rozta magát, ahol Gmelin Frigyes profesz-
szor orvostudományi és botanikai előadá-
sait hallgatta. 

A göttingai évek után Hajdúnánás prédi-
kátora lett, s onnan meghívás révén került 
a böszörményi eklézsiába 1793 áprilisában. 
Az ambiciózus fiatal lelkész Böszörménybe 

érkezésekor már nős ember 
volt. Felesége a kor kiemel-
kedő költőjének, Fazekas 
Mihálynak volt a testvére, 
név szerint Fazekas Mária. 
Házasságukat hét gyermek-
kel áldotta meg Isten. Közü-
lük négy született a böször-
ményi parókián. Többek 
között Sámuel nevű fiuk, aki 
nagy tekintélyű divatárú 
kereskedő lett Bécsben, illet-
ve Zsuzsanna, aki annak a 
Karap Sándornak lett a fele-
sége, aki 1845-ben a 
zeleméri tanyáján Gönczy 
Pál közreműködésével Gaz-
dasági Gyámintézetet alapí-
tott árva gyermekek számá-
ra. 
A lelkészi család az úgyneve-
zett régi, vagy nyugati paró-
kián lakott a Bocskai tér  
4. sz. alatt. Az első időszak-
ban velük egy háztartásban 
élt Diószegi Sámuel édes-

anyja, özvegy Diószeghy Pálné, született 
Szappanos Erzsébet is. Az írásos források 
szerint ő itt is halt meg Böszörményben 
1793. november 19-én. A néhai debreceni 
tanító özvegye mindössze 65 éves volt mi-
kor visszaadta életét Teremtőjének. 

Ami Diószegi Sámuel prédikátori tevé-
kenységét illeti: a hagyomány szerint a szó-
beli képesség minden elemével felruházva, 
lenyűgözően tudott prédikálni. Remekül 
asszociált és hihetetlenül jól rögtönzött. 
Úgy emlékeztek rá, hogy beszéd közben 
támadtak a legmélyebb gondolatai. Ugyan-
akkor nyelvileg mindig igényesen és ponto-
san fejezte ki magát. Prédikációival ugyan-
úgy mint később természettudományos 
munkásságával ékesen bizonyította, hogy a 
magyar nyelv alkalmas a gondolatok logi-
kus és kristálytiszta kifejezésére, s így mint 
nyelvművelő is nagy szolgálatot tett népé-
nek. 

Mindezek ismeretében nem tekinthető 
véletlennek, hogy 1805-ben, mint már deb-
receni esperes, ő hirdette a vigasztalás igé-
jét a kor legnagyobb költőjének, Csokonai 
Vitéz Mihálynak a temetésén. 

Czirmayné Kocsis Róza 

 

www.bocskaiter.hu 
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Hányan vagyunk? 
Reformátusok Hajdúböszörményben két népszámlálás tükrében 

N 
agycsütörtökön nyilvánosságra hozták a 2011. évi népszámlálás főbb adatait. A 

Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról bárki letöltheti ezeket az adatokat. 

Gyülekezetünk missziói munkájának tervezéséhez szeretnék néhány adatot 

szemléletessé tenni, gyülekezetünk társadalmi környezetének megismerése érdekében. 

2011-ben Hajdúböszörmény lakónépessége 31 725 fő volt. Egyházhoz, felekezethez tarto-
zónak vallotta magát 11 966 fő, népességének 38%-a.  

Tíz éve ez az arány valamivel több, mint 57% volt. 2011-ben országosan ez 55%, az egyéb 

városok átlaga 54%. Az észak-alföldi régióban 55%, a Hajdúböszörményhez mérhető, egyéb 

városok átlagában 54% volt. Hasonló volt Hajdúnánáson (40%), Hajdúszoboszlón (38%), 

alacsonyabb Nádudvaron (30%) és még alacsonyabb Balmazújvároson (29%). 

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 



5 

 

www.bocskaiter.hu 

Hajdúböszörményben 2011-ben a reformátusok száma 8514 fő volt. Tíz évvel korábban 

még 13 821 fő vallotta magát reformátusnak. 2001-ben a teljes népesség a reformátusok 

aránya 43% volt, míg 2011-ben csupán 27%.  

2001-ben a magukat felekezethez tartozóknak vallóknak háromnegyede volt református, 

ez az arány 2011-ben 71%-ra csökkent. 2011-ben a történelmi egyházakhoz tartozók száma 

általában csökkent Hajdúböszörményben is. A római katolikusok száma kevésbé (1 793-ról 

1 284-re), a görög katolikusoké nagyobb mértékben (2 250-ről 1 421-re). A más egyházak-

hoz tartozók száma növekedett, 480 főről 728 főre. 

A céltudatos gyülekezetépítéshez „szükséges a rendszeres elemzés” (Püski 2013, 37). 

A népszámlálási adatok feldolgozása, megbeszélése és gyülekezeten belüli közös értékelése 

sokat fog segíteni abban, hogy mind a magukat reformátusnak vallókat, mind a felekezethez 

nem tartozókat vagy nem válaszolókat megszólíthassuk. 

Gyulai Sándor  
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„Dum spiro, spero”– Amíg élek, remélek 

Á 
prilis végén elhangzó Istentisztelet 
gondolatfelvetése a remény-
reményvesztettség kérdése volt. 

Nagyon megindított az az Istentisztelet. Vé-
gignézve a gyülekezeten, az jutott eszem-
be, milyen jó, hogy csak az Úr Isten látja a 
szíveket. Biztosan nagyon sok reményte-
lenség van most is a gyülekezők lelkében. 
Annyi, amennyit csak Ő bírhat el. 

Azóta is motoszkál bennem visszhang-
ként egy gondolat, amit engedjenek meg, 
hogy megosszak. 

Borzasztó és bénító az, amikor egy olyan 
helyzetnek vagyunk elszenvedői, amire 
nincs ráhatásunk. Nem tudunk ellene mit 
tenni, csak bénultan várhatjuk a végét. 
Nem kell sokat gondolkodni, hogy talál-
junk ilyeneket. Olyan gyorsan elveszíthet-
jük a munkánkat, mások szeretetét, támo-
gatását, az egészségünket, oly hamar kihú-
zódhat alólunk a biztosnak hitt talaj. Nem 
is kell ezt magyarázni, hiszen majd min-
denki találkozott, találkozik ezzel életében. 
Nem ez keltett bennem visszhangot. 

Azonban van úgy, hogy a reménytelenség 
nem tőlünk független dolog, hanem na-
gyon is belőlünk fakad. Egyre többször 
találkozom olyan helyzettel, amikor az em-
ber élete megreked egy-egy szakaszban. 
És hiába az akarás, valahogyan nem megy 
a továbblépés. Kríziseket élünk át, amelye-
ket nem tudunk megoldani, csak topor-
gunk. Ott állunk egy útkereszteződés előtt, 
nem tudunk választani, ha pedig igen, hi-
ányzik a valódi akarás, a tetterő. 

Gyakran felidéződik bennem egy főisko-
lás élmény, amikor egy tanórán az emberi 
élet szakaszait, és annak kríziseit mutatta 
be az előadó. Elkerekedett szemmel hall-
gattuk. „Az élet, mint akadálypálya?” Ez a 
gondolat teljesen új volt. 

Ha jól emlékszem az első emlegetett aka-
dály az ifjúkori pályaválasztás volt. –  
Hova? Merre? A második talán a párvá-
lasztás időszaka. És sorolhatnám az emberi 
élet történéseit: leválás, fészekrakás idő-
szaka, gyermekvállalás, kisgyermekes csa-
láddá válás nehézségei. Amikor nőnek a 
gyerekek. „Kirepülőben a gyermekem!” 
Majd az „üres fészek” szindróma. Örege-
dés. Elmúlás. Hogyan kapcsolódik össze a 
remény-reménytelenség kérdése a krízi-
sekkel, és az emberi élet szakaszaival? 

Ahogyan zajlik az ember élete, mindig 
alkalmassá kell válni a következő 
„életszerepre”. Ha nem sikerül alkalmassá 
válnunk, vagy nem jön létre a vágyott élet-
szakasz, vagy ha mégis, akkor valószínű, 
sérül valaki, vagy beletörik a bicskánk.  
Pl: sok család megszenvedi, amikor is a 
fiatal, egyetemi, főiskolás élete valamilyen 
nehezen teljesíthető vizsga (nyelvvizsga) 
miatt évekig nyúlik.  A későbbi elhelyezke-
dési problémákról nem is beszélve. Az ifjú 
korosztályban a párválasztás sem olyan 
egyszerű, mert kevesen vannak, akik a má-
sikban valóban párjukat keresik. A szülőről 
való leválás – de tud fájni minden érintett-
nek. A gyermekáldás késlekedése, vagy 
hiánya hatalmas életkudarccá tud dagadni 
azok számára, akik azt szenvedik. Kiürült 
a ház és a felnőtt gyerekek csak az élvezete-
ket hajtják. Vagy a tehetetlen szülők bána-
ta, akik nem tudták átadni az értékrendjü-
ket gyermekeiknek és azok gyermekeinek. 
És még sorolhatnám… 

Azt is láttam nagyon sokszor; a krízis az, 
ami az embert Isten közelébe viszi! Sokan 
azért jönnek el a templomba, hogy re-
ménytelenségükre gyógyírt, kérdéseikre 
pedig választ keressenek. És Istentől ezt 
meg is kaphatják, a mi túlbuzgólkodásunk 
nélkül is. Van úgy, hogy a templomban 
a jóakaratú kérdésünkkel belegázolunk 
a másik csendjébe, amit az Úr Isten vála-
szára tartogat. Voltam már kérdezett és kér-
dező is, - akinek utólag jutott eszébe, hogy 
segíteni nem így kellett volna. De biztosan 
volt olyan eset is, amikor le sem esett a tan-
tusz. 

Vigyázzunk az ehhez hasonló kérdésekkel: 

 Mikor nősülsz már meg?... 

 Még mindig otthon lakik?... 

 Baba? Nincs még?... 

 Munkád van már?.... 

 Mikor jön már az unoka?... 

 A gyerekeket nem látom a templomban? 

 Nem konfirmál az unokád? 

 Templomi esküvő?... 

 Mikor fejezi már be a fiad az egyetemet?  
Ezekkel és hasonló kérdésekkel nem  

segítünk, hanem belebetonozzuk a meg-
kérdezettet a bajába. Félni fog még a temp-
lomba jönni is. 

(Folytatás a(z) 7. oldalon) 
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Anyák napja 

Azt is észrevettem magamon és másokon 
is, hogy egy-egy találkozáskor van úgy, 
hogy ott lapul közöttünk egy kérdés, egy 
gondolat… És a „félsz”: Jaj Istenem, meg 
ne kérdezze! Rá ne térjen… Ne kelljen már 
róla beszélni…  

Hogyan lehet az ilyen helyzeteket kike-
rülni? Elkerülni a tapintatlan kérdezőt? 
Rendbe tenni a szituációt? Lötyögni min-
denféléről, egy pillanatnyi csendet sem 
hagyva? Vagy: Más tapintatlan „Durr be-
le!” kérdésekkel?! Ha valóban fontos a má-

sik, ha valóban fontos az Isten építő mun-
kája. Ne így, csak tapintatosan. És a 
„kegyelemfaktorról” se feledkezzünk meg. 
Isten tud segíteni, Ő elé vinni, imádkozni, 
az valódi segítség. Annyit tehetünk…  

„Futottam, csak futottam az éjszakában, 
Kerestem a megoldást, de mindhiába. 
A tükörből nem sok remény nézett rám vissza. 
A szívem ólomból, s a kezem sem tiszta, 
Nézz meg jól, rajtam csak a kegyelem segít.” 

Dobner Illés: Futottam (részlet) 

Szeretettel: Elekné Szórádi Márta 

M 
ert tőled kaptam én, ezt a földi 
életet és most van itt a perc, 
hogy megköszönjem Neked. 

S ha vannak rossz napok, tudd gyerme-
ked vagyok, a szívünk ritmusa is egyfor-
mán dobog. 

A gyermekszív az Úr előtt, a legszebb 
ajándék, mely őszintén dicséri őt. Kérlek 
jó Atyám, áldásodat áraszd le rá, Édes-
anyám, így szól most Érted imám. – eze-

ket a szavakat énekeltük, és adtunk hálát a 
3.b osztály szolgálatában az édesanyákért, 
nagymamákért május első vasárnapján. A 
megható szavakat, énekeket színesítette 
Deli Krisztina zongoraművész előadásában 
Csajkovszkij: Diótörőjéből a Virágok tánca 
című zenei részlet is. 

 

Csukásné Bernáth Krisztina és Molnár Ferenc  
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„Ballag már a vén diák…” 

A 
 Baltazár Dezső Református Álta-

lános Iskolá-

ból, 2013. 

június 15-én 

délután 26 

n y o l c a d i k 

osztályos ta-

nuló búcsú-

zott osztályfő-

n ö k ü k , 

B ö l c s k e i n é 

Fekete Aliz vezetésével.   

Elsős tanító nénijükként emlékszem, ami-

kor először lépték át az iskolánk kapuját. 

Most 8 évvel később  pedagógus társaimmal 

mit is kívánhatnék nekik, mint azt, hogy 

vigyék tovább 

az itt szerzett 

tudást, az itt 

gyűjtött ta-

pasztalatokat, 

valamint si-

kereket a ta-

n u l á s b a n , 

m u n k á b a n , 

és áldást éle-

tükre. Szeret-

nénk, ha so-

hasem felejtenék el, hogy ennek az iskolá-

nak a tanulói voltak, s ez meghatározná éle-

tüket, keresztyén magatartásukat. 

Csukásné Bernáth Krisztina 

T erveink szerint 2013 őszén újra 
megszervezzük a Bocskai téri és 
a Kálvin téri Gyülekezet közötti 

vetélkedőt. A vetélkedő témája: „Isten 
munkája a család életében”.  A témához 
illeszkedve új versenyszámokkal is készü-
lünk, mint pl. apa-fia futóverseny és anya-
lánya ügyességi verseny. 

A Bibliaismeret vetélkedőre 6-8 fős csa-
patok (gyülekezetenként legfeljebb 3 csa-
pat!) jelentkezését várjuk. A csapatok úgy 
szerveződjenek, hogy tagjaik között legye-
nek családtagok. 

A Bibliaismeret vetélkedő anyaga: 
 Ősatyák története (1Móz 12-50 ré-

szek) 
 Ruth könyve 
 Péld.31:10-31 
 Ef.5:21-6:9 
 Kol.3:18-25 
 1Pt. 3:1-7 
A versenyzők lehetőleg új fordítású bib-

liából készüljenek! A csapatoknak előzete-
sen egy bibliai család családfáját kell elké-
szíteni. A családfa megjelenésében legyen 
szemléletes és érdekes. Bármilyen techni-
kával elkészíthető. 

Megtanulásra ajánljuk az első versszak-
kal a következő énekeskönyvi éneket is: 
77, 81, 128, 272, 422, 425 és 462. Az éne-
kekkel kapcsolatosan feladatokat fognak 
kapni a csapatok. 

A vetélkedőre rajzpályázatot is hirde-
tünk. Téma: „Isten a családom életében” 
vagy „Isten a bibliai családok életében”.  A 
rajzokat A4-es méretben vegyes (legalább 
két) technika használatával kérjük elké-
szíteni. A művek hátoldalán kérjük feltün-
tetni készítője életkorát, gyülekezetét, és 
egy jeligét. A műveket előzetes zsűrizésre 
a Lelkészi Hivatalba kérjük majd. 

Gyülekezeteink fiataljai számára rövid-
film készítő pályázatot hirdetünk a fenti 
témákban.  A 2-3 perces műveket jelige és 
gyülekezet feltüntetésével előzetesen kér-
jük eljuttatni a Lelkészi Hivatalba. 

A vetélkedő időpontja és konkrét kiírása 
csak a következő számunkban jelenik 
meg. Mivel a mi gyülekezetünk lesz a ren-
dező, ezért szervezési ötleteket szívesen 
veszünk a Testvérektől. 

A nyári időszakra is jó bibliaforgatást 
kívánok mindenkinek! 

Lomentné Szopkó Tünde 

Két Templomban - Egyházban Vetélkedő 
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Konfirmációi beszéd 

M 
egkértek arra, hogy a felnőtt 

konfirmálók nevében szóljak 

pár szót. Be kell vallanom, 

zavarban vagyok. Nem a beszéd miatt, hi-

szen munkámból kifolyólag hallgatósághoz 

fordulni nem újdonság számomra. Hanem 

a téma miatt. 

„Mit jelentett, mit adott számomra a kon-

firmációs felkészítés, a konfirmáció?” Erre 

a kérdésre kellett mindannyiunknak vála-

szolnia három hete. Ez a belső világ, a lélek 

kinyitását, megmutatását jelenti a külvilág 

számára. Ez a nehéz. Erre egy barátunktól 

azt a biztató tanácsot kaptuk a párommal 

a vizsgabeszélgetés reggelén, hogy: „csak 

azt mondjátok, ami a szívetekből jön!” 

Kamaszodó gyermekeink jutnak eszembe 

és az, hogy miken megy át az Ő lelke, 

ahogy anno átment rajta mindannyiunké. 

Fokról-fokra telnek meg értelemmel az Élet 

nagy fogalmai: barátság, szeretet, szere-

lem, hűség. Ehhez tudnám hasonlítani azt 

a lelki fejlődést, amelynek részesei lehet-

tünk. Új értelemmel teltek meg a szavak, 

mint a hit, az imádság, és közelebb kerül-

tünk az Úrhoz és fiához, Jézushoz. 

Keresztelkedésünk előtt azt mondta a tisz-

teletes asszony, hogy a konfirmációt meg-

előlegezik a felnőttek számára. Én ezt a bi-

zalmat valahogy végig éreztem, és érzem 

most is. Ebből az érzésből kifolyólag remé-

lem, hogy hasznos és érdemes tagjai lehe-

tünk ennek a gyülekezetnek. 

Szegedi Imre 

Konfirmandusaink voltak 2013-ban 
Baltazár D. Ref. Ált. Isk. csoportja: 

Balogh Tünde 

Cseresznyés Roland 

Csóka László 

Csuka Mónika 

Erdős Pál 

Erdős Péter 

Kiss Petra Zsófia 

Kocsis Roland 

Mező Márk 

Mező Sándor 

Nagy Vivien Andrea 

Oláh Imre 

Szabó Brigitta 

Szabó Csaba 

Török Hajnalka 

Varga Brigitta 

Gyülekezeti csoport: 

Gyulai Klára 

Sipos Johanna 

Uzonyi Katalin 

Uzonyi Lívia 

 

Felnőttek csoportja: 

Barakné Horváth Eszter 

Barak István 

Bojti Bence 

Bojti Mihály 

Bojti Kitti 

Csatári Ferenc 

Kapusiné Árvai Ibolya 

Kapusi Sándor 

Kiss Gabriella 

Kiss Gyuláné 

Lovass Imréné 

Nagy János 

Szabó Csilla 

Szegedi Imre 

Szegedi Imréné 

Tóth Tamás Richárd 

Zeke László 

Zsupos Irén 

 



10 

 

www.bocskaiter.hu 



11 

 

www.bocskaiter.hu 



12 

 

„Hogy tüzet fogjon a fásult világ…” 

R 
itkán látjuk ma, hogy 

valaki egy ügyért szívből 

tud lelkesedni, lángoló 

szívvel tud tenni, ügyéről csillogó 

szemmel, kipirult arccal tud be-

szélni. Sok a fásult, kiégett, megfá-

radt ember. Talán még ritkább az, 

ha valakinek a lelkesedése tartósan 

magával ragad másokat is. Mi em-

berek erre a saját erőnkből nem is 

vagyunk képesek. Isten Szentlelke 

tehet minket képessé a lelkesítés-

re. 

A Jézus által megígért, és Pün-

kösdkor leszálló Szentlélek görög 

neve, a „Parakletosz” azt jelenti, 

hogy vigasztaló, áttüzesítő, báto-

rító, fellobbantó, fellelkesítő.  

 

Isten Szentlelke képes arra, hogy 

tartósan hitet lobbantson bennünk, 

és Ő tesz képessé arra, hogy másokat 

lelkesítően tudjunk élni és szolgálni 

a világ fiai között. Egyedül Ő teheti 

meg általunk, hogy „tüzet fogjon a 

fásult világ” itt Hajdúböszörményben. 

 

 

A Lélek áttüzesítő erejét kérve tartottuk 

meg ebben az évben is Pünkösd Hétfőn a 

tájházaknál Lelkesítő gyülekezeti napun-

kat, ahol kb. 180-an vettünk részt.  

 

 

 

 

www.bocskaiter.hu 
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Sokan megmutatták elkötelezettségüket az Isten 

ügye iránt. Voltak, aki zenéltek, süteményt sütöttek, 

kézműves foglalkozással készültek, kenyérlángost 

sütöttek, póni lovaglást szerveztek vagy bibliai vetél-

kedőt vezettek. Mások elhívták magukkal barátaikat, 

családtagjaikat. Isten Szentlelkét kérve és várva igye-

keztünk bátorítani, lelkesíteni egymást. 

A Lelkesítő Nap felhívta a figyelmet arra, hogy ke-

resztyén emberként mindannyiunknak részt kell 

vennünk mások életének mentésében, hitre lobbantá-

sában. 

Lomentné Szopkó Tünde 

lelkész 
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B 
oldog az az ember, aki megtalálta 
a bölcsességet, és az az ember, aki 
értelmet kap. mert több haszna 

van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb 
a jövedelme, mint a színaranynak.” Péld 
2,13-14 

2013. április 2-től 23-ig az „Önkéntes 
beteglátogatók a gyülekezetben és intéz-
ményekben” alapfelkészítő tréningen vet-
tünk részt Berekfürdőn. A tanfolyam az Új 
Széchenyi Terv keretén belül, az Európai 
Unió támogatásával, a Református Misszi-
ói Központ  Kórházlelkészi Szolgálatának  
nyertes pályázata alapján jöhetett létre. 
„Aki másokat felüdít, maga is felüdül” 
TÁMOP-5.5.2-
1 1 / 2 - 2 0 1 2 -
0002. 

Egyre örege-
dő társadal-
munkban igen 
nagy szükség 
van az önkénte-
sekre, mivel sok 
beteg magányo-
san él, lehet 
hogy gyermeke-
ik távol vannak, 
vagy pedig a 
megélhetési haj-
sza miatt egyre 
kevesebb az 
idejük és a tü-
relmük. Előfordul, hogy a gondozó hozzá-
tartozók is bátorításra szorulnak, mivel 
elfáradnak és megfásulnak a hosszú gon-
dozásban. Sajnos a betegség nem válogat. 
Sok fiatal már tolószékbe kényszerül vagy 
éppen rákkal küzd. Nem is beszélve ar-
ról a  fájdalomról, amikor az apró gyerme-
kek is rákban szenvednek. Legyen az beteg 
idős vagy fiatal, a beteg ágyánál meg kell 
állnunk, imádkoznunk kell értük vagy csak 
egyszerűen meghallgatni őket, tudva azt, 
hogy az Úr bennünk munkálkodik s a szol-
gálatban megsegít, hogy tudjuk a beteget 
felüdíteni, vagy megvigasztalni, megnyug-
tatni. 

A tanfolyam 29 önkéntese és a 4 csoport-
vezető a Megbékélés Házában talált ott-
honra. A vasárnap délelőtti áhítat után, 
melyen Gál Judit kórházlelkész Máté evan-

géliumából olvasott fel, mindenki bemu-
tatkozott. Az önkéntesek Debrecenből, 
Gyuláról, Hajdúböszörményből, Kismarjá-
ról, Kokadról, Nyíregyházáról, ketten pedig 
Beregszászból érkeztek. 

Délután dr. Nagy Tibor budapesti lelkész 
előadása következett, segítőtársa Horváth 
Kányai Emőke, kiképzett tréner volt. 
Az előadás azért volt nagyon érdekes, mert 
az önkéntesek „adtak elő”, a lelkész pedig 
útmutatásokat adott. Két csoportra osztott 
bennünket: betegekre és beteglátogatókra. 
A terem végében elhelyezett  megvetett ágy 
a kórházi ágyat jelképezte. Nagyon érde-
kes, az életben mindennapos szituációkat 

adtunk elő, ter-
mészetesen a 
v a l ó s á g b a n 
ezek nagyon 
komolyak és 
megrendítők. 
A lelkész min-
den egyes sze-
repjátékot érté-
kelt, s rámuta-
tott mit mond-
hat és mit nem 
a beteglátogató. 
Nagyon fontos 
az empátia, a 
beteggel való 
e g y ü t t é r z é s . 
Sokszor elég 

meghallgatni, gyengéden megérinteni vagy 
felolvasni a Bibliából, imádkozni érte. Min-
dig a beteg a meghatározó, a mi feladatunk 
nem a faggatás, az analizálás, hanem az, 
hogy szolgáljuk őket. A lelkész értékes ta-
nácsai nagy segítséget nyújtanak a beteglá-
togatáshoz. Az önkéntesek közül többen 
még újoncok vagyunk, azaz ezután kezdjük 
ezt a nehéz és komoly feladatot, míg mások 
már évek óta látogatnak, de ezek után ők is 
tudatosabban végezhetik a munkájukat. 

Este Gál Ákos és Győri Márta  házaspár 
szép és érdekes bizonyságtétele után fakul-
tatív program várt ránk: esti fürdőzés vagy 
filmvetítés. 

Hétfőn reggel 7 órakor a kápolna gyö-
nyörű szép termében Gál Judit közös imá-
ra invitált bennünket. Hálát adtunk Isten-
nek, hogy megérkeztünk, új barátságokat 

„Aki másokat felüdít, maga is felüdül” 

 

www.bocskaiter.hu www.bocskaiter.hu 



15 

 

www.bocskaiter.hu 

kötöttünk, új testvérekre találtunk. Kértük 
Istent, hogy adjon egészséget, a betegeket 
gyógyítsa meg, adjon élelmet az éhezők-
nek, békét az országunkban és az egész 
világon, s szintén áldást kértünk az önkén-
tes beteglátogató szolgálatra. 

A 9 órai reggeli áhítatban dr. Baráthné 
Szalánczi Tímea, klinikai lelkész arról be-
szélt, hogy mennyi jó dolog történik ve-
lünk, mégis inkább hajlamosak vagyunk 
a nehézségekről beszélni. Isten az embert 
boldogságra teremtette. „Örüljetek az Úr-
ban mindenkor”- Pál apostol. „Élhet valaki 
kétezer évig is, ha nem tud gyönyörködni 
a jóban!” Préd. 6,6. 

Dr. Szatmári Éva pszichológus előadása 
a segítő kapcsolatról és a személyiségtípu-
sokról szólt. Két oktatófilm alapján össze-
hasonlíthattuk, milyen hatással van a beteg 
lelkére egy rideg és egy együtt érző sze-
mély. 

Dr. Bodó Sára egyetemi docens témája 
a segítő beszélgetés és az érintés szerepe 
volt. Ahogyan vannak rossz szavak és kife-
jezések, ugyanúgy vannak jó és rossz érin-
tések, amelyek kellemes vagy fájó nyomot 
hagynak a beteg emberben.  

A délutáni csoportfoglalkozásokat  
Dr. Barátné Szalánczi Tímea, Gecse Attila, 
Gál Judit és Tóth János tartották, ahol 
folytattuk az előző napihoz hasonló szerep-
játékokat, megbeszéltük a különböző ese-
teket, majd az empátia fejlesztéséről be-
széltünk és példákat hoztunk az életből. 

A kedd reggeli ima után Kincses Marga-
ret, beregszászi kórházlelkész mondott 
szívhez szóló beszédet. 

Gecse Attila lelkész kimeríthetetlen té-
máról tartott előadást „Haldokló betegek 
között” címmel. Még a 21. században is 
nehezen beszélünk a halálról, ez még most 
is tabutéma. Más volt a halálhoz való vi-
szony, amikor 2-3 generáció lakott együtt. 
Sajnos ma az emberek 90%-a valamilyen 
intézményben hal meg, pedig otthon sze-
retne. Sokszor a búcsúzásban kell segíte-
nünk, „útitársnak kell lennünk”. Ne kelt-
sünk illúziókat, ne csapjuk be a beteget. 
„Senki sem tudja, hogy mi fog történni, 
mert ki tudná megmondani neki: mi ho-
gyan lesz?...és senkinek sincs hatalma a ha-
lál napja fölött.” Préd .8,7-8 

Gál Judit kórházlelkész záróbeszédének 
címe. „Betegségről, beteglátogatásról a 
Szentírás alapján”. A hit és a gyógyulás 

nincs egyenes arányban. De lehet remény-
ség. Betegnek lenni nem jó, de lehet áldás 
is, mert jó irányba változtathat bennünket. 
Nagybetegségből felgyógyult emberektől 
ilyet gyakran olvashattunk vagy láthattunk 
a tévében. Nyíltan felvállalják, hogy nem  
a sok pénz és a nagy vagyon a fontos, ha-
nem az egészség. Gyakran a hitetlenek 
is hívőkké válnak, s hálát adnak Istennek a 
gyógyulásukért. A Biblia nem betegségről 
tesz említést, hanem a beteg emberről. Jé-
zus gyógyításában ott van az érintés. Ha 
hisszük, hogy a közösség egy nagy család, 
nem titkoljuk el a betegséget. 

A tanfolyam végén következett az igazo-
lások ünnepélyes átadása az alapfokú tré-
ningről, melyet büszkén vettünk át. 

Amivel gyarapodtunk a tanfolyamon: 
hitünk elmélyítése az Úrban, kiváló előadá-
sok hallgatása, új ismeretek szerzése, új 
barátságok szövődése, a közösség nagy 
családdá formálódása. 

Tudjuk, hogy a kórházlelkészek milyen 
kitartó munkát végeztek a sikeres pályázat 
érdekében. Hálásak vagyunk a csoportve-
zetők és az előadók kedvességéért és taní-
tásaikért. Köszönjük Gál Juditnak, a beteg-
látogató projekt vezetőjének és Gál Anna-
máriának, szakmai vezetőnek, és a Rákel-
lenes Liga munkatársának, hogy kérdése-
inkkel, gondjainkkal hozzájuk fordulhat-
tunk. 

Az önkéntesek nincsenek magukra hagy-
va. Gál Annamária továbbra is segíti mun-
kájukat a Református Missziói Központ-
ban. Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal 
u. 82. szám alatt. Fogadó órája: hétfő, szer-
da, péntek: 13 órától 17 óráig. Ezen kívül az 
önkéntesek minden hónapban más-más 
gyülekezetben találkoznak, ahol ismét 
meghallgathatnak egy-egy lelkészt vagy 
pszichológust a beteglátogatói munkáról. 

Isten mindenkit szeret és velünk van, de 
nekünk is Vele kell tartanunk. Amikor 
megszólít bennünket, követnünk kell, ha 
hiányt szenvedünk, kérnünk kell és meg-
adja az arra érdemesnek. Ő mindent tud 
rólunk, mert mindent lát. Látja, amikor 
segítünk egymáson és vigasztaljuk egy-
mást. „Nincsen olyan teremtmény, amely 
rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen 
és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd 
számot adnunk.” Zsid. 4,13. 

 
Barakné Sipos Katalin 
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J 
e Meng-jao (európai nevén Nina 
Ye) harmadéves média szakos hall-
gató a Sanghaji Egyetemen.  A fia-

tal diáklány 2013. április elejétől május 
közepéig, 6 héten át a Debreceni Egyetem 
gyakorló óvodájában végzett önkéntes 
munkát. Nina elutazása előtt jött el a nyol-
cadikosokhoz, hogy Kínáról meséljen ne-
kik. A rendhagyó angolóra után beszélget-
tünk.  

– Meglepődtél, amikor megláttad a nyol-
cadikosokat… 

– Valóban. Gyerekekre számítottam, 
ehelyett már szinte felnőttek voltak a te-
remben. Magas fiúk, nőies lányok, farmer-
ben és pólóban – szokatlan látvány ez egy 
iskolában.  

– Miért?  Miben más a kínai általános 
iskola, mint a magyar?  

– A tantárgyak nálunk is hasonlóak, van 
matematika, fizika, földrajz, biológia és ter-
mészetesen kínai nyelv. Az angol is nagyon 
fontos, sokan már óvodás korban elkezdik 
a nyelvtanulást. A sanghaji diákok reggel 8
-tól gyakran délután négyig az iskolában 
maradnak, keveset tévéznek, ráadásul na-
gyon sok házi feladatot kapnak, így gyakor-
latilag egész nap tanulnak. Az órák is hosz-
szabbak, a 90 perces tanórákat rövid szü-
net követi. A diákok nagyon fegyelmezet-
tek, a padban egyedül ülnek, a tanórákon 
jelentkeznek. A tanár kérdésére állva vála-

szolnak, és csak akkor ülhetnek vissza 
a helyükre, ha engedélyt kapnak rá. És el 
ne felejtsem, hogy egyenruhában járnak, 
én például zöld szoknyát és felsőt hordtam. 
Úgy gondolom, nagyon szerencsések a ma-
gyar iskolások, és kicsit irigylem is őket. 

– Az AIESEC, a világ legnagyobb, hallga-
tók által vezetett és működtetett szervezete 
a világ 113 országába küld önkénteseket, 
például Csehországba, Horvátországba, 
Brazíliába. Te miért épp Magyarországra 
jöttél?  

– Sanghajban találkoztam egy magyar 
egyetemistával. Sokat mesélt a hazájáról, 
és látni akartam ezt az országot. Korábban 
nem jártam Európában, és arra gondol-
tam, ez a térség remek lehetőséget kínál 
a kulturális tapasztalatszerzésre. Lengyel-
országban Erasmus-ösztöndíjjal töltöttem 
két hónapot, de nem igazán éreztem jól 
magam, ezért úgy döntöttem, továbbuta-
zom. A debreceni AISEC-partner rendkívül 
rugalmas volt, és nagyon örülök, hogy ide 
jöhettem.  

– Mit gondolsz Magyarországról?  
– Nagyon jól érzem itt magam, finomak 

az ételek és kellemes az időjárás. Az embe-
rek nyitottak és barátságosak, sokat moso-
lyognak, és az idegeneknek is köszönnek. 
Úgy látom, a fiatalok sokkal önállóbbak, 
mint Kínában. A kínai diákok – mint már 
említettem – nagyon sokat tanulnak, szin-
te nincs is szabadidejük. A magyar diákok-
nak van lehetőségük szabadidős tevékeny-
ségekre, és ez szerintem előny.  

A kínai egyetemisták a kollégiumban 
esténként együtt főznek és vacsoráznak, 
majd beszélgetnek. Ha kedvük tartja, akár 
este tízkor is elindulnak egy esti sétára 
a városba. Az idősebbek, például a szüleim 
is, esténként lemennek egy közeli térre, 
ahol zenét hallgatnak, táncolnak és beszél-
getnek. Sanghajban több mint 19 millió 
ember él, az utcák mindig tele vannak, ren-
geteg emberrel lehet találkozni nap mint 
nap. Ezek után nekem Debrecen és Hajdú-
böszörmény is csendes kisvárosnak tűnik… 
De nyugodj meg, jól érzem magam! 

– Mit tartasz fontosnak az önkéntes 
munkában? 

– Az önkéntes munkában az a legjobb, 
hogy az élmény és a megszerzett tapaszta-

Ez nekem kínai! - rendhagyó angolóra 
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lat számít, és nem a pénz. Az önkéntesek 
szállást és teljes ellátást kapnak, csak egy 
kis zsebpénzre van szükségünk. A diák-
szervezet nagyon széles körben kínál lehe-
tőséget a diákoknak, a környezetvédelem-
től a piackutatásig igen széles a paletta. 
A diákok gyakornoki és önkéntes progra-
mokra egyaránt jelentkezhetnek, én 
az utóbbit választottam. Már az európai 
utam előtt is végeztem önkéntes munkát. 
Néhány hónapot töltöttem indiai gyerekek 
között, Kínában pedig sérült gyerekekkel 
foglalkoztam. Fontosnak tartom, hogy a gye-
rekek nyitottak legyenek és elfogadják a kul-
túrák közötti különbségeket. A gyakorló 
óvodai munkám során is erre törekszem, 
és ezért örültem, hogy meghívtatok a Bal-
tazárba is.  

– Mi hiányzik Kínából?  

– A családom. A szüleimmel és az öcsém-
mel minden nap beszélünk Skype-on, de 
néha honvágyam van. A barátaimmal a kínai 
MSN-en és a kínai Facebookon tartom a kap-
csolatot, rendszeresen töltök fel képeket is. 
Időnként hiányzik a kínai étel, de szeren-
csére Debrecenben vannak jó kínai étter-
mek. 

– Azt mondják, a kínai mellett a magyar 
a legnehezebb nyelv a világon. Szerinted ez 
igaz?  

– Igen, nagyon nehéznek tűnik a magyar 
nyelv. De már két fontos szót tudok: a re-
peta szót a gyerekektől, a pálinka szót a fő-
iskolás diákoktól tanultam. A legfontosab-
bat már elsajátítottam: kérek egy repetát 
pálinkából.  

 
Beszélgetőpartner: Nemes Magdolna 

J 
únius eleje volt ugyan, amikor sor 

került az ÉNO-sok (Értelmi Fogya-

tékosok Napközi Otthona) látogatá-

sára, mégis a Pünkösd ünnepének hangula-

ta és üzenete hatotta át a találkozót. Már jó 

ismerősként köszöntötték egymást az ima-

közösség tagjai, a fiatalok és a közöttük 

dolgozó munkatársak. A beszélgetés szinte 

ugyanonnan folytatódott, ahol ősszel – a 

legutóbbi találkozáskor – abbahagyták. 

Imaközösséges csoportunk terített asztallal 

várta a vendégeket, majd mozdulatokkal 

kísért éneket tanítottak nekik. „Nekem, 

nekem, nekem Ő a mindenem.” – hangzott 

az énekben elmondott 

egyszerű bizonyságté-

tel. Az áhítatban, a 

pünkösdi történet vilá-

gossá tette, hogy Jézus 

szemmel nem látható 

módon, Szentlelke ál-

tal van jelen most már 

a világban. Így hoz 

változást a benne bí-

zók életében. Imádság-

ban kértük, hogy le-

gyen jelen közöttünk a 

Szentlélek és tegyen 

minket is bátor tanít-

ványokká. Különösen 

kedves része volt a ta-

lálkozónak a közös zenélés, a csengettyűjá-

ték. A délután szalonnasütéssel, testvéri 

beszélgetéssel, kis ajándékátadással ért 

véget. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Számon tartják egymást… 
(…az értelmi fogyatékosok és az imaközösségesek) 
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R 
eformátus iskolánk tanulói szá-

mos tanulmányi versenyen ér-

tek el kimagasló eredményt. A 

teljesség igénye nélkül a legrangosabb si-

kereink a következők:  

Országos versenyeredményeinkOrszágos versenyeredményeink: 

Református Országos Tanulmányi  

Verseny 

Magyar anyanyelvi vetélkedő  

1. helyezés: Debreczeni Dorina 4.a.  

Felkészítő: Csóka Lászlóné tanítónő 

Matematikai verseny  

3.helyezés: Kiss Balázs 7.a  

Felkészítő: Bagossi Éva tanárnő. 

Megyei versenyeredményeinkMegyei versenyeredményeink: 

Bolyai Megyei Anyanyelvi Verseny 

3. helyezés: Csapat tagjai: Sztéló Zsanett 

3.a, Gyulai Fruzsina 3.b, Asztalos  

Richárd Olivér 3.b, Gyürky Tamás 3.b. 

Felkészítők: Csukásné Bernáth Krisztina 

és Oláhné Molnár Hajnalka tanítónők 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

3. helyezés: Csapat tagjai: Parrott Gábor 

3.a, Pinte Tamás 3.a, Nyíri Sándor 3.a, 

Rákos Máté 3.a. 

Felkészítő: Bodnár Éva tanítónő 

Megyei Csecsemőápolási Verseny  

1. helyezés: Csapat tagjai: Rudy Fruzsina 

7.b, Sánta Éva 7.b, Mirkó Kíra 7.b. 

Felkészítő: Kathiné Serestyén Éva szü-

lésznő, Ábrahámné Rákos Viktória tanárnő 

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny 

3. helyezés: Nyíri Sándor 3.a.  

Felkészítő: Oláhné Molnár Hajnalka tanítónő 

Regionális nyelvi-irodalmi verseny 

3. helyezés: 8. o. Csapat tagjai : Kiss 

Petra, Oláh Bianka, Pálóczi Krisztina 

Felkészítő: Borosné Kiss Szilvia tanárnő 

Városi versenyeredményeinkVárosi versenyeredményeink: 

Városi Komplex Tanulmányi Ver-

seny 

Második évfolyam: 

1. helyezés: 2.b csapat tagjai: Bódi Sára , 

Bihari Levente, Csorba István 

Felkészítők: Kathiné Molnár Marianna 

és Vargáné Fejes Anikó tanítónők 

Harmadik évfolyam: 

2. helyezés: 3.a csapat tagjai: Varga Pan-

na, Pinte Tamás, Sztéló Zsanett  

3. helyezés: 3.a csapat tagjai: Nyíri Sán-

dor, Loment Katinka, Parott Gábor 

Felkészítők: Oláhné Molnár Hajnalka és 

Bodnár Éva tanítónők 

Negyedik évfolyam: 

1. helyezés: 4.a csapat tagjai: Debreczeni 

Dorina, Ecsedi Boglárka, Ignáth Zsanett 

Felkészítők: Csóka Lászlóné, Balláné Bo-

dai Judit és Győriné Percze Júlia tanítónők 

3. helyezés: 4.b csapat  tagjai: Fegyveres 

Fanni, Ollé Rebeka Sára, Szekeres Anna 

Felkészítők: Csóka Lászlóné, Balláné Bo-

dai Judit és Kissné Rácz Ildikó tanítónők 

Városi "Szépolvasó" Verseny 

2. helyezés Bódi Sára 2.b.  

Felkészítő: Kathiné Molnár Marianna 

tanítónő 

3. helyezés Pálfi Simon 2.a. 

Felkészítő: Kiss Judit tanítónő 

3. helyezés Ecsedi Boglárka 4.a.  

Felkészítő: Csóka Lászlóné tanítónő 

Városi Helyesíró Verseny 

1. helyezés Debreczeni Dorina 4.a  

Felkészítő: Csóka Lászlóné tanítónő 

2. helyezés Nagy Vivien 8.o.  

Felkészítő: Borosné Kiss Szilvia tanárnő 

3. helyezés Szabó Dorina 2.a  

Felkészítő: Kiss Judit tanítónő 

4. helyezés Gyürky Tamás 3.b  

Felkészítő: Csukásné Bernáth Krisztina 

tanítónő 

Városi Idegen Nyelvi vetélkedő 
(Folytatás a(z) 19. oldalon) 

Versenyeredmények 
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Másodikos MAZSI matek 

M 
ájus 10-én, a református 
iskolák számára 6. alka-
lommal megrendezett 

MAZSI matek versenyen 27 csapat 
vett részt. Az I. és a II. helyezett Deb-
recen csapata lett. A III. helyen a 
Nyíregyházáról érkező másodikosok 
végeztek. A saját tanítványaink is na-
gyon szépen szerepeltek, 
bár versenyen kívül indul-
tak. A verseny szervezése 
az alsós tanító nénik áldo-
zatos munkáját dicséri.  

Versenyfelelősként a kö-
vetkező kedves sorokat 
kaptam e-mailben az egyik 
felkészítő tanító nénitől, 
melyet most megosztok az olvasók-
kal: 

„Kedves Zsuzsa! 
Megkésve ugyan, de szeretném megkö-

szönni a lehetőséget, amit évről évre bizto-
sítotok a gondolkodni szerető, a matema-
tikai rejtvényeket kedvelő gyerekeknek. 
A feladatlapok olyan változatos feladato-
kat tartalmaznak, és olyan változatos fel-
adat-megoldási technikákat igényelnek, 

hogy a gyerekek fáradtan, de egyben fel-
töltődve jönnek ki a termekből. A résztve-
vőinknek mindig egy erőteljes kezdőlökést 
jelent a MAZSI Matek versenyen való 
részvétel, vannak, akik itt, ezeknek a fel-
adatoknak köszönhetően kezdenek igazán 
"komolyan" foglalkozni a matematikával. 

Mivel nálunk hetente csak négy mate-
matika óra van, … ezért heti 
egy órás szakkörrel próbáljuk 
ezt a hátrányt ledolgozni. A 
második évfolyamon én veze-
tem ezt a szakkört. Örülök, 
mert így én vihetem a verseny-
zőket a MAZSIRA. 
Még egyszer, köszönünk min-
dent!  
Üdvözlettel: K. Viola” 

„Egynek minden nehéz, soknak 
semmi se elérhetetlen.”    

Széchenyi időtálló szavai gyerekre, fel-
nőttre egyaránt igazak, úgy ahogyan a  
Bibliában is meg vagyon írva: 

"Jobban boldogul kettő, mint egy: 
fáradozásuknak szép eredménye van.”  

Prédikátor 4:9-12 
Fesetőné Dobó Zsuzsa 

Német 2. helyezés Nagy Vivien 8.o  

Felkészítő: Süvöltős Marianna tanárnő 

Angol 2. helyezés Kiss Petra 8.o.  

Felkészítő: Dr. Nemes Magdolna tanárnő 

Angol 3. helyezés Kádár Gergely 7.a  

Felkészítő: Molnárné Horváth Ilona  

tanárnő 

Városi Mesemondó Verseny 

Különdíjat nyert: Kozma Gerda 2.b  

Felkészítő: Kiss Judit tanítónő 

"Szép Magyar Beszéd" Városi 

Szépkiejtési Verseny 

1. helyezés: Radácsi Dorottya 5.b  

Felkészítő: Baloghné Németh Anita tanárnő 

1. helyezés: Jóhn Eugénia 8.o.  

Felkészítő: Borosné Kiss Szilvia tanárnő 

3. helyezés: Kiss Balázs 7.a  

Felkészítő: Borosné Kiss Szilvia tanárnő 

 

Városi Usborne Enciklopédia 

Könyvtárhasználati Verseny 

1.helyezett:  Debreczeni Dorina 4.a 

2. helyezett: Ecsedi Boglárka 4.a 

Felkészítő: Preku Erzsébet tanárnő 

Angol, Német Szépkiejtési Verseny 

Angol nyelv: 

1. helyezett Orbán Győző 4.b  

3. helyezett Varga Anita 7.a  

Felkészítők: Csatári Andrea, Molnárné 

Horváth Ilona és Dr. Nemes Magdolna 

tanárnők 

Német nyelv: 

1.helyezett:  Radácsi Dorottya 5.b  

Felkészítő: Kissné Czeglédi Erika tanárnő 

Mindezek mellett szép eredmények szü-
lettek rajzpályázatokon és sportverse-
nyeken is. 
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2013. május 11-én szombaton 
gyülekezetünkből tizenhárom 
testvérünkkel együtt Tiszafüre-
den voltunk, a Szivárványház-
ban anyák napi ünnepségen. 

 

2013  június 9-én vasárnap dél-

után a lelkész-házaspár gyülekeze-

tünk 12 presbiterével a hajdúvidi 

szórvány gyülekezetünkbe látoga-

tott. Az istentisztelet után közö-

sen beszélgettünk arról hogyan 

segíthetné egymást a szórvány és 

az anyagyülekezet. 


