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„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak  

lélekben és igazságban kell imádniuk.” Jn. 4,24  
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Böszörményi magvető 
Hetek óta aggodalommal kémleljük az 

eget, hogy mikor fordul jobbra az idő, mikor 
szűnik meg végre az eső. Aggódva nézzük a 
híradásokat a belvizekről és a fenyegető árvi-
zekről. Akik gazdálkodnak, azok többsége el 
van keseredve, mert földjeiket víz borítja, az 
éppen kikelt vetést pedig megfojtja a belvíz. 

Nagyon nagy területet borított el a víz. Na-
gyon sok ember munkája megy tönkre. És a 
víz, ki tudja, meddig fogja még hátráltatni a 
tavaszi munkákat a földeken? Aki ebbe bele-
gondol, annak összeszorul a szíve, mert tud-
ja, nagy a baj. 

Jézus Krisztus egyszer 
elmondott egy történetet 
egy földművesről, aki szo-
kás szerint, tavasszal előké-
szítette földjét a vetésre. 
Majd kézzel vetni kezdte a 
magot, hiszen abban az idő-
ben még ezt így csinálták.  
A magok hullottak minden-
fele. Egy része véletlenül az 
útra szóródott, ahol az arra 
járó emberek eltaposták 
vagy a madarak szedegették 
fel. Más részük olyan helyre 
hullott, ahol terméketlen, 
köves volt a föld. Ott hiába 
hajtott ki gyorsan az elve-
tett mag, gyorsan el is szá-
radt. 

Sajnos a magok egy része pedig olyan terü-
letre esett, ahol sok gyom is nőni kezdett.  
A gyom pedig megfojtotta a kikelő vetést.  
Az elvetett magoknak pedig csak egy része 
esett a termékeny földbe, ahol aztán felnöve-
kedve valóban termést hozott. 

Tulajdonképpen Jézus egy nagyon hétköz-
napi történetet mondott el az embereknek. 
Mindenki jól értette, hogy a földműves mi-
lyen nehézségekkel küzd. Mennyi kudarcot él 
át addig, amíg learathatja munkája gyümöl-
csét. Tudta jól mindenki, hogy munkájának 
egy része bizony hiábavaló és talán felesleges 
is, mégis a földműves évről évre megújult 
hittel és reménnyel kezdi újra munkáját, ak-
kor is, ha már sok kudarcot élt át. 

Ezért csodálom én is a gazdálkodókat.  
Hiszen most talán nagyon el vannak kese-
redve, hogy az őszi munkájuk nagyrészt kár-
ba veszett. De már türelmetlenül várják, 
hogy amint az idő javul és rá tudnak menni a 

földekre, elkezdhessék a tavaszi munkákat.  
A reményük és az elszántságuk megújul.  
Új hittel fogják kezdeni a szántást és a vetést, 
mert bíznak abban, hogy most végre terem 
az elvetett mag: és százszoros termést hoz. 

Hadd mondjam el, hogy pontosan így van 
velünk az Úristen is. Hiszen az a történet, 
amit Jézus elmondott a földművesről, Istent 
példázza. Isten a mennyei magvető. Jézus 
szavait így olvassuk Lukács evangéliumának 
8. részében: 

„A példázat pedig ezt jelenti: A mag az 
Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok 

meghallották az igét, de 
azután jön az ördög, és 
kiragadja szívükből, 
hogy ne higgyenek, és ne 
üdvözüljenek.  
   Akiknél a sziklás földre 
esett, azok amikor hall-
ják, örömmel fogadják 
az igét, de nem gyökere-
zik meg bennük: ezek 
hisznek egy ideig, de a 
megpróbáltatás idején 
elpártolnak.  
    Akiknél a tövisek közé 
esett, azok hallották az 
igét, de mikor elmennek, 
az élet gondjai, gazdag-
sága és élvezetei megfojt-
ják azt, és nem érlelnek 

termést.  
Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz 

és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tart-
ják, és termést hoznak állhatatossággal.” 
Lk. 8,11-15 

Ez a történet tehát egyértelműen rólunk 
szól. Rólunk, emberekről, mert mi vagyunk, 
akik vagy befogadjuk Isten beszédét, igéjét, 
vagy nem. Vannak, akik teljesen elutasítják 
Istent, meg sem akarják hallani. Sokan van-
nak, akiket érdekel Isten beszéde. Hiszen 
most Húsvétkor is tele voltak a város temp-
lomai és imaházai. De ők azok, akikről Jézus 
tudja, hogy sok gondjuk és nehézségük van 
az életben, ami olyan, mint a víz a földeken, 
vagy a gyom a vetés közt: kíméletlenül meg-
fojtja az értékes vetést, kíméletlenül megfojt-
ja Isten szavát a szívükben. 

Jézus kérdése csupán az: mi, akik hallgat-
juk Isten szavát, mi hogyan válaszolunk arra, 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Megint lesz gyülekezeti tábor! 

A táborozás mindig jó lehetőség arra, hogy 
jobban megismerjük egymást. A gazdag 
programok, a természet szépsége, ha kell 
egymás segítése olyan körülményeket terem-
tenek, melyek között az Isten felé és egymás 
felé megnyílás egy kicsit könnyebb, mint a 
normális hétköznapokon. Ezért szervezzük 
meg immár hatodik alkalommal többgenerá-
ciós gyülekezeti táborunkat.  

Kiket várunk? 
 Az elmaradhatatlan rendszeres táborozó-

kat. A zenekarosokra és csoportvezetőkre 
különösen is számítunk! 

 Azokat, akik minden évben készültek, de 
még egyszer sem jelentkeztek. 

 Azokat, akik most szeretnék a hit útján az 
első lépéseket megtenni. 

 Azokat, akik egy jó keresztyén közösséget 
keresnek a maguk és családtagjaik számára. 

 És természetesen bármelyik korosztály 
tagjait. 

Hová készülünk? 
Berekfürdőre, a gyógyvizéről híres alföldi 

üdülőfaluba. A Megbékélés Háza Református 
Konferenciaközpont vendégei leszünk. Bő-
vebb információ: http://berekfurdo.parokia.net/  

Mikor megyünk már? 
Július 21. vasárnaptól 26. péntekig 

Mennyibe fog kerülni? 
A Tiszántúli Egyházkerület várható támo-

gatásával felnőtteknek: 4000,-/fő/nap; azaz 
24.000,-/fő/hét. A részvétel 2 éves korig 
ingyenes. 2 – 14 év közötti gyermekeknek a 
teljes hét költsége 12.000,-/fő 

Ez a nagyon kedvezményes ár abban az 
esetben érvényes, ha valaki a tábor teljes 
időtartamán részt vesz. Egyéb esetben a napi 
díj felnőtteknek: 6000,-/fő/nap. 

Kedvezmény az idén konfirmáltak részére:  
19.000,-/fő/hét. 

Az ár tartalmazza a tábor teljes idejére a 
szállás és az étkezés díját. Nem tartalmaz-
za az útiköltséget és egyéb belépőket. 
Jelentkezéskor kérjük a teljes díj negyedét 
előlegként befizetni. A teljes összeget a tábo-
rozás megkezdéséig kell a Lelkészi Hivatal-
ban rendezni. 

Hogyan utazunk? 
Egyénileg személyautókkal. Akik busszal 

tudnak csak jönni, jelezzék felénk, hogy an-
nak megfelelően lehessen buszt rendelni. 

Hogyan kell jelentkezni? 

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 

amit hallottunk? Sietve, aggódva rohanunk 
tovább sok dolgunk után, mert nem érünk 
rá? Vagy pedig elhisszük, hogy Isten képes a 
mi életünkben is jó termést adni?  

Milyen a mi szívünk talaja? Kemény, szik-
lás, gyomos és belvizes, ahol befullad Isten 
Igéjének éppen kicsírázott magja? Vagy jó 
termőtalaj és sok aranykoronát ér? 

Isten a mi szívünk gazdája. Fontos számá-
ra, hogyan hallgatjuk az Igét és az igehirde-
tést, mert azt szeretné, ha te is sokszoros 

termést hoznál az életedben. Már sokszor 
csalódott bennünk Isten. Sokszor hallottunk 
igehirdetést, mégsem változott semmi az 
életünkben. De ő nem adja fel, hanem újból 
és újból szórja a magot, hirdeti az Igét azzal a 
reménnyel, hogy most végre nem fojtja meg 
a szívedben a kikelő magot, és terem az éle-
ted százszoros termést, és az életeden végre 
meglátszik, hogy hiszel a Megváltó Úr Jézus 
Krisztusban. Ámen. 

Loment Péter lelkész 

 

http://berekfurdo.parokia.net/
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Figyelem! Korai jelentkezést kérünk, 
illetve előzetes 
regisztráció 
szükséges ahhoz, 
hogy az Egyház-
kerület anyagi 
támogatását igé-
nyelhessük. 
Jelentkezésüket 
minél hamarabb, 
de legkésőbb má-
jus 31-ig várjuk a 
Lelkészi Hivatal-
ban.  

Mennyien mehetünk? 
Legfeljebb százan jelentkezhetnek. Ameny-

nyiben viszont a jelentkezők száma nem éri 
el az 50 főt, idén le kell mondanunk erről a 
közös élményről. A jelentkezés sorrendjét a 
szobákban történő elhelyezésnél figyelembe 
vesszük! 

Akik nem tartanak velünk 
Kérjük, hogy támogassák a táborozókat 

imádságaikkal, és ha tehetik, adományaik-
kal. Kérjük, mindenképpen adják tovább a 
tábor lehetőségének hírét családtagjaik és 
ismerőseik körében, és bíztassák őket arra, 
jöjjenek velünk a Megbékélés Házába! 

Ünnepeljünk együtt a Lélek ünnepén, az 
egyház születésnapján! Pünkösdhétfőn dél-
után várjuk a gyülekezet apraját és nagyját a 
Polgári utcai Tájházakhoz. A szabadban, 
kötetlenebb formában szeretnénk együtt ün-
nepelni. A Lelkesítő nap jó alkalom lesz arra, 
hogy erőt merítsünk, együtt szolgáljunk, éne-
keljünk, jó zenét hallgassunk, játszunk, ve-
télkedjünk, beszélgessünk, uzsonnázzunk… 

Várjuk azoknak a jelentkezését, 

…akik segíteni tudnának népi ügyességi 
játékok szervezésében és vezetésében. 

…akik kézműves foglalkozást vezetnének. 

…vetélkedőt szerveznének. 

…akik zsákbamacska ajándékokkal készül-
nének. 

…akik süteményt és üdítőt árulnának. 

…akik esetleg arcot festenének vagy bármi-
lyen más segítségükkel, ötletükkel hozzá tud-
nak járulni a programhoz. 

Belépés díjtalan! 

Lelkesítő nap 



5 

 

www.bocskaiter.hu 

"Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8) 

Tudósítás a Magyar Református Presbiteri 
Szövetség közgyűléséről  

Minden év márciusának második szombat-
ján tartja alapszabály szerinti közgyűlését a 
Magyar Református Presbiteri Szövetség. Így 
most március 9-én gyülekeztek a szövetség 
tagjai Budapesten, a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület Ráday utcai székházában. 
Hajdúböszörményből hárman voltunk Esze-
nyi Balázzsal, a szövetség hajdúvidéki terüle-
ti szervezetének elnökével és Osváth Tamás-
sal, a Kálvin téri gyülekezet presbiterével 
együtt. 

A nyitó áhítatot Zsengellér József, a Károli-
egyetem hittudományi karának dékánja tar-
totta az aznapi újszövetségi igeszakaszból  
(1 Kor 7,17-24) hirdetve igét. Az igeszakasz fő 
gondolatát - hogy "mindenki maradjon ab-
ban a hivatásban, amelyben elhívatott" - 
szemléletes példákkal világította meg, ki-
emelve, hogy a Teremtő a maga különböző-
ségében akarja megtartani és használni a 
hitre jutottakat. Ritoók Zsigmond akadémi-
kus köszöntő szavaiban a magvető jól ismert 
példázatát helyezte új megvilágításba a pres-
biteri feladatokra alkalmazva. Számomra 
sokat jelentett, amikor az idős, nagy tekinté-
lyű professzor megvallotta, hogy sokszor 
gondol arra bűnbánattal, hogy mennyiszer 
nem ismerte fel a vetés idejét, amikor nem 
látta meg az Istentől elkészített alkalmakat a 
jó cselekvésére. A szövetség elnöke, Szabó 
Dániel megnyitójában az Úr iránti hálával 
idézte fel és idézte meg a szövetség korábbi 
vezetőit, és osztotta meg azok gondolatait a 
presbiteri szövetség küldetéséről. 

A meghívott vendégek köszöntői közül ket-
tőt emelnék ki. Az egyik a tavaly ősszel Ri-
maszombatban megalakult Szlovákiai Ma-
gyar Református Presbiteri Szövetség üdvöz-
letét hozó testvérünk köszöntése, aki tájéko-
zatta a megalakulásról a közgyűlést, megkö-
szönve a magyarországi szövetség segítségét. 
Pásztor Jánosné, a Református Nőszövetség 
elnöke kenyai élményei közül egy afrikai 
gyülekezet templomának képét mutatta fel. 
Ez a keresztyén gyülekezet egyre növekedett, 
s kinőtte azt az iskolai tantermet, amelyet 
addig használt. A lelkipásztoruk négy lelki-
pásztor barátjával együtt kitartóan imádko-
zott és böjtölt addig, amíg tizedükből meg 

nem tudtak venni egy telket. Ezt látva már a 
presbiterek imádkoztak és böjtöltek addig, 
amíg tizedükből fel nem épült a templom, 
amelynek a teteje öt pár imádkozó kezet for-
mál, hogy hirdesse, áldozathozatalból épült. 
Ebben a templomban az úrasztala a bejárat 
felé nyitott, ölelő karra emlékeztet, jelezve, 
hogy itt minden betérőt várnak, szeretnek. 
Ezt a mentalitást állította példaként a jelen-
lévő presbiterek elé. A köszöntések után Bu-
dapest-Pesterzsébeti Egyházközség énekkara 
szolgált Takaró Mihály vezényletével.  

A rendes közgyűlések az egyes szervezetek 
életében az előző év lezárását és az új év 
megalapozását jelentik. A presbiteri szövet-
ségnél is így van ez: az elnökség megbízásá-
ból Szilágyi Sándor főtitkár beszámolt a 
2012. évben végzett munkáról, míg a felügye-
lő bizottság elnöke, Bittó István a szervezet 
gazdálkodását értékelte. A közgyűlés elfo-
gadta a 2013. év kereteit adó missziói mun-
katervet és Székely Istvánnak, a gazdasági 
bizottság elnökének előterjesztésében a záró 
számadást és az új költségvetést. A részletek 
elolvashatók a www.presbiter.hu című hon-
lapon, ezért a továbbiakban csak azokat a 
témákat emelném ki, amelyek gyülekezetün-
ket érdekelhetik vagy érinthetik. 

Meglátásom szerint a szövetség működésé-
nek három oszlopa van. Az egyik az évente 
hat alkalommal megjelenő Presbiter című 
lap - amelynek előfizetését minden egyház-
tag figyelmébe ajánlották -, ennek több mint 
két évtizedes megjelenését és az örömhír 
terjesztésének lehetőségét imagyőzelemként 
értékelte Békefy Lajos felelős szerkesztő.  
Ehhez a tevékenységhez szorosan kapcsoló-
dik más kiadványok - pl. a Presbiteri Füzetek 
és a honlapok—kiadása és gondozása. A má-
sodik oszlopot a területi szervezetek jelentik, 
amelyek az egyházmegyékben szervezik a 
kiskörök konferenciáit és találkozóit. A Haj-
dúvidéki Egyházmegyében 43 tagja van a 
szövetségnek, s ez évben kerül sor a területi 
tisztújításra. A harmadik oszlop az országos 
szervezet, illetve a kerületekben szervezett 
konferenciák és csendes napok, továbbá a 

(Folytatás a(z) 6. oldalon) 

http://www.presbiter.hu
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 presbiterképzés különféle formáinak felkaro-
lása, ilyen pl. a sárospataki teológián indított 
felsőfokú népfőiskolai presbiterképzés.  
Az idei tervekből a szeptember 5-8. között 
Tahiba tervezett országos konferenciát emel-
ném ki. 

A gyülekezetünk missziói bizottságának 
tagjaként Viczián Miklós missziói titkár be-
számolója fogott meg leginkább. Helyzetérté-
keléséből a következőket emelném ki. "A ma-
gát reformátusnak valló népesség néhány 
százaléka rendszeres templomba járó. Refor-
mátus népességünk nagyobb részét tehát 
egyáltalán nem érjük el. A ma születő gyer-
mekek közel fele cigány származású. Tehát a 
Magyarország népességének összetétele je-
lentősen változik a cigány származásúak ja-
vára. Az ország néhány körzetében ez olyan 
mértékű, hogy a gyülekezetek léte függ attól, 
hogy a következő években meg tudjuk-e szó-
lítani őket Isten igéjével. Az országon belüli 
folyamatos népmozgások következtében a 
vidéki hívek száma [...] elöregszik és fogy, 
miközben a városokba költöző fiatalok kap-
csolata megszakad, vagy ki sem épül a helyi 
református gyülekezettel. A kis létszámú, 
elsősorban idős egyháztagokat számláló kis-
falvas gyülekezetekben inkább a hagyomá-
nyos gyülekezeti formák megőrzésére, és 
gondozásra várnak a gyülekezet tagjai.  
Sokszor a távolság, az egészségi állapot, vagy 
a mostoha körülmények [...] akadályozzák a 
hívek eljutását a közösségbe. Az ilyen szór-
vány-gyülekezetek gondozása sok időt és 
anyagi ráfordítást igényel, miközben ezen 
gyülekezetek pénzforrásai gyakorlatilag ki-
apadtak. A városokba költöző fiatalabb kor-
osztály már más nyelvet beszél, más közössé-
gi formákat keres: az információs társadalom 
eszközeit használva szerveződik, építi kap-
csolatait. Ez különösen vonatkozik a most 
felnövekvő ifjúságra. Ha őket kívánjuk meg-
szólítani, intenzíven igénybe kell vennünk 
ezeket az eszközöket is." Ugye milyen isme-
rős gondok? 

A cigánymisszió fontosságára hívta fel a 
közgyűlésen figyelmünket több momentum 
is. A szendvicsebéd után két, zeneművészeti 
főiskolán tanuló cigány fiatal (egy fiú és egy 
lány testvérpár) adta elő a 89. és a 134. zsol-
tárt, illetve játszott el hegedűn és gordonkán 
Brahms 5. magyar táncából részletet. Jelen 
volt édesanyjuk, aki Borsodban több gyüle-
kezet munkáját segíti. Elhunyt nagyapjuk a 
cigánymisszió kezdetén a jelenlegi elnökünk-

kel, Szabó Dániellel volt imaközösségben 
munkatársként és református hittestvérként. 
A missziói titkár beszámolója után kapott 
szót Lakatos Gabriella cigánymissziós refor-
mátus lelkipásztor asszony, aki - maga is ci-
gányemberként - megrázó bizonyságtétel-
ében hívott fel minket e nagy és nehéz misz-
sziói munka támogatására, mert bizony nem 
csupán a fogadókészség, de az imaháttér is 
hiányzik, jó esetben érdektelen, rosszabb 
esetben ellenséges környezetben végzik hiva-
tásukat. 

Judák Endre presbiterképzési titkár pedig 
egy új, fontos missziós feladatra lelkesítette a 
presbitereket, melyet a következő években is 
napirenden kell tartanunk. 

Ez az, hogy megnyílt az út az állami isko-
lákban is a tantervi hit- és erkölcstan oktatás 
előtt. A presbiterek feladata az - a gyüleke-
zettel és a lelkipásztorral karöltve -, hogy az 
egyházközség területén lakó minden nagy-
csoportos óvodás gyerek szüleit, illetve min-
den 4. osztályt végző gyermeket és szüleit 
arra biztassanak, hogy az állami iskolákban a 
református hit- és erkölcstant válasszák.  
Ehhez a munkához a szövetség különféle 
kiadványokat ad ki segítségül. Ehhez is, és 
általában is a céltudatos, alapos presbiteri 
tevékenységhez nagyon sok információval 
szolgál a www.presbiterkepzes.hu honlap.  

Több felszólaló tartotta fontosnak, hogy 
úgy a presbiterképzésben, mint a gyülekezeti 
alkalmakon fontos szerepet kapjon a Heidel-
bergi Káté. A 450. évfordulón a katekizmus 
megelevenítésének feladatát Szűcs Ferenc 
professzor is hangsúlyozta. Az időközben 
lezajlott határozathozatalok, majd a hozzá-
szólások után közös imádsággal és a Him-
nusz eléneklésével ért véget a közgyűlés. 

Tudósításomból kiderülhetett, hogy a pres-
biteri szövetség célja - idézve az alapszabály-
ból - a "Magyarországi Református Egyház 
presbitereinek segítése a Jézus Krisztusba, 
mint személyes Megváltójukba vetett hitre 
való eljutásban, annak erősítésében, hogy azt 
megélve és megvallva teljesíteni tudják a Ma-
gyarországi Református Egyház törvényei-
ben a presbiterekkel szemben támasztott 
követelményeket." Minden presbiter testvé-
remet szeretném buzdítani a belépésre, vala-
mint a szervezet támogatására, legalább a 
Presbiter című lap rendszeres olvasásával, s 
annak előfizetésével.  

Gyulai Sándor  

http://www.presbiterkepzes.hu
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„KÜSZÖB” Konferencia – Gyülekezetek aka-
dálymentesítése/ 2013. március 11-12 Berekfürdő / 

„… mondta az ő szolgájának: menj ki a város 
útjaira és utcáira és hozd be ide a szegénye-
ket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. 
… hogy megteljék a házam.”  Luk. 14. 21/b és 
23/b 

Március  11-én, hétfőn, megérkezésünk és a 
regisztráció után, de. 10 órakor Bölcskei Gusz-
táv püspök úr nyitó áhítata vezette be  a 
„Küszöb” konferenciát. Az igét Pál Korinthusi-
akhoz írt első levele 8. része alapján hirdette. 
Szívünkre helyezte, hogy bár Krisztustól sza-
badságunk van, tudnunk kell, hol a határ.  
Tudnunk kell mi az amit megtehetünk és mi az 
amit nem. Úgy kell megélnünk ezt a szabadsá-
got, hogy  másokat ne botránkoztassunk meg. 

A konferencia  témája: AKADÁLYMENTESÍ-
TÉS. Hiszünk abban, aki a legnagyobb AKA-
DÁLYT, a halált is legyőzte értünk? Az evangé-
lium hirdetésének elősegítői vagy AKADÁLYAI 
vagyunk? Vizsgáljuk meg magunkat és járjuk a 
Krisztusi utat  egymás kezét fogva, egymást 
átsegítve az AKADÁLYOKON! 

Áhítat után Czibere Károly, a Szeretetszol-
gálat vezetője köszöntötte a résztvevőket.  
Köszöntőjében elmondta, fontosnak tartja, 
hogy  a fogyatékkal élőket segítsük, a gyakorla-
ti és lelki akadályokat elhárítsuk és lehetővé 
tegyük, hogy egyenértékű tagokként élhessék 
meg a testvéri közösséget gyülekezeteinkben. 
A köszöntő után három előadás következett a 
fogyatékos emberről: 
1. A teológus szemével / Németh Áron DRHE 
tanársegédje /: 

Jézus azért jött, hogy a testi-lelki fogyatékos-
ságokat meggyógyítsa. Isten országát jeleníti 
meg, ahol helye van a fogyatékos embereknek 
is. 
2. A szakember szemével / Dr. Márkus Eszter 
főiskolai docens /: 

A pozitív cselekvés, az empátia nagyon fon-
tos. Fizikai, szociális és lelki jólétre van szük-
ség, segíteni kell a társadalmi életben való 
részvételüket, önálló életvitelüket. 
3. Az érintett szemével /Váradi Péter reformá-
tus lelkész, mozgássérült /: 

A fogyatékos ember nem csodabogár, nem 
bámulni kell, hanem elfogadni és segíteni. 
Csak arra vigyázzunk, nehogy lerohanjuk. Meg 
kell kérdezni mi az a segítség, amit örömmel 

elfogad és mi az, amit egyedül is meg tud olda-
ni, hiszen számára nagyon fontos  dolgok ezek. 
Mi erősek pedig tartozunk… Róm. 15,1. 

A három előadás után kerek asztal  beszélge-
tésre került sor az előadókkal. 

Ebéd után külön csoportokban,  /vak, értel-
mi és halmozottan fogyatékos, mozgássérült, 
siket, autista, lelki és kommunikációs zava-
rok / , „műhelyekben” hallgattuk meg  a fogya-
tékosokról szerzett tapasztalatainkat. Rövid 
szünet után a „műhelyek” vezetői néhány perc-
ben beszámoltak a csoportok munkájáról. 

Ezt követően Járai Lóránt  siketnéma fogya-
tékkal élő testvérünk aki jelnyelvi oktató is 
egyben, jelnyelvi tolmács segítségével beszélt a 
siket kultúráról. 

Vacsora után fakultatív programra volt lehe-
tőség /éjszakai fürdőzés, filmvetítés / 

Másnap, 12-én kedden, imaközösséggel 
kezdtük a napot a kis kápolnában, majd reggeli 
után a nyertes pályázatok bemutatása  és a 
díjak átadása következett. /Pál Sándor kurató-
riumi elnök, MRSZ. / 

A díjak átadása után Győri Juhász Zsófia a 
Debreceni Immánuel otthon vezetője és Kul-
csár Tamás tolókocsis, mozgássérült fiatal 
kontakt  táncot mutatott be. 

A megható élmény után, Oláh István, a Deb-
receni Nagytemplomi Ref. Gyülekezet beosz-
tott lelkésze számolt be röviden a gyülekezet és 
az Immánuel otthon kapcsolatáról. 

83 gyerek 36 munkatárs segítségével éli az 
otthonban  mindennapjait. 6-18 éves korig 
folyik az oktatásuk, de azután is maradhatnak. 
Hittanórákat tart az otthonban és konfirmáci-
óra is felkészíti a gyerekeket. Az ő értelmi 
szintjüknek megfelelően folynak ezek a foglal-
kozások. A konfirmáció gyülekezeti esemény, 
ahol egy ideje már együtt konfirmálnak a gyü-
lekezet konfirmandusaival. 

A külföldi jó gyakorlatról  Makai Péter Ro-
mániából érkező lelkipásztor számolt be. 
„ÍRISZ”-házat hoztak létre, amely a fogyaték-
kal élők otthona. Ebben diakóniai alapítvány 
segítségével  fogyatékosok nappali  foglalkozta-
tását végzik. Negyven súlyos és középsúlyos  
fogyatékkal élő fiatal kap itt lehetőséget, hogy 
hasznos munkát végezhessen. 

 
(Folytatás a(z) 8. oldalon) 
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Végül Győri Juhász Zsófia az Immánuel ott-
hon vezetője a Gyülekezeti Akadálymentesítés 
Munkacsoport  munkájáról számolt be: 

Ez a munkacsoport azért jött létre, hogy 
segítse a gyülekezeteket a fogyatékos emberek 
befogadásában. Havonta egyszer ülnek össze. 
Első eredményük ez a konferencia. 

Fogyatékos emberek nélkül fogyaté-
kosak gyülekezeteink is! 

Tervek, célok: 

- Stratégiai kép kialakítása a fogyatékos  
személyekről. 

- Hogyan gondolkodjunk róluk? 

- Hol a helyük a gyülekezetben? 

- Segédanyagok biztosítása. 

- Eszköztár, tudásbázis kialakítása. 

- Utazó tanácsadói szolgálat. 

Ebéd előtt Durgonics Tamás református val-
lástanár záró áhítatával ért véget ez a konfe-
rencia. 

Bízom benne, hogy nem volt hiábavaló az itt 
együtt töltött idő és eljut a híre a többi gyüle-
kezetbe is, ahol nyitott szívekre talál és elhá-
rulhatnak az AKADÁLYOK a fogyatékkal élők 
elől. 

Adja Isten, hogy nyitott szívvel és egy-
mást segítve mehessünk tovább ezen a 
megkezdett úton, hogy a fogyatékosok-
kal egyenrangú emberként és testvér-
ként dicsőíthessük Istent és szerethes-
sük egymást gyülekezeteinkben, Isten 
nagy családjában! 

Nagy Sándorné 

Benéz a nap a templomablakon. 

Átragyog a színes ruhájú 

tizenkét férfialakon. 

Tarka foltokat vet a padsorokra, 

s a kisfiúra édesanyja mellett. 

Az nézi egy ideig álmélkodva 

a szép mozaik templomablakot, 

a tizenkét sugárzó alakot. 

Aztán kérdez, legrosszabbkor talán. 

Megkérdi: "Kik azok, édesanyám?" 

Tart még az igehirdetés. 

Édesanyja csak arra figyel. 

S a kis kérdezőt súgva, hirtelen  

egyetlen szóval csendesíti el: 

"Keresztyének!" 

S hangzik tovább a prédikáció, 

szól az orgona, zeng az ének. 

"Gyerekek!" - vetődik fel hittanórán 

néhány nap múlva váratlan a kérdés: 

"Milyen emberek a keresztyének? 

Ki mondja meg nekem?" 

S a kis csapat nagy igyekezettel  

töri a fejét a feleleten. 

Aztán egy kisfiú jelentkezik. 

- Tanítója ilyen feleletet 

egyhamar újra aligha kap. - 

"A keresztyének olyan emberek, 

akiken átsüt a nap!" 

Milyen gyermeki, igaz felelet! 

Lehet-e annál drágább feladat, 

minthogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön 

átsüssön-ragyogjon a Nap?! 

Átragyogjon sötét világba, 

és beragyogjon sötét szíveket! 

Nem, ennél szebb feladat nem lehet! 

Kísérjen hát egyre a kérdés 

tovatűnő évek alatt: 

átragyog-e, átsüt-e rajtad, 

átragyog-e rajtam a Nap?! 

ÁTRAGYOG-E RAJTUNK? 
Túrmezei Erzsébet 
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Az Északi és a Keleti régió presbiterei gyűl-
tek össze ezen a presbiteri konferencián. 

Hajdúnánáson, a gyülekezeti teremben, 
Szabadi Árpád esperes úr végezte a vasárna-
pi igeszolgálatot. Mire megérkeztünk már 
vége lett az Istentiszteletnek. 

Rövid szünet után Szólláth Tibor Hajdúná-
nás polgármestere és a gyülekezet presbitere 
a város történetét mutatta be, egészen a haj-
dúk letelepedésétől a mai napig. 

Ezután Szabóné Marth Éva, a Hajdúnánási 
Református Iskola igazgatónője tett bizony-
ságot a református iskola és óvoda életéről. A 
kezdeti nehéz, harcokkal teli időszaktól a 
jelenlegi állapotokig. 

A református iskola ismérvei: 
-Gyermekközpontú, személyre szabott 

odafigyelés. 
-Képességek szerinti egyéni fejlesztés, fel-

zárkóztatás. 
-Nívó csoportokban való tehetséggondo-

zás. 
-Művészeti oktatás lehetősége. 
-Keresztyén erkölcsi értékek átadása. 
-Biztos igazodási pont. 
A református óvoda története 2011-től kez-

dődik, a Városi Önkormányzattal kötött köz-
oktatási megállapodásnak megfelelően. A 
város szívében működik. 

A református iskola és óvoda nevelési 
programjában kiemelkedő érték a hit, a 
nemzet és a család. Jelentős hangsúlyt kap 
az erkölcs és a szülők tisztelete. 

Az igazgatónő beszámolója után ebédelni 
mentünk az idősek otthonába. 

Ebéd után Suszter Szabolcs a református 
Iskola hitoktatója tartott előadást „ Pál tevé-

kenysége az apostoli korban” címmel, Kar-
dos Péter írása alapján. 

Pál az első pogány apostol, gyökeres hatás-
sal bíró, karizmatikus személyiség. A farizeu-
sok farizeusa Krisztuskövető lett, ő az első 
keresztyén misszionárius, aki a nagy straté-
giai pontok mentén végzi missziói munkáját. 
Pál missziójának célja: közösség, gyülekezet-
építés, Isten üdvözítő kegyelmének hirdetése 
a világban, a világ megváltása. 

Az előadás után Lovász Krisztián 
hajdúsámsoni lelkipásztor a kötelező hit és 
erkölcstan bevezetéséről, az ezzel együtt járó 
feladatainkról és felelősségünkről beszélt. 
Reményét fejezte ki, hogy olyan hitoktatók 
kerülnek az iskolákba, akik szívvel- lélekkel 
végzik ezt a fontos szolgálatot. Szeretettel és 
türelemmel megérinthetik így a gyermekszí-
veket és rajtuk keresztül a szülők szívét is. 

Különösen a szívünkre helyezte az imádság 
fontosságát. Hordozzuk imáinkban, hogy 
ezzel a régen várt lehetőséggel jól tudjunk 
élni! 

Végül Gacsályi Gábor tiszteletes úr áhítat-
tal zárta be a konferenciát. /Zak. 4:16,10 és 
1Pét. 2. / 

„NEM HATALOMMAL, NEM ERŐSZAK-
KAL, HANEM AZ ÉN LELKEMMEL…” 

Isten most egy kaput, egy lehetőséget nyi-
tott számunkra, próbáljuk szeretettel, böl-
csen használni ezt a lehetőséget! Épüljünk 
fel lelki házzá, olyan lelki házzá, ahová jó 
jönni, ahol jó együtt lenni! Próbáljunk lelke-
ket menteni, szépíteni Isten nagy templomá-
ba! 

Nagy Sándorné 

Összevont kisköri presbiteri Konferencia  
/ Hajdúnánás 2013. március 17. / 
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Anya, én magam sem tudom, mi történt velem,  
Hirtelen nagy lett a szám és hosszú a kezem,  
Még a hangom is megváltozott,  
Pofákat vágok és ugrándozok  
Még akkor is, amikor tudom,  
Nem volna szabad,  
S néha az elfojtott nevetéstől  
Rázkódik velem a pad...  
Anya én sem tudom, mi lett énvelem,  
De már nem tudok megülni csendesen,  
Mindenről eszembe jut valami más,  
Nehezebben megy a tanulás,  
Időnként csak úgy ábrándozom a könyv fölött,  
Máskor meg mindenkit fellökök,  
Idétlenkedem, mondják, akik látnak,  
És én is inkább látom magam valaki másnak  
Mint kedves, jó gyereknek,  
Aki régen annyira örült minden apróságnak,  

Cukornak, perecnek...  
Most mindig valami más kell,  
Divatos ruhák, pénztárca sok pénzzel,  
tudom, jobb lenne lenni jónak, megint kedves  
szófogadónak,  
Nem értem, miért nem jön ez össze,  
Ó, jöjjön már valaki, s újra töltse  
Fejembe azt a sok-sok illemszabályt  
És tanácsot, amit tőled kaptam,  
Mióta csak vagyok neked...  
Mert ez mind valahogy most elveszett,  
S félek nagyon, hogy mit szólsz ehhez...  
Anya én sem tudom, meddig tart ez, mi lesz,  
De azt éreznem kell, hogy szeretsz,  
Szeretsz, szeretsz, nagyon, nagyon,  
Még jobban talán, mint egykoron,  
S éreznem kell, hogy türelmed végtelen...  
Anya, köszönöm, hogy segítesz nekem!  

www.bocskaiter.hu 

Anyák napjára hangolódva 
Kedves Gyerekek! Közeleg az Anyák 

napja és ilyenkor talán a ti kis szívetek is 
nyitottabbá válik arra, hogy észrevegyétek 
mennyi mindent tett, tesz anyukátok értetek. 
Mindenképp jusson eszetekbe hálát adni 
Istennek gondoskodó, megajándékozó szere-
tetéért, hiszen a szüleinket -köztük anyukán-
kat is- tőle kaptuk és ők is neki köszönhet-
nek bennünket! 

Nektek is jól esik, amikor anyukátok meg-
ölel, megsimogat, megdicsér benneteket, 
legalább most kicsit legyetek ti is kedveseb-
bek, odaadóbbak feléjük! Ehhez szeretnénk 
segítséget nyújtani egy versajánlattal, amit 
megtanulva elmondhattok és a kis virágötle-
tet megvalósítva még nagyobb örömben tud-
nátok részesíteni anyukátokat.  

Szabó Judit 

 

Kálnay Adél: Levél Anyához 

http://jazsoli5.freeblog.hu/archives/2008/08/24/Kalnay_Adel_Level_Anyahoz/
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Már előre sejtettem, hogy ez a riport külö-
nösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a zene, 
az ének mindig elvarázsolt. Azt hiszem, so-
kan vagyunk így ezzel... Aztán amikor Márti-
tól (Elekné Szórádi Márta) megtudtam, hogy 
kedd esténként Kiss Andrásnál és feleségé-
nél, Gyöngyinél vannak a zenekari próbák, 
még inkább izgalomba jöttem. Eszembe ju-
tott az is, hogy az első gyülekezetek is háznál 
voltak megtartva, így kellene nekünk is egyre 
többször otthonainkban tartani a kiscsopor-
tos összejöveteleket. 

Sajnálattal állapítottam meg, hogy nem 
igen jelentkezhetek a zenekarba, mert ének-
hangom igen gyér tehetséget rejt. Aztán hir-
telen ötletként felmerült bennem, hogy ké-
szíthetnék egy videó felvételt, hogy az újság-
olvasó testvérek is részesüljenek abban az 
élményben, amiben nekem részem volt. És 
az újságba mi kerül? Ezért maradtam az ere-
deti verzió mellett. Az írásommal próbálom 
meg visszaadni azt a hangulatot, ami körül-
vett a Vörösmarty utcán a Kiss család lakásá-
nak emeleti szobájában. 

A próba kezdetén Márti nagy izgalommal 
mutatta, hogy milyen új dalt hozott. Nyújtot-
ta is Uzonyi Katikának, hogy: "Ezt le tudnád 
blattolni?" Katika örömmel vállalkozott rá. 

Egy pillanat múlva már szépen zengett a 
dicsőítő ének, mely cseppet sem volt könnyű. 
Borosné Marika szorgalmasan jegyzetelte az 
instrukciókat, melyet Márti súgott neki: "itt 
pörgősebben, ott cisz stb… 

 Azt is elárulta Márti, hogy Marika és 
Gyöngyi, aki most sajnos nem lehetett jelen, 
mindig emlékeznek a változtatásokra. Ment 
serényen a próba, Gyüre Ancsa szolmizált, 
Bandi tapintatosan akkordozott, az énekesek 
blattoltak, érezhető volt a koncentráció… 

”Balázs, a harmadik sorban elég a szü-
net?..." –  kért megerősítést Márti Molnár 
Balázstól. Egymásra pillantottak, és tudták, 
hogy elég… 

Én is kaptam kottákat, hogy énekeljek ve-
lük, de inkább átadtam magam az énekek 
varázsának. 

Szerintük még nagyon sok a begyakorolni 
való, nekem már ebben a formában is na-
gyon-nagyon tetszett a koncert, bár a lét-
számhiány érezhető volt.  

 
 

Bő másfél órás zenélés és éneklés után me-
részkedtem feltenni kérdéseimet, rögtön 
hármat is egyszerre: 

Kinek az álma volt ez a zenekar? Mióta 
létezik? Hogyan történt a névválasztás?
Borosné Marika kezdi a válaszadást: 

-Loment Péter lelkészünk álmodta meg. Mi 
pedig tovább álmodtuk. 

2010. májusában gyűltünk össze hatan. 
Majd augusztusban csatlakozott Molnár Fe-
renc, Molnár Szabolcs, Gyüre Ancsa és Kon-
dorné Bori.” 

- A Noés tábor adta az ötletet a névválasz-
táshoz! – teszi hozzá Kiss András. 

Milyen időközönként találkoztok? 
- Hetente találkozunk. Advent előtt nagyon 

sűrű a programunk, viszont januárban egy 
kis szünetet tartunk. 

Amikor a létszám változásaira utalok, meg-
tudom, hogy 2010. augusztus 31-én a tanév-
nyitón Molnár Balázs, az akkor még a Balta-
zár Dezső Református Általános Iskola 8. 
osztályos tanulója, mint leleményes techni-
kus segédkezett Szabadi Árpádnak a zenekar 
hangosításában. Később is lelkesedéssel és 
érdeklődéssel viszonyult az együtteshez, 
meghívták, és azóta mint technikus, és időn-
ként dobosként erősíti a csapatot. 

Kondorné Borit említik szeretettel, aki 
anyai szolgálat miatt nem erősítheti jelenleg 
a zenekart. Végvári Tibor, akit Tibi bácsinak 
szólítanak, szintén fontos szerepet töltött be 
a Bárka zenekar létrejöttében és sikeres sze-
repléseiben, indokoltan marad egy időre tá-
vol. 

A Molnár Testvérek nevét is szeretettel 
emlegetik, akik jelenleg nem tudnak részt 
venni a próbákon. Márti így fogalmaz ezzel 
kapcsolatban 

- Zenekarunknak vannak olyan tagjai, akik 
jelenleg nem tudnak részt venni a munkánk-
ban, ezt szeretettel tudomásul vesszük, és 
természetesnek tartjuk, hogy továbbra is kö-
zénk tartoznak. 

2012-ben lelkészünk ajánlotta Uzonyi Kati-
kát billentyűsnek, aki énekelni is szépen tud 
- tudom meg a fiatal szintetizátoros lányról 
idekerülése történetét. 

 
 

(Folytatás a 12. oldalon) 

A Bárka Zenekar 
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A Zenekar tagjai úgy érzik, hogy a távol 
levők nemcsak emberileg, hanem magas 
szintű zenei tudásuk miatt is hiányoznak. 

Kinek mit jelent ez a szolgálat? 
A mellettem ülő csengő hangú Gyüre An-

csa kezdi a válaszadást. 
- Az a szó jutott az eszembe, hogy Isten 

dicsőítése. Jó itt lenni átszellemülten, lelki 
felüdülést, jó kikapcsolódást is nyújt. 

Borosné Marika rövid, tömör válaszában 
benne van a lényeg: 

- Mindent jelent! 
Márti megsúgja bizalmasan nekem: 
- Tudod, itt mindenkinek megvan a hozzá 

illő szerepe. Marika a kapcsolattartó! 
Valóban. Fültanúja voltam amint a próba 

elején felhívta Pongor Misit, érdeklődve 
hogyléte felől. Majd azt is elárulják nevetve, 
hogy Misi gyakran kérdezi Marikától: "Edzés 
lesz?" 

Ő a Zenekar dobosa illetve az ő szavaikkal 
élve már „kacérkodik" a basszusgitárral is. 

Márti folytatja: 
- Lelki felüdülést jelent. Istenből és egy-

másból is építkezünk. A közösség erősít, jó, 
hogy lelki társak vagyunk! - mondja őszinte 
örömmel, majd nevetve vallja be: Annak el-
lenére, hogy néha hamisan szól egy két hang, 
az összemosolygások mindenért kárpótol-
nak! 

Kiss András, a csendes házigazda folytatja: 
 

 - Nekem is ez a kikapcsolódás. Egy kis 
Istentisztelet. Mindig várom a kedd estéket!  
- hangzik az őszinte, örömteli vallomás. 

 A többiek rám parancsolnak, hogy feltétle-
nül így írjam: a megbeszélés közben is mu-
zsikál, gitározik, és Ő eközben sokat sejtető-
en mosolyog… (Ugye milyen jól ismerik egy-
mást?...) 

Azt is megtudom, hogy ő az, aki előkészíti a 
terepet a gyakorlásra. Alázattal, csendesen 
viszonyul embertársaihoz. 

És már fel is sóhajtanak: De jó lenne, ha 
Gyöngyi is itt tudna lenni, hiszen vele kerek 
az egész… (A ház asszonya, Kissné Tardi 
Gyöngyi iskolai elfoglaltságából az interjú 
idejére még nem érkezett haza, így az Ő sza-
vait, gondolatait nem tudom idézni.) 

A két fiatal, Balázs és Katika szerényen 
mosolyog, miközben Balázs a dobok mögül 
válaszol: 

- Örömzenélés ez. Már hiányzott a szünet 
után újra találkozni. Jó zenélni! 

Balázs Debrecenben a Gábor Dénes Szak-
középiskolában tanul elektrotechnikusnak, 
aki önszorgalomból rendben tartja a 
„gépparkot”. 

Katika válasza is nagyon pozitív: 
- Megnyugtató ez a szolgálat. Az iskolai 

gondok, a stressz után jó itt zenélni! 

Van-e olyan helyzet, esetleg, amikor el-
csüggedtek... A zene segít átvészelni az ilyen 
helyzeteket? 

(Folytatás a(z) 13. oldalon) 
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Ancsa azonnal válaszol: 
-Van ilyen helyzet. Szívesen fordulok az 

énekekhez. Bő repertoárunk van, akár hála-
adás, akár kérés van a szívemben, de elcsüg-
gedés esetén is vigaszt tudnak nyújtani a 
szép énekek. 

Szerintetek mivel lehetne a gyülekezet lét-
számát növelni, a gyülekezeti nagycsalád 
életébe még több embert bevonni? - hangzik 
a mostanában egyre gyakrabban felmerülő 
fontos kérdés. 

-Márti sóhajt egy nagyot: 
- Mi fontosnak tartjuk, hogy számban nö-

vekedjünk, de talán még fontosabb, hogy 
ezzel arányosan mélyüljön a gyülekezet lelki 
élete is. 

Nagyon jó és összetartó a gyülekezetünk – 
folytatja. –Hálásak vagyunk a lelkész házas-
párnak a sok szeretetért és energiáért, időt 
igénylő munkáért, amit a gyülekezetünkért 
tesznek. 

Felvetettem, hogy ha többet szerepelné-
nek, talán jobban növekedne a gyülekezet 
létszáma. 

- Lehetséges - folytatja Márti. 
Minőséget igyekszünk nyújtani, de időhi-

ány miatt nem tudunk 8-10 dalnál többet 
összeszedni, és színvonalasan felszínen tar-
tani. Több szólamban szeretnénk megszólal-
ni, a vokálozást most gyakoroljuk. És ne fe-
ledjük, hogy ez egy amatőr zenekar. 

(Nekem sikerült elfeledni!) 
Két hónap is kell ahhoz, hogy 8-10 dalt 

megfelelő szinten begyakorolhassunk!- avat-
nak be a felkészülés titkaiba. 

Majd egy vidám, biztató kilátással toldja 
meg Ancsa: 8-10 év múlva készen leszünk 
akár minden héten szolgálni! 

Következő kérdésem a helyszínnel kapcso-
latos: 

Mindig itt tartjátok a próbákat? 
-Tavasszal és nyáron a gyülekezeti terem-

ben próbáltunk. Mivel ott nincsen állandó 
hőmérséklet, ami a hangszerek szempontjá-
ból fontos lenne, télire biztonságosabb helyet 
kerestünk. A Református Iskolába Feri köz-
benjárásával kerültünk, később Tibi bácsiék 
ajánlottak föl egy használaton kívüli helyisé-
get, és az utóbbi időkben a Kiss család ké-
nyeztet bennünket. 

Ancsa az Úr gondviselésére utal: 

- Sokáig küszködtünk a téli helyproblémá-
val! Fáztunk, vágytunk az állandó helyre. Itt 
megtaláltuk a helyünket! 

Majd az édesanyjától hallott mondást idé-
zi: 

- Ha Isten nyulat ad, bokrot is ad! 
A jobb idő beköszöntével újra a Bocskai 

téren muzsikálunk. – erősítik meg közösen. 

Az énekek hogyan kerülnek kiválasztásra? 
- Márti hozza! - hangzik Marika válasza. 
- Nem feltétlenül! - válaszol rá rögtön Már-

ti. 
- Túlnyomó többségben Te hozod, - mond-

ja Marika, - de tényleg, régebben más is ke-
resett kedvenc dalokat. 

Például Feri akkordozta és tanította meg 
Pintér Béla zenéit, és Tibi bácsi rendszeresen 
küldte a kör e-mailek-et! - emlékeznek közö-
sen. 

De olykor akadnak potyára hozott dalok is, 
amelyek vagy nem tetszenek meg eléggé, 
vagy túl nehezeknek bizonyulnak. – moso-
lyognak a felismerésen. 

Mennyire kerültetek egymáshoz közelebb 
e közel három év alatt? 

- Nem is ismertük egymást! - kezdi Márti. 
Majd Ancsa is hasonlóképpen fogalmaz: 
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- Ismeretlenek voltunk egymás számára. 
András bevallja: 
-Barátság alakult ki közöttünk. Igazi, élő 

barátság. 
- Tanácsot is kérünk egymástól. A név és 

születésnapokat is megtartjuk. Számon tart-
juk egymás dolgait. Katikának a felvételijéért 
is imádkoztunk, ami sikeres lett, a Kós Ká-
roly Művészeti Szakközépiskolába. - hang-
zottak a csoport összekovácsolódásának jelei. 

Marika vallomása így hangzik: 
- Jó elmondani az örömöket és problémá-

kat! Szoktunk egymásért is imádkozni. 
Márti: 
- Alig tudunk elszakadni egymástól! 

Miben látjátok az Úr Isten áldását? 
- Az Úristen áldását látom abban is, hogy 

milyen csodás módon került ide Balázs és 
Katika! 

Szerintetek nem léptek fel ritkán a templo-
munkban? - hangzik a kissé provokatív kér-
désem. 

Majd további kérdésekkel folytatom: 

Hol léptetek már fel? Mik a távolabbi ter-

veitek? 

Jó, hogy hallhatók és láthatók vagytok a 

Youtube-n is... 

- Jobb lenne sűrűbben fellépni a templo-

munkban - kezdi Márti az első kérdésre a 

választ, – de ennek több akadálya is van. 

Rendszereznünk kell a kottáinkat, fix reper-

toárt kialakítanunk, ami már meg van, csak 

még nem látjuk át eléggé.  

Isten malmai lassan őrölnek! - mondja ne-

vetve - Szeretnénk még egy jó felvételt ma-

gunkról!  

Ismét kérnek, feltétlenül írjam meg, hogy 

Balázs sokat sejtetően mosolyog. —Ami igaz 

is, -  majd megígéri: ”Most majd sikerül a 

felvétel.” 

- Ezzel a technikával igyekszünk operálni, 

megpróbáljuk kihozni a legjobbat! - bizako-

dik Márti, a zenekar vezetője, bár e cím ellen 

tiltakozik. 

A többi kérdésemre így folytatja a válasz-

adást: 

- A debreceni Attila téren felléptünk Kórus-

találkozón. Egyházmegyei találkozón Hajdú-

nánáson kétszer is megszólalhattunk. A Kál-

vin téri templomban tavaly július 4-én is 

próbáltuk a tőlünk telhető legjobban szolgál-

ni Istent. Ha meghívnak, örömmel elme-

gyünk, de nem ez a legfontosabb számunkra. 

A legfontosabb, hogy a gyülekezetünkben 

szolgáljunk. 

Köszönettel vesszük a gyülekezet támoga-

tását, szeretetét, és e fórumon keresztül is 

szeretnénk megköszönni a Csukás házaspár 

önzetlen segítségét. Csukásné Bernáth Krisz-

tinek az elhasználódott kották újraírását, és 

férjének, Csabának a Zenekari Logó megter-

vezését, és kivitelezését. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük 

Nagy Zsoltinak a Zenekarról készült fénykép 

és filmfelvételeket, és a videó-szerkesztést, 

melyet Molnár Szabi feltöltött az ismert vi-

deó megosztó portálra.  

Hitvallásunk az Örömben, búban is veled 

Uram kezdetű dal: 

 „Örömben, búban is Veled Uram, ujjongó 

percekben és borúban,  

Jelenleg messze vagy, messzebb, mint az 

ég, de imám repül feléd. 

Hallelu-hallelu-halleluja, Úr Jézus Te vagy 

a szívem Ura, 

Terólad boldogan énekelek, és örömmel 

áldom neved.” 

Miközben a kabátunkat vettük felfelé az 

előszobában, előjött rejtekéből házigazdánk 

bájos, álmos szemű Máté kisfia, akiről meg-

tudtam, hogy igen lelkesen dobolt egynéhány 

próba alkalmával. Szerintem ez alkalommal 

is szívesen besegített volna Balázsnak, de a 

konga kifejezetten hiányzott az egyik dal vé-

gén...! 

Már kinn az utcán, az autónál beszélgetve 

tapasztalom meg, hogy tényleg nehezen tud-

nak, tudunk egymástól elszakadni, és azt is 

kihangsúlyozta Márti, hogy „a család minde-

nek előtt”, vagyis sohasem kell senkinek pi-

ronkodnia, ha bármi ügye, gondja akad, és 

emiatt nem tud jelen lenni a próbán. 

Isten áldja meg továbbra is életüket, szol-

gálatukat! 

Rózsáné Szilvi 
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  1848. március 15. hatalmas pillanat volt, a 
nemzet nagy pillanata. Minden szív egyszerre 
dobbant. A forradalom és szabadságharc Ma-
gyarország  történetének  meghatározó esemé-
nye, a nemzeti  ébredés  egyik kiindulópontja.          
Arra a napra emlékeztünk, mely elindította a 
magyar nemzet szabadságharcát.  
  A márciusi ifjak előtt hajtottak fejet  iskolánk 
tanulói. 2013. március 14-én az 5/a és az 5/b 
osztály ünnepi műsorral tisztelgett az 1848/49
-es forradalom  és szabadságharc emléke előtt.  
Műsorukban felidézték e nap történelmi ese-

ményeit, színhelyeit, kiemelkedő személyisége-
it, forradalmi hangulatát. Versekkel, dalokkal, 
képekkel röpítették vissza a megemlékezőket a 
múltba. A gyerekek tánca e nap jelképét, a ko-
kárdát jelenítette meg a nézők előtt.  
  A márciusi ifjak nagy üzenete a márciusi éb-
redés, a márciusi lobogás, a márciusi akarat, a 
márciusi tenni és változtatni tudás. Reméljük a 
hallgatóság szívét megérintette március 15. 
mondanivalója, s a kezdeményezés bátorságát 
gyermekeink tetteikben viszik tovább.   

Baloghné Pénzes Anikó és Szabó Tünde  

„Emeld fel fejedet, nemzetem!” 

Családi vasárnap 
 

„Áldott a király, aki az Úr nevében jön!” 
(Lk 19:38) 
Március 24-én, virágvasárnapon a 6.a és a 6.b 
osztályos tanulók szolgáltak családi vasárnap 
keretében. Ezen a napon Jézus Jeruzsálembe 
való dicsőséges bevonulására emlékeztünk. 
Tanulóink versekkel, hangszeres játékokkal, 
énekekkel dicsérték az Urat mindannyiunk 
örömére. Műsorukkal előkészítették a nagyhe-
tet és az egyik legjelentősebb keresztény ünne-

pünket, a húsvétot. A gyerekek által tolmácsolt 
üzenetet nem csak az ünnepi időszakra zártuk 
a szívünkbe: 
„Jöjjünk mind őszintén, szívünket kitárva, 
Fogadjuk be Őt és zengjen a Hozsánna! 
Boldog, aki készen a Megváltójára vár, 
Mikor dicsőségben arkangyal trombitál, 
Mert eljön a Király!” 
(Vad Lajos: Jön a Király) 

Baloghné Németh Anita 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
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Böjt után  

Pünkösdi Istentiszteletek Rendje 

Konfirmációi fogadalomtétel Május 12. vasárnap 9 óra  Templom 

Úrvacsora előkészítő isten-
tisztelet   

Május 15. szerda 18 óra  Gyülekezeti ház 

Úrvacsora előkészítő isten-
tisztelet 

Május 16. csütörtök 18 óra  Gyülekezeti ház 

Úrvacsora előkészítő isten-
tisztelet 

Május 17. péntek 18 óra  Gyülekezeti ház 

Úrvacsora előkészítő isten-
tisztelet 

Május 18. szombat 18 óra  Gyülekezeti ház 

Pünkösd 1. nap Május 19. vasárnap 9 óra  Templom 

Pünkösd 1. nap   vasárnap 11 óra  Vénkerti Imaház 

Pünkösd 1. nap   vasárnap 15 óra  Pród 

Pünkösd 1. nap   vasárnap 18 óra  Gyülekezeti ház 

Pünkösd 2. nap Május 20. hétfő 9 óra  Templom 

Pünkösd 2. nap   hétfő 14-18 óra  Tájházak a Polgári utcán  

Nagymamámtól hallottam először Jézusról 
is, és a böjtölést is tőle láttam 
gyermekkoromban. Ha valami 
probléma, szomorúság volt a csa-
ládban ő nemcsak imáiban kérte 
az Úristen segítségét, hanem 
gyakran böjtölt is. Így számomra a 
böjtről nemcsak a húsvétot meg-
előző időszak jut az eszembe, ha-
nem az, hogy az év bármely nap-
ján lehet alkalmanként valakiért 
vagy valamiért meghozni azt az 
áldozatot, hogy nem eszünk az-
nap. Nekünk alázattal és hittel kell fordul-
nunk Istenhez, az már az Ő dolga, hogy telje-
síti-e a kérésünket vagy sem. Nagyon jó meg-
tapasztalni, - még hogyha nem is olyan nagy 

dolog ez - hogy közbenjárhatunk egy ügyért 
Jézusnál. 
A böjt nemcsak a hús elhagyásra vo-
natkozhat, hanem olyan valamire is, 
ami nekünk fontos és valóban lemon-
dással jár. Ez mindenkinél mást je-
lenthet. Kinek az édesség, kinek a 
zene, TV, szórakozás, vagy a sok be-
széd, költekezés... Próbáljuk ki, hogy 
imáinkat akár egy kis elcsendesedés-
sel vagy az aranygaluskáról való le-
mondással erősítjük meg. Legköze-
lebb jobban fogjuk értékelni a beszél-

getéseket vagy a finom falatokat. 
Kívánok mindenkinek erőt, hitet és mo-

solygós böjtöket  
Rózsáné Szilvi  

 


