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Mert mindent csak úgy lehet 

kibírni, 

ha van kivel nevetni-sírni. 

És imádkozni: ketten, egy hittel. 

A legnagyobb áldás te voltál, 

hidd el! 

Szavaidtól tágul a lélek. 

Örülsz egy kéksapkás cinegének, 

és rányitod a szememet újra: 

milyen egy fa zúzmarás ujja. 

Gyűlhetnek arcomon ráncok: 

van, aki többnek lát, 

mint látszok. 

Európa e szomorú táján 

jó volt az élet teveled, Drágám. 

Hányféle szál is fűzött hozzád? 

Szeretlek s büszke vagyok rád. 

Egy ilyen kalandra mint az élet 

másodszor is társul vennélek! 

Kovács Tibor 

Másodszor is társul vennélek 

Februárban a házasság volt a témánk 
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A 2013. év missziói értékelése 
Ha egy esztendőre visszatekintünk - akár a sa-

ját, akár a gyülekezetünk múlt évére - akkor azt 
kell látnunk, hogy kaptunk az Istentől 

 Ajándékokat 

 Az ajándékokkal együtt járó felelősséget 

 Tapasztaltunk hiányokat, amelyek betöltésé-
re nagyon régóta vágytunk. Fájó szívvel lát-
tuk, ha más gyülekezetnek megadattak, s ta-
lán panaszkodunk is olyankor ezek miatt a 
hiányok miatt. Azonban Isten arra intett min-
ket, hogy nem, vagy még nem lehet a miénk. 

Istenünk ebben a hármasságban tanított 
minket élni, harmó-
niát találni 2013-
ban. Megtapasztalni 
a zsoltárossal 
együtt: 
„Csak Istennél 
csendesül el lelkem, 
tőle kapok remény-
séget.” (Zsolt.62,2) 

 A vasárnap déle-
lőtti istentisztele-
tek látogatottsá-
ga lassú, de fo-
lyamatos növeke-
dést mutatott. Az 
általános vasár-
napokon átlago-
san 205 fő vett részt. A 10 családi vasárna-
pon átlagosan 613 fő volt jelen. Minden 
istentiszteletet egybeszámítva átlag 250-
en dicsértük Istent vasárnaponként. Leg-
többen a tanévnyitó istentiszteleten és a 
karácsony szentesti istentiszteleten vol-
tunk (790 illetve 750 fő). 

 Most is el kell mondani, hogy a vasárnap 
esti istentiszteletek látogatottsága nagyon 
alacsony, átlaga 10 alatti. Az úrvacsorákat 
megelőző bűnbánati alkalmakon átlago-
san 22-en vettek részt. Továbbra is nagyon 
alacsony volt a pródi, hajdúvidi és vénker-
ti istentiszteletek látogatottsága. Minde-
gyik 10 fő alatti. 

 10 alkalommal tartottunk családi vasárna-
pot iskolánk diákjaival és családtagjaikkal. 
Azt tapasztaltuk, hogy a családi vasárna-
pok látogatásán túl az iskolás gyerekek 
családtagjai nem szívesen vesznek részt 
más gyülekezeti alkalmakon. Pedig a csa-
ládi vasárnap csak „előszobája” az aktív 
gyülekezeti életnek. Sajnos legtöbben nem 
akarnak az előszobánál tovább jutni, sőt 
gyakran oda is egyedül küldik el gyerme-
keiket. 

 Működtek a gyülekezeti kisközösségek. 
Imaközösség megszakítás nélkül heti 
rendszerességgel, 10-15 fővel működött. A 
csoportnak nagy szerepe van a gyülekezet 
szeretetszolgálati tevékenységében. Ki-
emelt eseményük volt, hogy ősszel és ta-
vasszal kölcsönösen meglátogatták 
egymást az Értelmi Fogyatékosok Napkö-
zi Otthonának tagjaival. Közülük kerülnek 
ki a gyülekezet időseit, betegeit látogató 
testvérek. Bekapcsolódtak a kórházlelkészi 
szolgálat által szervezett beteglátogatói 

képzésbe. Rájuk hárul 
a szeretetvendégségek 
szervezésének felada-
ta is. Rendszeresen 
tartják a kapcsolatot 
az értelmi sérülteket 
gondozó Tiszafüredi 
Református Szivár-
ványházzal. Tagjai 
segítik, számon tartják 
egymást. A kismama 
körös alkalmakon ők 
vigyáznak a kicsikre, 
amíg az anyukák be-
szélgetnek, imádkoznak. 

 Két heti rendszeres-
séggel működött a férfi-
kör. A férfiak és család-

apák lelki érettségét, szolgáló taggá válását 
segíti elő ez a csoport. Tagjai a gyülekezet 
oszlopaivá váltak. 

 Két heti rendszerességgel szerveztük a 
baba-mama kört. Sok anyuka a korábbi 
tagok közül újra munkába állt, és a cso-
port pillanatnyilag csak néhány fővel mű-
ködik. Reméljük, hogy a csoport, a 2014 
februárjától induló programsorozat kereté-
ben új tagokkal, új lendületet nyer. 

 Az ifjúsági bibliakör tagjai is hetente talál-
koztak, a nyári időszakot kivéve. Tagjai 
közül többen már más városokban tanul-
nak. Létszámuk csökkent, de „elhagyva 
a gyermeki dolgokat” a megmaradók lelki-
leg érettebbekké váltak. 

 A frissen konfirmáltakból alakult kisifis bib-
liakör élénken működött Magyar Balázs Dá-
vid vallástanár vezetésével. Ez a csoport biz-
tos pontot jelent a fiatalok számára. 

 2013 tavaszáig tartott a felnőtteknek szóló 
bibliaiskola. A résztvevők alaposabb bib-
liaismeretre tehettek szert. 

 2013-ban is volt 10 alkalomból álló felnőtt 
(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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konfirmációs kurzus. 

 Pillanatnyilag 2 gyülekezeti ifjúsági konfir-
mációs csoport működik egyik 6, másik 11 
fővel. A református iskolás diákok a hittan-
órákon készülnek a konfirmációra. 

 Két idősek otthonában és a szenvedélybete-
gek között végzett szolgálatok is a korábbi 
évekhez hasonlóan rendszeresek voltak. 

 Három önkéntes vezetésével működnek a 
gyermek istentiszteletek. 

 Működött a Bárka Zenekar 

 Alkalmanként voltak pedagógus biblia-
órák, valamint a nevelési értekezletek igei 
gondolatokkal kezdődtek. 

 Havonta voltak presbiteri gyűlések. Presbite-
reink többsége aktív, példaadó elöljárója a 
gyülekezetnek. Rendszeresen részt vesznek az 
egyházmegyei kisköri találkozókon. 

 Működtek a kuratóriumok, bizottságok, igazga-
tótanács. Sok feladat, és döntés hárult rájuk. 

 Szeptember óta gyülekezetünk lelkészi 
munkatársa lett Lukács Beáta lelkésznő. 
Kérjük, hogy tapasztalatszerzését, beillesz-
kedését segítsék a testvérek! 

 A hajdúvidi szórványgyülekezet fellátogatá-
sa megtörtént Tóth Zsigmond önkéntes 
szolgálatával. Tervezi, hogy 2014 tavaszán a 
pródi szórványgyülekezetet is végiglátogatja. 

 Új kihívás volt az ősztől bevezetésre kerülő 
kötelezően választható hit- és erkölcstan-
oktatás az állami iskolákban. Pillanatnyi-
lag: a református iskolában 16, a gyüleke-
zetben 5, állami iskolákban és óvodákban 
12 hittancsoport, összesen 33 csoport mű-
ködik. Ez a munkaterület az evangélium 
hirdetésén túl, az adminisztrációban is 
nagy pontosságot és odafigyelést kívánt. 

 Gyülekezeti honlapunk látogatottsága nőtt. 
Havonta átlag 535 látogatója volt, legtöbben 
decemberben (689-en) nézték meg.  

 Kéthavonta megjelent gyülekezeti újsá-
gunk. Lassan a 900 példány is kevésnek 
bizonyul. Többek önkéntes munkájának 
eredményeként áll össze. Jó eszköze a tájé-
koztatásnak, viszont a nyomdaköltség meg-
haladja az e célra beérkező adományokat. 

 78 keresztelés volt. 

 38-an konfirmáltak, 20 fiatal és 18 felnőtt. 

 6 pár kérte Isten áldását házasságára. 

 Református temetési szertartás végzésére 
35 alkalommal kértek minket (20 férfi és 
15 nő ravatala mellé) 

 7 alkalommal úrvacsoráztunk. Legtöbben 
karácsonykor vettek úrvacsorát 235-en. 

 Több zenés bizonyságtételre is sor került 
(Bárka Zenekar, Magvető Kórus, Városi 

és Pedagógus Kórus, Rákász Gergely orgo-
na, Mester Sándor gitár) 

 425-en fizettek egyházfenntartói járulékot. A 
legtöbb: 141.000 Ft-volt. Az egyházfenntar-
tás átlagos mértéke 9.800 Ft/fő volt. 

 Adományokat gyűjtöttünk és gyűjtünk 
Gyülekezeti házunk felújítására. 2013-ban 
2.926.500 Ft érkezett adakozóktól. Eddigi 
adomány összesen: 5,5 millió Ft 

 Hálával mondhatjuk el, hogy a múltban 
nem megfelelően rendezett ingatlanügyek 
és a gyülekezeti ház felújításának ügye 
végre elmozdulhatott a holtpontról. Re-
ményeink szerint tavasszal elkezdődhet-
nek a felújítási munkálatok. 

 Komoly kihívás volt a Bocskai tér felújítá-
sa a gyülekezet számára. A munkák több 
mint egy évre tették nehezen megközelíthe-
tővé a templomot, az iskolát és a gyülekezeti 
házat, illetve gyülekezeti termet. A felújítá-
si munkák szinte minden rendezvényre ha-
tottak, főleg a munkák őszi felgyorsítása 
idején. A későbbiekben hálás feladat lesz az új 
teret belakni és a gyülekezetnek is missziói 
célokra használni. 

 Örülünk a tér képéhez jól illeszkedő nagy-
méretű hirdetőtábláknak, amelyek végre 
méltó helyükön állhatnak. 

 Örülünk a megbízhatóan működő új han-
gosítási berendezésnek, amelyet az év 
utolsó heteiben vásároltunk az iskolával 
közösen. Köszönjük az erre a célra szánt 
adományokat. 

 Emlékezetes események voltak: 
a) Januárban házaspáros hétvége Berekfürdőn 
b) Ifjúsági csendesnap Hajdúszoboszlón 
c) Hittanvizsga, konfirmáció 
d) Lelkesítő nap Pünkösdkor 
e) Gyülekezeti tábor Berekfürdőn. Téma: 

Testi-lelki egészség 
f) Érzékenyítő csendesnap iskolásainknak 
g) Csoportindító alkalom szeptemberben 
h) Két templomban-egyházban vetélkedő  
i) Idősek napi záró alkalom 
j) Érmelléki kirándulás ősszel 
k) Munkatársi vacsora az esztendő végén 
Számtalan áldást és sok fájó hiányt is ide 

tudnánk még sorolni a fentiek mellé, de ösz-
szefoglalásként legyen elég most ennyi. 
Az áldásokat Istenünknek megköszönve, a 
felelősséget elhordozva, a hiányokért imád-
kozva induljunk el a 2014. esztendőben, hogy 
idén is tudjunk harmóniában együtt dolgozni 
az Isten országának építésén! 

Lomentné Szopkó Tünde 
 
(Elhangzott 2014. Január 5-én a vasárnap i 

istentiszteleten) 



4 

 

www.bocskaiter.hu 

A táborozás mindig jó lehetőség arra, 
hogy jobban megismerjük egymást. A gaz-
dag programok, a természet szépsége, ha 
kell egymás segítése olyan körülményeket 
teremtenek, melyek között az Isten felé 
és egymás felé megnyílás egy kicsit köny-
nyebb, mint a hétköznapokon. Ezért szer-
vezzük meg immár hetedik alkalommal 
többgenerációs gyülekezeti táborunkat.  

Kiket várunk? 

 Az elmaradhatatlan rendszeres táboro-
zókat. A zenekarosokra és csoportveze-
tőkre 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 közössé-
get keresnek a maguk és családtagjaik 
számára. 

 És természetesen bármelyik korosztály 
tagjait. 

Hová készülünk? 

Ismét Berekfürdőre, a gyógyvizéről híres 
alföldi üdülőfaluba megyünk. Bővebb in-
formáció: http://berekfurdo.parokia.net/   

Mikor megyünk? 

Július 1. keddtől 6.-ig, vasárnapig 

Mennyibe fog kerülni? 

A Tiszántúli Egyházkerület várható tá-
mogatásával felnőtteknek: 4000,-/fő/nap; 
azaz 24.000,-/fő/hét. A részvétel 2 éves 
korig ingyenes. 2 – 14 év közötti gyerme-
keknek a teljes hét költsége 12.000,-/fő 

Ez a nagyon kedvezményes ár abban 

az esetben érvényes, ha valaki a tábor tel-
jes időtartamán részt vesz. Egyéb esetben 
a napi díj felnőtteknek: 6000,-/fő/nap. 

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

Az ár tartalmazza a tábor teljes idejére 
a szállás és az étkezés díját. Nem tartal-
mazza az útiköltséget és egyéb belé-
pőket. Jelentkezéskor kérjük a teljes díj 
negyedét előlegként befizetni. A teljes ösz-
szeget a táborozás megkezdéséig kell a Lel-
készi Hivatalban rendezni. 

A jelentkezés visszamondása esetén a 
befizetett előleget csak abban az esetben 
adjuk vissza, ha maga helyett mást léptet 
be, és ezt május 31-ig jelzi felénk. 

Hogyan utazunk? 

Egyénileg személyautókkal. Akik busszal 
tudnak csak jönni, jelezzék felénk, hogy 
annak megfelelően tudjunk buszt rendelni. 
A busz költségét az utasok közt egyenlően 
szétosztjuk. 

Hogyan kell jelentkezni? 

Figyelem! Korai jelentkezést ké-
rünk, illetve előzetes regisztráció 
szükséges ahhoz, hogy az Egyházke-
rület anyagi támogatását igényelhes-
sük. 

Jelentkezésüket minél hamarabb, 
de legkésőbb május 31-ig várjuk a 
Lelkészi Hivatalban.  

Mennyien mehetünk? 

Legfeljebb százan jelentkezhetnek. 
Amennyiben  a jelentkezők száma nem éri 
el az 50 főt, idén le kell mondanunk erről a 
közös élményről. A jelentkezés sorrend-
jét a szobákban történő elhelyezésnél fi-
gyelembe 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 Házá-
ba! 

2014-ben is lesz gyülekezeti tábor! 

http://berekfurdo.parokia.net/
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40 éves a magyarországi Lepramisszió 
Gyülekezetünkben  30 éve  segítjük 

a Lepramisszió munkáját. Fő feladatunk, 
hogy imádkozzunk értük, de bizony még 
erről is megfeledkezünk. A másik az Anya-
gi segítségnyújtás. Az elmúlt évben 96 ezer 
forint adomány gyűlt össze. Minden ado-
mányt hálásan köszönünk a betegek nevé-
ben. 

 
Két történet a lepráról: 
 
- Egy orvostanhallgató a vizsga előtt tud-

ta meg, hogy leprás lett. Apja elzavarta ott-
honról. A gazdag muzulmán fiú kétségbe 
esve eldöntötte, hogy beveti magát az erdő-
be, hogy a vadállatok végezzenek vele, de 
ez nem történt meg. Isten gondoskodott 
róla. Amikor már jártányi ereje sem volt, 
iskolás gyerekeket vett észre és kiáltott 
nekik, hogy hívjanak rendőrt. Pár óra múl-
va bekerült a telepre. Ha Isten volna, ilyet 
nem engedne meg – mondta. Bizonyságot 
tettek előtte Jézusról, hogy az Ő vére sza-
badító erő. Később megígérte, ha járni tud, 
elmegy a Bibliaórára. Hosszú gondozás 
után már önállóan tudott enni és eljárt 
a Bibliaórákra. Megtért és bizonyságot tett 
arról, hogy hálás a betegségéért, mert ezen 
keresztül találta meg Jézust, aki személyes 
Megváltója lett. Sok pogányt vezetett még 
Jézushoz. 

 
- Egy asszony érkezett a lepratelepre há-

rom kislányával. Anyjukat is felvették, ő 
nem volt beteg, de bánatában öngyilkos 
akart lenni, mivel pár napja temette el 
a férjét, aki szintén leprás volt. A temeté-
sen a hétéves megütötte a lábát, orvoshoz 
került vele. Kiderült, hogy mindhárom 
gyermek elkapta apjuktól a leprát. Az orvos 
a missziói telepre küldte őket. Anyjuk kü-
lön szobát kapott. Sírtak a gyerekek, nem 
akartak elszakadni anyjuktól.  

Pár hónap múlva tele lett a testük csúf 
sebekkel, de Isten gondoskodott arról, 
hogy megismerjék Jézus Krisztust. Ettől 
kezdve örömmel szenvedtek, mert tudták, 
Jézus így is szereti őket és a mennyben vár 
rájuk. A nagyobb lánynak már 68 sebe 
volt, de boldogan tett bizonyságot: 
„Tudom, hogy helyünk van Jézus mellett, 
nem szomorkodunk.”  

Már semmit sem tudtak csinálni, csak 
énekelni, a sebekkel borított ajkak. 
Édesanyjuk is megtért és amikor gyerme-
keit eltemette, ott maradt a telepen, hogy 

hűségesen  nevelje a leprás gyermekeket.  
Csodálatos szelídséggel hordozta a köny-

nyű és gyönyörűséges igát Krisztusért, bol-
dog mosollyal járva a betegágyak között. 

 
Nem Marad örökre elfelejtve a szegény, 

nem vész el végleg a nyomorultak remé-
nye.  Zsolt.9,19 

Szabó Margit 
 
Imádság 

Mennyei Atyánk! 
Eléd visszük a világ minden tájáról 

a kiközösített, szenvedő leprás betegeket, 
akiket testileg-lelkileg is meggyötör 
ez a szörnyű betegség. Hálát adunk azo-
kért, akik igyekeznek segíteni rajtuk, or-
vosok és ápolók, áldozatos gyógyító mun-
kájukért. Hálát adunk azokért a kutató 
csoportokért,  melynek tagjai a lepra 
okozta idegrendszeri károsodások gyógyí-
tásán dolgoznak.  

Hálát adunk a 40 éves magyarországi 
Lepramisszió vezetőiért, munkatársaiért, 
a többi tagsággal való jó együttműködé-
sért. Magasztaljuk Istent a lepramissziót 
támogató hívő keresztyénekért. Kérjük 
segítsen, hogy minél több gyülekezet fogé-
kony legyen a misszió iránt, hogy meg-
érintse őket a lepra ügye. Imádkozunk új 
munkatársakért és azért, hogy a magyar-
országi és a Nemzetközi Lepramisszió 
tagjainak szavai és cselekedetei igazi ke-
resztyén bizonyságtételek lehessenek azok 
számára, akik között szolgálnak. 

A Lepramisszió imádságban született, 
imádságban ringott a bölcsője és imádság 
ma is a megtartó ereje. Hordozzuk hát mi 
is őket imáinkban. 

Mennyei Atyánk! Legyen neked dicsőség 
minden meggyógyult, hálás szívű bete-
gért, és adj erőt továbbra is azoknak, akik 
testi-lelki gyógyulásukért dolgoznak nap 
mint nap. Jézus nevében kérünk hallgasd 
meg könyörgésünket és fogadd szeretettel 
hálaadásunkat. Ámen. 

Nagy Sándorné 
 
További információkat lehet találni a Re-

formátus Missziói Központ internetes olda-
lán: http://rmk.hu/index.php  
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Kedves Barátaim! 
    A következő 
sorokat a 
facebookon 
írtam le, de 
igazából Nek-
tek szól! Re-
mélem, senkit 
nem bántok 
meg vele, 
mert nem az a 
célom! 
2013.12.22.-én 
fogalmazódott 

meg bennem hasonló gondolat, csak ugye 
az a gond velem, ha beszélni kell, az már 
nem nagyon megy és írni sem tudok min-
dig. Fogadjátok Tőlem szeretettel: Áldott 
ünnepet és Boldog Új Évet kívánok min-
denkinek! Vigyázzatok magatokra és egy-
másra! Szeretlek Titeket! 

A gondolat: 
Mi jár a fejemben? Ha végig olvasod, 

akkor köszönöm, de nem fog minden kide-
rülni, ami a fejemben és a szívemben van, 
hisz nem vagyok sem író sem költő, csak 
egy ember, aki hisz Istenben, a csodákban, 
és embertársaiban. 

Sok minden, talán nagy része csak okos-
kodás, de így gondolom. Soha nem voltam 
elég bátor, hogy mindent, amit gondolok ki 
is mondjam, de számomra nem is mindig 
fontos, hogy beszéljek. Az életben azt ta-
pasztalom, hogy akik hangosak és nem 
foglalkoznak mások érzéseivel, gondolatai-
val AZOK érvényesülnek és haladnak. 
Meddig? Nekem ez nem kell! Szeretnék 
haladni, de nem így. Sokan mondták már 
nekem, hogy mondjam, amit akarok, vagy 
ha nem tetszik valami, vagy éppen más-
képp gondolom.  

Én erre azt mondom, persze kell monda-
nunk, ami fáj, vagy nem úgy szeretnénk, 
vagy éppen én másképp emlékszem a dol-
gokra, de nem mindig! Meg kell tanulni a 
sok embernek, hogy meglássa, ha a másik-
nak fáj, vagy nem úgy szeretné, vagy egy-
szerűen észrevegye, ha valami bántja! Sok 
barátomat elveszítettem azért, mert ki-
mondtam vagy megírtam neki, amit érzek, 
gondolok! Emiatt sokkal óvatosabbá vál-
tam, de ez nem baj! A mosoly mögött sok-
szor fájdalom bújik meg, a sírás mögött 
néha öröm. Nehéz meglátni azt, amit sze-
retnél, de ha kinyitod a szíved és ismered 
igazából a másikat, és tudod, mit kell ten-
ned! Sokszor beleestem abba a hiába, hogy 

azt hittem tudom, mit kell tennem, de nem 
jött be. Azért vannak a hibáink, hogy tanul-
junk belőle, és azért vannak a nehézsége-
ink életünkben, hogy megerősítsenek ben-
nünket. 

A férjem Pisti egy hős volt. Persze nem 
mindig volt felhőtlen és boldog a házassá-
gunk, és nem is volt egy könnyű természe-
te. Őszinte volt, és sokszor kegyetlenül 
őszinte. Akik nem ismerték közelebbről azt 
gondolhatták, hogy... Sajnos Ő már nincs 
velünk! Hiszem, hogy jó helyen van, bár 
sokszor sírdogálok, hogy hiányzik! Hosz-
szan tartó szenvedésen ment át, de utolsó 
percig tartotta magát és soha nem jajga-
tott, nem siránkozott, csak örült annak, 
amit az élettől kapott! Amikor a lélegeztető 
gépen volt, minden nap olvastam a Bibliá-
ból Neki, sokan imádkoztak a gyógyulásá-
ért. Mikor magához tért, boldogság sugár-
zott az arcáról, és tovább küzdött! 

Néha a házasságok felbomlanak, olyan 
apró dolgok miatt, amit lehetne orvosolni 
egyszerűen, csak beszélni kellene egymás-
sal. Azzal, hogy a problémákat eltemetjük 
magunkban, arra hivatkozva önmagunk-
nak, hogy nem akarunk régi sebeket felsza-
kítani, vagy nem akarjuk, hogy a másik 
gyengének lásson minket, csak magunkat 
csapjuk be, vagy tesszük magányossá, 
és elfordítjuk magunktól házastársunkat, 
családunkat vagy barátainkat. Az ember-
társas lény, és szüksége van társakra! Ami 
bánt, írd le egy papírra és olvasd fel annak, 
akivel kapcsolatos, mert ha egyből mon-
dod, csak veszekedés lesz belőle, mert 
az indulat vezet! Ha fáj valami, mond el 
a feleségednek, beszéljétek, meg amíg le-
het! Megfutamodni könnyű, de fenn 
tartani a békességet, na ahhoz kell Isten 
segítsége! Ha megbánt valaki, ne duzzogj 
látványosan, hanem viseld el csendben, 
vagy kérd ki magadnak emberi hangon. Ne 
légy pukkancs! Ha sok a munkád és már 
érzed, hogy összecsap feletted a hullám, 
merj és akarj nemet mondani. Ne hitegesd 
barátaidat az utolsó percig, hisz kiismer-
nek, és tudják, mit fogsz tenni. Egyenesebb 
megmondani, hogy most nem. A házasság-
ban mindkét félnek figyelnie kell a másik-
ra, mert csak akkor tudjuk meg, hogy 
mennyire hiányzik a párunk, mikor már 
nem lehet velünk, főleg ünnepekkor. Per-
sze vannak kivételek, de akkor meg kell 
lépni, amit lehet. Békesség Istentől. 

(Folytatás a(z) 7. oldalon) 

www.bocskaiter.hu 
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Ebben a hónapban ünnepeltük a házasság 
hetét. Ehhez kapcso-
lódtak február négy 
vasárnapján az ige-
hirdetések témái is. 
Levente Péter szí-
nész és Döbrentey 
Ildikó meseíró volt a 
vendégünk február 
23-án, a hónap utol-
só vasárnapján. Egy 
nagyszerű és vidám 
előadás keretében 
gondolkodtattak el 

bennünket arról, hogy „Minek a házasság?” 
A Baltazár Dezső Refor-

mátus Általános Iskola 
étkezőjében mintegy 
nyolcvanan gyűltünk 
össze. Nemcsak gyüle-
kezetből jöttek, hanem 
voltak a Kálvin téri test-
vérek közül és Balma-
zújvárosról is. 
Személyes élmények és 
hitbeli meggyőződések 
alapján beszéltek arról, 

(Folytatás a(z) 8. oldalon) 

www.bocskaiter.hu 

2013. december 22.-én a Bárka zenekar-
nak volt ünnepi zenésimádság címmel 
szolgálata a Bocskai téri templomban.  

A zenekari tagoknak egy kis ajándékkal sze-
rettem volna kedveskedni, hisz közel állnak 
a szívemhez. Aztán a saját lustaságom és kín-
lódásom következménye képen ez nem jött 
össze. Aztán úgy gondoltam, hogy amiket 
most leírtam elmondom Nekik, hisz házasok, 

szülők és fiatalok is vannak köztünk, de az-
tán megint nem voltam elég bátor. 

Most meg úgy döntöttem, hogy minden-
kivel megosztom ezeket a gondolataimat, 
hisz mindenki tanulhat belőle. 

Remélem nem fárasztottalak le teljesen, 
de nekem jól esett leírnom! 

Békesség Istentől! 
Borosné Marika 

Múltidéző 
Minden bizonnyal a sok Talentummal 

megáldott XVII.. századi böszörményi pré-
dikátorok között emlegethetnénk Johan-
nes De Racz  Beszermenyt, azaz 
Ráczböszörményi Jánost is, ha fiatal élete 
nem tört volna oly hirtelen derékba. 

Johannes Böszörményi, az iskolai matri-
kulákban leginkább így, vagy a fentebb 
említett néven szerepelt, 1649-ben vagy 
1650-ben látta meg a napvilágot városunk-
ban. Elemi iskolai tanulmányait is itt vé-
gezte az ismert mezővárosban, melyet 
a XVII. század folyamán gyakran emleget-
tek Ráczböszörményként is. Aztán 
az enyedi diákok sorába lépett. A Matricula  
studiosorumban 1666-ban már, mint aka-
démistát jegyezték. Ráadásul neve után 
a  Contrascriba megjegyzés is szerepelt. 
Vagyis olyan diáktisztviselő volt, aki a tanuló 
ifjúság fegyelmi ügyeivel foglalkozott. Mint 
ilyen eskütevésre volt kötelezve, s tisztségére 
évenként megismételt általános szavazással a 
felső évfolyamosok választották meg. 

Johannes Böszörményi 1674-ben 
az enyedi kollégiumból külföldi tanul-
mányútra indult. Osdolai Kun István Kü-
küllő megyei főispán támogatottjaként 

(alumnusaként)1674. október 22.-én 
az utrechti egyetemre iratkozott be. Másfél 
év múlva, 1676. február 10.-én azonban 
már a leideni egyetem hallgatói között pal-
lérozta magát. 1676. július 11.-én pedig 
a franekeri egyetemre iratkozott át. Végül 
is tanulmányait ezen az egyetemen végezte 
be, s 1677-ben Franekerből indult hazafelé, 
hogy szülővárosában katedrai vagy szósz-
éki szolgálatot vállaljon. Városunkba  
azonban soha nem érkezett meg. 1677. júli-
us 4.-én ugyanis Boroszlónál az Oderába 
fulladt. A szépreményű fiatalember halálá-
nak hírére a háromszéki születésű Lisznyai 
Kovács Pál – korábban Leidenben egyete-
mi évtársa – írt egy latin nyelvű gyászver-
set, illetve a barátai adtak ki egy emlékfü-
zetet. 

Így aztán a böszörményi református eklé-
zsia népe hiába várta haza. Szolgálatában, 
ékes szavában soha nem gyönyörködhetett. 
És nem tudhatta azt sem, hogy a fiatalon 
elhunyt prédikátor után teológiai tárgyú 
disputációk és latin illetve héber nyelven írt 
üdvözlő- és gyászversek maradtak. 

Czirmayné Kocsis Róza 

Nem rólad van szó! 
Gondolatok egy elo ada s apropo ja n… 
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hogy Istentől kapták egymást ajándékba 46 
évvel ezelőtt. Bizonyságot tettek arról, hogy 
minden nap építik a házasságukat, hogy 
megtanulták megbeszélni a félreértéseket, a 
megbántásokat. De legfőképpen megtanul-
ták a megbocsátás tudományát is. Mert meg-
bocsátás nélkül nem megy, nem sikerülhet 
egyetlen házasság sem. Ők sem hibátlanok, 
hanem nagyon is emberiek, de így fogadták 
el, és így szeretik egymást. 

Ahogy ők nevezték, a „lelkiderűgyakorlat” 
délután 4-től 6-ig tar-
tott, de ez a két óra, egy 
pillanat alatt elrepült, 
szinte észre sem vettük 
a múló-telő időt. Telje-
sen belefeledkeztük az 
élménybe és a bölcs 
tanításba.  

Bárcsak többen hal-
lották volna! – hasított 
belém a gondolat este, 
amikor feleségemmel 
végigbeszélgettük az est 
élményeit, gondolatait 
és üzeneteit. Hogyan lehet az, hogy mindig 
azok hiányoznak egy-egy ilyen eseményről, 
akiknek igazán szükségük lenne a bölcs sza-
vakra és tanácsra? Annyira sokan panasz-
kodnak arra, hogy baj van a házasságukkal. 
Hogyan történhet meg az, hogy éppen ők 
nem keresik a segítséget és a megoldást? 
Arra sem lehet hivatkozni, hogy nincs pénz 
részt venni egy ilyen előadáson, mert teljesen 
ingyenes volt. 

De ugyanez a tapasztalat a gyereknevelés-
sel kapcsolatban is. Hogyan lehetséges az, 
hogy éppen azok a szülők nem mennek el 
egyetlen iskolai szülői értekezletre sem, akik-
nek gyermekeivel rendszeresen valami prob-
léma van az iskolában (és ez nemcsak a re-
formátus iskolára igaz)? 

Ahogy visszatekintek az elmúlt hat évre, 
ugyanazt látom: meghirdetünk egy-egy ige-
hirdetési sorozatot vagy valamilyen progra-
mot, előadást azért, mert jelzik felénk az 
igényt, hogy de jó lenne erről vagy arról hal-
lani, majd éppen azok hiányoznak, akiknek 
igazán szólna az a tanítás, az üzenet. Így volt 
ez 2012-ben is. Akkor a református iskolások 
szüleitől érkezett hozzánk az igény, hogy mi-
lyen jó lenne, ha a Bibliáról tanulhatnának 
egyszerű és könnyen érthető módon. Nosza, 
még azon az őszön meghirdettünk egy biblia-
iskolát. Ráadásul, nem is a Gyülekezeti Ház-
ban, hanem az iskola egyik tantermében, 
ahova mindennap bejárnak, nem idegen kör-
nyezet számukra. Csodák csodája megtelt az 

osztályterem érdeklődőkkel, azonban nem 
volt egyetlen olyan szülő sem, akinek a gyer-
meke a református iskolába járt volna. Ép-
pen azok hiányozta, akiknek szükségük lett 
volna ezekre az alapvető ismeretekre. 

Jézus Krisztus egyszer elmondott egy tör-
ténetet egy emberről, aki egy nagy vendégsé-
get rendezett a barátainak. Sajnos azonban a 
vendégek egyre másra kimentették magukat. 
A házigazda hallva a sok értelmetlen kifo-
gást, mérges lett, és olyanokat hívott vendég-

ségbe, akik aztán öröm-
mel vettek részt a vendég-
ségben. (Lukács ev. 14,15-
24) 
Szinte hallani vélek ilyen 
mondatokat: „minek el-
menni, dög unalom lesz 
az egész?” „Minek menjek 
el a templomba, olyan 
korán van reggel 9-kor?” 
„Minek fárasszam magam 
a szülői értekezlettel, van 
nekem bajom ezen kívül 
is épp’ elég?” „Minek a 

házasság?” Én röviden csak úgy tudok ezekre 
kérdésekre válaszolni: azért, mert Neked van 
rá igazán szükséged! Neked van arra szüksé-
ged, hogy egy-egy előadó gondolatai, tapasz-
talata és tudása által épülj, gazdagodj, és böl-
csebb legyél. Neked van szükséged arra, hogy 
részt vegyél az istentiszteleteken, nem az 
Istennek. Mert Isten bennünket, embereket 
akar meggazdagítani és segíteni az életünk-
ben. Neked van szükséged arra, hogy meg-
halljad, amikor a tanárok dicsérik gyerme-
ked, vagy segíteni akarnak neki, hogy jobb 
emberré váljon, és ehhez kérik a te szülői 
segítségedet. És neked van szükséged arra, 
hogy az isteni rend szerinti házasságban él-
jed az életben, mert így teljesedhet ki életed. 

Van egy mondás nálunk: „aki kimarad, az 
lemarad”. Szoktuk ezt akkor mondani egy-
másnak, amikor nincs kedvünk elmenni va-
lahova, mert fáradtak vagyunk, vagy mert ez 
a kényelmesebb. És bizony már sokszor rá-
csodálkoztunk arra, hogy mennyi jó dolog 
származott az életünkben olyan események-
ből, alkalmakból, melyekről majdnem hiá-
nyoztunk, ám végül mégis ott voltunk és 
részt vettünk. 

Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy le-
gyen öröme azokon az alkalmakon, melyeken 
részt tud venni. Legfőképpen pedig a Minden-
ható Úristen hívását ne utasítsa vissza, mert 
„boldog az, aki Isten országának vendége.” 

Loment Péter lelkész 
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Nem véletlenül történtek mindezek 
… Beszélgetés Czirmay Árpád ny. lelkésszel és feleségével Czirmayné Kocsis Rózával 

Már régóta foglalkoztatott az a gondolat, 
hogy megkeresem a Czirmay házaspárt egy 
beszélgetés ürügyén, melyből a gyülekezet 
tagjait sem szerettem volna kihagyni. Azt a 
hangulatot, azt az ékesen szóló orgánumot, 
melyet Czirmay Árpádtól már annyira meg-
szerettünk, képzeljék hozzá a kedves olvasók. 
Továbbá azt a kiapadhatatlan lelkesedést, 
játékosságot, melyet pedig feleségéhez, Rozi-
kához tudunk párosítani, vegyék elő a Két 
Templomban-Egyházban vetélkedők emlé-
keiből. Elsőként a lelkész úrhoz fordulok kér-
désemmel:  

- Mióta él itt e szép alföldi kisváros-
ban? És mennyire szerette meg az itt 
élő embereket? 

- Az ismeretség nagyon régi eredetű. Ami-
kor nyugdíjba 
mentünk ak-
kor települ-
tünk ide 2007-
ben. A Jó Isten 
így rendelte, 
hogy már ko-
rábban megvá-
sároltuk ezt a 
3 szobás tömb-
lakást. Péter 
mondja Jézus-
nak, hogy mi 
mindent el-
hagytunk éret-
ted. Jézus így 
felel, ti sok 
ajándékot kap-
tok, különösen 
apát, anyát, Isten országát. A gyülekezeti 
közösség nagy ajándék. Így ismertem meg a 
keresztyén gyülekezet tagjain keresztül, test-
vérként, apaként, anyaként. A Kálvin téri 
gyülekezetben 9 hónapon keresztül végeztem 
helyettesítő szolgálatot. Otthon érzem itt 
magamat. 1992 körül már jártam itt a 
Bánffyhunyadi kórussal és prédikáltam is. 

Rozika emlékezteti: - Már előtte 1990-ben 
is szolgáltál itt egyszer.  Czirmay Árpád kö-
szönettel veszi a segítséget. 

Következő kérdésemet feleségéhez, Rozi-
kához intézem: 

- Meséljen a gyermekkoráról, ahon-
nan indul ez a nem múló felfedezési 
vágy, tudásvágy, a világ és az emberek 
iránti szeretete? 

-14 éves koromig tanyán éltem a természet 
közelségében. Így megtanultam tisztelni 
a természetet, a fizikai munkát. A tanyasi 
emberek egymáshoz való viszonya sokkal 
szorosabb, melegebb kapcsolat, mint a mai 
emberi kapcsolatok. Kövér Endre tanyasi 
tanító nagyon apró gyermekként rányitotta a 
szemem a világra, az értékekre. De a családi 
indíttatás is benne van. A Bocskai Gimnázi-
umba kerültem, ami nemcsak műveltséget, 
de tartást is adott. A főiskolán, majd az 
egyetemen is olyan tanáraim voltak, akikre 
hálával tudok visszagondolni. 

- Most a lelkész urat kérem, meséljen 
a gyökereiről! 

- Székelyföldről származom. Szüleim Kéz-
divásárhelyről illetve Kézdimartonfal-váról 

származnak. 
Nemrégiben be-
bizonyítottam 
Torockón, hogy 
székelyföldi va-
gyok, hiszen volt 
nálam bicska 
kettő is! – ne-
veti jóízűen – 
ugyanis a fafa-
ragás ősi mester-
ség, foglalatos-
ság, része a szé-
kely-
népművészetek-
nek. Védekezésre 
is jó lehet farkas-
sal szemben! – 
ismét felnevet – 

Kárpát-medencei magyarnak vallom ma-
gam! – fordítja komolyra a szót a ny. tisztele-
tes. 

Az erdei mezőségen születtem Buza nevű 
faluban. Édesapám Sepsiszentgyörgyre ke-
rült lelkésznek. A Székely Mikó Kollégiumba 
kerültem, majd két évet a brassói Líceum-
ban, az Áprily Lajos Gimnáziumban tanul-
tam. Érettségi után Kolozsváron tanultam 
teológiát. Erdély minden jelentős területét 
végigjártam. Igazi mély gyökeret nem tud-
tam ereszteni egy-egy helyen, de összességé-
ben nézve mégiscsak bennem leledzik. 
- Hogyan találkozott a kettejük sorsvonala?  

- Rozika kezdi mosolyogva: - Erdélyben 
találkoztunk, a kolozsvári rádió interjút ké-

(Folytatás a(z) 10. oldalon) 
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szített velem és vele is, ott találkoztunk. 
A mindenkori magyarság megőrzéséért dol-
goztunk. Az erdélyi kulturális örökség meg-
őrzésének munkása vagyok. Az Erdély iránti 
szeretet közös vonás. Kölcsönös vonzalom, 
ismerkedés. Egy éven belül házasságot kötöt-
tünk. 

Mivel a Tiszteletes úr rábólintott, ezért 
a következő kérdést szegeztem neki. 

— Meséljen a szolgálati helyekről! 
Hol milyen nehézségekkel kellett 
megküzdenie? Hogyan mélyült a hite 
a nehézségek és sikerek által?  Nagyot 
sóhajt és csillogó szemmel kezdi a visz-
szaemlékezését. 

– Segédlelkészként kezdtem 1956-58-ig. 
Székelyudvarhelyen. Kezdőként sokkal ke-
servesebb volt, több gonddal járt a szolgá-
lat. Egy biblia, egy énekeskönyv, egy liturgia 
volt mindössze a segítség. Felváltva szolgál-
tunk a vezető lelkésszel. Minden reggel bib-
liamagyarázatos istentisztelettel kezdtünk 
a bibliaolvasó kalauz szerint. Rögtön mély-
vízbe kerültem. Csodálatos élmény volt. 
Annak a 20-25 idős asszonynak a lelkesedé-
se felpezsdített engem is. 1958-66-ig 
Zsobokon szolgáltam. Egy kis bőrönddel 
érkeztem. Egy öreg bácsi volt korábban 
a lelkész. A presbiterek segítségével kerül-
tem oda, hiszen ez a korszak nem igazán 
kedvezett a lelkészi 
szolgálatoknak. 
Voltak egyházi föl-
dek is. Sajnos meg-
penészedett az első 
kukoricatermésem 
– vallja be őszintén 
–  de otthont talál-
tam, sok gondosko-
dást kaptam. Ekkor 
juthattam hozzá az 
egyházi könyvtárak 
könyveihez is.  

Olyan volt ez, 
mint az első keresz-
tyének állapota. 
Majd közbeveti 
nagy örömmel, 
hogy mostanság, 
február 7-én fog 
ismét prédikálni Zsobokon. Sőt, minden 
szolgálati helyén szeretne még egyszer pré-
dikálni. Magyarkapus következik, ez a Ka-
lotaszegi falvakhoz tartozik. A népvise-
letük a magyar népviseletek között a leg-
szebb! 1966-83-ig szolgált itt.  

– Meleg lelkű gyülekezetet kaptam. 
A szárnypróbálgatások repülésekre is adtak   

engedélyt. Adva volt a további szolgálat. 
Egyik jellemzőm, hogy a bibliai helyeket, 
történeteket sorjában magyarázom. Így már 
a teljes Bibliát végigprédikáltam. A teológiai 
doktorátusi tanfolyam következett, a disz-
szertációm megírására jogot kaptam. A dol-
gozatom címe: A megváltás az Újszövetség-
ben. Az egyetemen viszont a tanárom más 
témát íratott volna velem, így csalódottsá-
gomban abbahagytam. Akkoriban kevés 
lelkészt képeztek, így hiány jelentkezett. 
Az egyetemen való tanítás helyett,  Bánffy-
hunyad lelkésze lettem 1983-93-ig. A 
hőskora ez a lelkészi szolgálatomnak. he-
tente 9-szer volt Istentisztelet. Hitoktatás, 
énekkar, bibliaórák. Még a pénztárosi és a 
kántori teendőket is én láttam el. Jöttek 
a világ minden tájáról a híres Bánffyhunya-
di műemléktemplomot megcsodálni. 2200 
a gyülekezeti létszám. Nagy örömmel szol-
gáltam. Még karácsonyi éneket is szerez-
tem, mert híján voltunk énekekben. Az ab-
lak restaurálása sem volt zökkenőmentes.
(Nekem elmesélte ennek is a történetét, sőt 
még azt is, hogy a 12 m-es állványra is fel-
merészkedett!) 1993-2006-ig a püspök 
Martfűre helyezett, ahol se templom, se 
gyülekezet, se egyházi élet nem volt. A Ti-
szaföldvári gyülekezethez tartoztak, mint 
szórványgyülekezet. Kiutaltak egy 3. emele-

ti 2 szobás lakást, itt kezdődött meg az egy-
házi élet. Csoda ez, hogy ebből a parlagi 
életből egy életerősebb gyülekezet alakulha-
tott. 4 év alatt épülhetett fel a gyülekezeti 
terem, a templom és a Kiskápolna. Külön 
hangsúlyozza: Ezeknek a munkálatoknak 
a hátterében ott állt a papné, aki elhagyta 

(Folytatás a(z) 11. oldalon) 



11 

 

www.bocskaiter.hu 

szülőföldjét, s lett a martfűi gyülekezet első 
papnéja, ő volt a háttér. Azt is elárulja, hogy 
volt olyan, hogy 25-en ülték körül asztalukat-
köztük 6 püspök – ez is bizonyítja Rozika 
konyhai tudományát és szervezőkészségét. 

- Rozikát kérem meg, hogy meséljen 
a pályájáról, hivatásáról! 

- Magyar-történelem szakos tanár voltam. 
A nyíregyházi Bessenyei Tanárképző Főisko-
la elvégzése után a debreceni Kossuth Egye-
temen szereztem a 2. diplomámat. Ligetta-
nyán kezdtem tanítani, később Hajdúviden, 
aztán Böszörményben, az 1-es iskolában 25 
évet. Rákóczifalván az Alapfokú Művészet 
Oktatási Intézményben néprajzot is taní-
tottam. Onnan jöttem nyugdíjba 38 év l hó-
nap tanítás után. Férje közbeveti: Szigorú 
tanár volt, mégis elérte, hogy mindenhol sze-
rették és tisztelték! Megtudom azt is, hogy 
sok kitüntetést érdemelt ki, köztük a megyei 
Pedagógusdíjat. Azt vallja, hogy tudni kell 
befejezni a pályát. 10 éves korában egy vers-
sel szerepelt a Rádióban, és 16 éves kora óta 
rendszeresen publikál. 

- Hogyan kezdődött az a sok utazás? 
Úgy tudom a szép tárgyak gyűjtése a 
Rozika szenvedélye inkább! A lelkész 
úr ezt hogyan élte meg és mit jelente-
nek ezek az utak ?  

Rozika kezdi. 
- Már gyermekkoromban kezdődtek a ki-

rándulások. Jó tanítóm rányitotta szemünket 
a világra. Édesanyám rendszeres könyvtárlá-
togató volt. Tehát az olvasmányok indították 
el bennem ezt a vágyat, és azt hiszem sajá-
tosság is ez bennem, hogy mindig többet sze-
retnék megtudni a világról. És hozni is kell 
az embernek valamit magával, többnyire 
fényképeket, egy-egy lemezt, valami jellegze-
tes szimbólumot. Tiszteletes úr folytatja: Ő 
fedezte fel mindig hová megyünk, és én jóvá-
hagytam. A templomok is szorosan kapcso-
lódtak az utakhoz, ezek engem is érdekeltek. 
A sok látnivalót annak is köszönhettük, hogy 
ezek jól szervezett kirándulások voltak. A Jó 
Isten csodálatos ajándéka, hogy megtehet-
tük, átélhettük ezeket az élményeket. 

- A 2008-as Jeruzsálemi út, jól sej-
tem a legmaradandóbb élményeik 
egyike? Mit jelent a „Jeruzsálemi Za-
rándok” cím viselése?  

Rozika: Nagyon mély nyomot hagyott. Az 
ókori-keleti történelem és kultúra hihetetle-
nül izgalmas minden rejtelmével együtt. A 
jeruzsálemi út beivódik az ember lelkébe. A 
táj, a környezet adott, a belső történéseket 
kell megélni. A lelkész úr is hosszasan beszél 
a lerombolt és újraépített Jeruzsálemről, 

a szent sírról, amely zárt, és a kertben levő 
sziklasírról, az olajfák hegyéről, melyről nem 
könnyű lejönni a meredeksége miatt. A le-
csendesedett Genezáreti tóról, a felmerülő 
talánokról. Az igazi emlékről: az Úrvacsorá-
ról és a keresztségről. 

- A 9. könyve jelenik meg hamarosan 
Czirmayné Kocsis Rózának. Mennyire 
gördülékenyen születtek meg ezek 
a könyvek? Melyik része az izgalma-
sabb, a nyomozások vagy a könyv for-
mába szerkesztése? 

- Nagyon könnyen írok, pillanatok alatt. 
Hangulat és lelkiállapot kérdése. A kutató-
munka valóban nagyon izgalmas számomra, 
bár sok türelmet és utánajárást igényel. Ké-
pes vagyok egész nap a levéltárban éhen is 
ott búvárkodni az adatok között. Könnyen 
megy a szerkesztés is. Rákóczifalva telepes 
falu, kutatgatni kezdtem. Egyben a honvá-
gyamat is elnyomtam, és kapaszkodót is ta-
láltam. – meséli szerényen. Egyébként 3 kö-
tet telt meg a szorgalmasan gyűjtött adatai-
val. 

- Két hónap alatt írtam meg a Gáborjáni 
Szentmiklóssy József lelkész életéről a mo-
nográfiát.  

A martfűi református egyház története a 
„Szárnyai alatt oltalomban” címmel jelent 
meg 2013-ban. A kövek is beszélnek c. köny-
ve, mely utazásainak élményeibe enged belá-
tást. A hajdúböszörményi útikalauzban is 
segédkezett, különböző Múzeumi Évköny-
vekben is. Megyei lapokban jelennek meg 
írásai. Kalotaszegen, Kolozsváron, Finnor-
szágban, a Ref. Lapjában… és a mi újságunk-
ban Múltidéző címmel olvashatjuk színes írásait. 

Mi a jó házasságuk titka? Mennyire 
jellemző a humor az életükben?  

Rozika válaszol elsőnek: A kölcsönös tisz-
telet, szeretet, megbecsülés a fontos. Ne 
akarjuk a másikat a saját képünkre formálni. 
Ő is egy autonóm személyiség, akárcsak én. 
Egyébként ő a humorosabb, én inkább ironi-
kusabb vagyok.  Közben telefont kap leg-
újabb könyvének, a Tanyasirató címűnek a 
kiadásával kapcsolatban, addig a Tiszteletes 
úr válaszol. - Isten a szerelmet is ajándékba 
adja. Egy magasabb, tisztább érzésnek kell 
felváltania: a szeretetnek, melyet Jézustól 
kell megtanulni.  És elmondja a szeretet jel-
lemzőit a Szeretet Himnuszából. 

- Milyen vágyuk van, amit kérnek Is-
tentől? Mindenért hálát tudnak adni, 
amik történtek az életükben?  

Ismét Rozika kér szót: 5 éve harcolok a 
betegséggel. Úgy is mondhatom, hogy köz-

(Folytatás a(z) 12. oldalon) 
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LEGNÍVÓSABB VERSENYEREDMÉNYEINK 
a Baltazár Dezső Református Általános Iskola  sikerei 

Megyei szövegértő verseny ( Püspökla-

dány ):  

2. helyezés: Bódi Sára Anna 3.b 

Felkészítő: Kathiné Molnár Marianna 

Megyei informatika verseny ( a Bocskai 

Gimnázium szervezésében ): 

Különdíj: Magi Luca 8.a 

Felkészítő: Ábrahám Imre 

Városi angol, német szépkiejtési ver-

seny: 

német nyelvből: 

5-6. évfolyamon:  

2. helyezett: Radácsi Dorottya 6.b 

7-8. évfolyamon: 

2. helyezett: Szabadi Anna 

Felkészítők: Kissné Czeglédi Erika, Sü-

völtős Marianna 

angol nyelvből: 

3-4.  évfolyamon: 

4. helyezett: Csanády Helga 4.b 
Felkészítő: Csatári Andrea 

5-6. évfolyamon: 

3. helyezett: Szabó Krisztina 6.a 

Felkészítő: Csatári Andrea 

Egyházmegyei zsoltáréneklő, rajz, vers- 

és prózamondó verseny ( Hajdúhad-

ház ): 

Vers- és prózamondó verseny : 

1. helyezett: Uzonyi Katalin 2.b 

Felkészítő: Debreczeniné Szolnoki Szil-

via 

3. helyezett: Varga Réka 6.a 

Felkészítő: Baloghné Németh Anita 

különdíj: - Loment Katinka 4.a   

Felkészítő: Oláhné Molnár Hajnalka 

 Virág Evelin 8.a  

Felkészítő: Borosné Kiss Szilvia 

Zsoltáréneklő verseny:  

1. helyezett: Antal Laura 2.b 

Felkészítő: Varga Judit 

2. helyezett: Szanics Emese 2.a 

Felkészítő: Eszenyiné Galló Orsolya 

2. helyezett: Soltész Anna Eszter 4.b 

Felkészítő: Csukásné Bernáth Krisztina 

3. helyezett: Csiha Zsombor 2.b 

Felkészítő: Varga Judit 

Anyanyelvi házi bajnokság ( 3-4. osz-

tály ): 

3. évfolyam: 

1. helyezés: Bódi Sára Anna 3.b 

2.  helyezés: Orosz Sándor Bocsárd 3.b 

Felkészítő: Kathiné Molnár Marianna 

3. helyezés:  Pálfi Simon 3.a 

Felkészítő: Fesetőné Dobó Zsuzsa 

4. évfolyam: 

1. helyezés: Nyíri Sándor 4.a 

Felkészítő: Oláhné Molnár Hajnalka 

2. helyezés: Gyürky Tamás 4.b 

Felkészítő: Csukásné Bernáth Krisztina 

3. helyezés: Sztéló Zsanett 4.a 

Felkészítő: Oláhné Molnár Hajnalka 

Luca napi városi vetélkedő: 

1. helyezés- csapattagok: Loment Katinka 

4.a, Nyíri Sándor 4.a, Gyulai Fruzsina 4.b, 

Gyürky Tamás 4.b 

Felkészítő Győri Imréné 

 

vetlen életveszélyben vagyok, de ez is a ja-
vamra válik, nemesedik általa az ember. 
Mindenért hálásak vagyunk. Legalapvetőbb 
vágyam, hogy ezt a betegséget méltósággal, 
türelemmel tudjam viselni. Majd vidámab-
ban folytatja: Azért vannak kirándulásaink, 
tavaly jártunk Nürnbergben, Velencében, 
Prágában, Karlovy Varyban, Magyarország 
számos helyein és persze Erdélybe menet-
rendszerűen megyünk. Az írogatás is egy 
vágyam. A vesebetegek egyesületének is és 

vezetőségi tagja vagyok. A színházat is említ-
hetem a vágyaink között. A Tiszteletes úr az 
öregkor nehézségeit ecseteli, de Rozikával 
együtt helytelenítjük ezt, melyre így válaszol: 
„Ha a mi külső emberünk megromol is, a 
belső ember megújul.” Krisztus hazavár. 

Lélekben megerősödve tértem haza a be-
szélgetés után. 

„Mindeddig megsegített bennünket az  
Úr!” 1Sámuel 7,12 

Rózsáné Szilvi 



13 

 

www.bocskaiter.hu 

Nemzeti kincs van a birtokunkban! 
A Bocskai téri Református Templomban 

több mint 200 éve kíséri orgona az isten-

tiszteleteket. Az első orgonát egy nagyvára-

di mester építette 1808-ban, a másodikat 

az 1881-83 között Országh Sándor. Ez 

utóbbit építette át 1902-ben „Angster Jó-

zsef és Fia” pécsi orgonaépítő cég, és készí-

tett egy a korra jellemző monumentális, 

romantikus hangzású orgonát. Ez az új 

hangszer már a templom főbejárata feletti 

karzaton kapott helyet, elfoglalva annak 

szinte egész légterét.  

Angster József ekkor már 68 éves, túl 

van több száz orgona megépítésén, egy 

franciaországi tanulmányúton, és ennek 

a hatalmas tudásnak, tapasztalatnak a bir-

tokában kezd hozzá a 3 manuálos, pedál-

művel ellátott, 47 regiszteres orgona meg-

építéséhez. Két fia, Emil és Oszkár már 

évek óta édesapjuk mellett dolgoznak. Az ő 

javaslatukra változtat az apa az addig al-

kalmazott mechanikus szerkezeten, és már 

ezen orgonán is a szélládákból ólomcsöve-

ken vezeti a nagy nyomású levegőt a sípok-

hoz /pneumatikus traktúra/. A két gene-

ráció - tudása legjavát adva - együtt építi 

az opus 400-ast. E páratlan hangszertör-

téneti, zenekultúrális ritkaságról így ír-

nak a szakértők: 

„A hajdúböszörményi Bocskai téri Refor-

mátus Templom orgonája… a református 

egyház legnagyobb Angster orgonája. 

A hazai orgonaállomány kiemelkedő és 

különösen védendő darabja.” Varga László 

orgonaépítő, 2008. 

„Angster József opus 400-as orgonája 

a magyarországi orgonák kivételes darabja. 

Nemcsak mérete teszi azzá, hanem első-

sorban a stílustisztasága, a gyönyörű tónu-

sú megszólalása. A hangszernek megkü-

lönböztetett gondoskodást kell kapnia, 

hogy a benne levő értékek el ne vesszenek, 

és az orgona a magyar hangszerkultúra 

használható darabjává váljon.” Pálúr Já-

nos orgonaművész véleménye, 2001. 

 „A monumentális mű eredeti sípanyaga 

és egyes megszólaló részeinek hangja a kor 

jellegzetességeit híven tükrözi.  Hangszer-

történeti értéke páratlan.” Apertum Kft, 

2008. 

 „Minden idők leghíresebb magyar orgo-

naépítő cégének ez volt az addigi legna-

gyobb pneumatikus rendszerű orgonája, 

melyet későbbiekben is csupán a budapesti 

Szent István Bazilikába 1905-ben épített 

hangszere szárnyalt túl, így korának cso-

dált orgonája volt. A hangzás és a technika 

kiforrott szimbiózisa elválaszthatatlan egy-

séggé áll össze ebben a műalkotásban.” 

Szabó Balázs orgonaművész, orgonaszak-

értő, 2013.  

Az orgona teljes restaurálásának szüksé-

ge már az 1970-es években felvetődött, de 

a pénz és források szűkössége miatt erre 

a mai napig nem került sor. Adományok-

ból részleges felújítás történt: az 1990-es 

évek végén /1. manuál/, majd 2006-2007-

ben /2. manuál/. Mindkét esetben azon-

ban csak a legégetőbb feladatok valósultak 

meg, s az elvégzett munkák nem is eredmé-

nyeztek tartós állapot- és minőségjavulást.  

Az orgona megmentésére 20 éve létreho-

zott Alapítvány Kuratóriuma tisztában van 

(Folytatás a(z) 14. oldalon) 
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azzal, hogy milyen érték van a Bocskai téri 

Református Gyülekezet birtokában, mint 

ahogy azzal is, hogy csak gyülekezeti ado-

mányokból az orgonát megmenteni nem 

tudjuk. Ehhez társadalmi összefogásra van 

szükség, hiszen a teljes restaurálás több tíz-

milliós nagyságrendű ráfordítást kíván. Or-

gonánk megmentése közös, nemzeti ügyünk! 

Az opus 400-as a szakszerű restaurálást 

követően Magyarország egyik legjobb kon-

certorgonája lehet kitűnő adottságai miatt, 

így nemcsak az istentiszteletek zenei kísé-

retét, hanem Hajdúböszörmény város fia-

taljainak zenei nevelését, s az igényes zene 

iránt érdeklődő helyi polgárok művelődé-

sét is szolgálná. Emellett a zeneturizmus 

egyik magyarországi célpontjává is válhat. 

Mindez a helyi társadalom számára hasz-

not hozna, különösképpen a szolgáltatói 

szektor vállalkozói körének és a települési 

önkormányzatnak.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy Kiss Attila 

polgármester úr támogatja elképzelésün-

ket. Ha sikerül elegendő önerőt összegyűj-

tenünk, akkor jó eséllyel pályázhatunk 

a Nemzeti Kulturális Alaphoz és a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökséghez, amelyek pályá-

zati támogatásával három lépcsőben meg-

valósulhat tervünk. 

Elődeink 111 évvel ezelőtt jelentős anyagi 

ráfordítással, tehetősséggel egy csodálatos 

hangszert építtettek korának egyik legna-

gyobb orgonaépítőjével. Az örökség is kö-

telez bennünket ennek megóvására, meg-

mentésére! Rossz üzenet lenne az utókor 

számára, ha ez nem sikerülne!  

 

Kérjük, ha tehetik, csatlakozzanak nemes 

ügyünkhöz felekezeti elkötelezettség nél-

kül, segítsék megmenteni ezt a felbecsülhe-

tetlen, pótolhatatlan hangszert, s állít-

suk városunk és a zeneszerető emberek 

szolgálatába!  

Felajánlásaikat, támogatásaikat a Temp-

lomi Orgona Megmentéséért Alapítvány 

OTP-ben vezetett 11738060-20058500 

számú számlára fizethetik be, vagy szemé-

lyesen a Bocskai téri Református Gyüleke-

zet Lelkészi Hivatalában, Hajdúböször-

mény Újvárosi u 1. 

 

Loment Péter   Balogh Gyárfás 

  lelkész                      kuratóriumi elnök 

www.bocskaiter.hu 
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Megtisztelő szolgálat 
"Legyen minden napod Karácsony!  

Szívemből ezt kívánom!  

Szeretet, hit és remény, erőt ad neked ne félj! 

Csoda vár Karácsony éjjelén!" 

Megtisztelő, 

komoly fela-

datot kapott 

a 3. a osztály: 

ünnepi mű-

sorral szol-

gálhatnak 

Szenteste a 

templomban. 

Nehéz, kihí-

vásokkal teli 

feladat ez: az 

adventi vára-

kozás betelje-

sedésének 

hangulatához 

illő, mindenki számára felemelő, szívet 

melengető műsort adni. 

A gyerekek is érezték ennek a súlyát. 

Nagy odaadással, lelkesen választották ki 

és tanulták verseiket. Osztályfőnökük, 

Fesetőné Dobó Zsuzsa segített nekik ab-

ban, hogy ezek a gyönyörű sorok ne csak 

üres szavakként hangozzanak el a gyerekek 

szájából. A műsort színesítő dalokat is 

nagy kedvvel tanulták Molnár Ferenc tanár 

bácsival. Közösen 

gyakoroltunk, közö-

sen énekeltünk, egy 

közösség, egy szerető 

osztály.  

Ezek mindennapi 

gyakorlása kiegészí-

tette az adventi ké-

szülődésünk hangu-

latát.  

Ez a szeretet sugár-

zott a gyerekekből 

akkor is, amikor a 

Fazekas Gábor Idő-

sek Otthonában az 

előadás végén 

könnybe lábadt min-

dannyiunk szeme. 

Ez a szeretet lengte be a templomot is a 

kis Jézuska születésnapján.  

A délután legszebb ajándékát köszöntük 

meg a gyerekeknek! 

A szívből jövő, szeretettel elmondott ver-

sek, elénekelt dalok gyönyörű perceket 

tettek emlékezetessé sok ember számára. 

Nagyon boldogok és nagyon büszkék vol-

tunk az osztályunkra! 

Köszönjük Juhosné Maricának és Kul-

csár Hajnalkának, hogy szívesen vettek 

részt a mi szolgálatunkban! Feri bácsinak, 

akivel együtt üzenték a gyerekek 

mindannyiunknak:  

„Ha a tél beáll és az ajtódon a karácsony kopog, 

Nyisd ki lelkedet és a fényesség betölti otthonod.” 

Győri Imréné napközis nevelő 

 

Izgalommal és örömmel várta osztá-

lyunk a szentestét. A verseket, dalokat, a 

„kis Jézuska születésnapjára” szívesen és 

örömmel tanultuk mindannyian. ….. Há-

lásak vagyunk, hogy az év legszebb nap-

ján mi szolgálhattunk! 

a 3.a osztály tanulói 
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Gyerekoldal 

Válaszolj az alábbi „halas” bibliai kérdésekre! 

Kik voltak Jézus tanítványai közül azok, akiknek halászat volt a mesterségük?  

______________________________________ 

Ki volt az, aki egy kalandos napra öt kenyeret és két halacskát vitt magával? 

_______________________________________ 

Ki volt az, akinek egyszer egy nagy hal lett a „tengeralattjárója”? 

_______________________________________ 

Kiket vendégelt meg Jézus a feltámadása után sült hallal? 

_______________________________________ 

Tudtad, hogy a Jeruzsálemi Templomnak is volt egy kapuja, amit Hal-kapunak hívtak. Te ho-

gyan képzeled el, milyen lehetett? Készíts róla egy szép rajzot! 

Színezd ki a képet a megfelelő színekkel! 

1-sárga  2-kék 

3-fekete  4-zöld 

www.bocskaiter.hu 
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Házasság heteHázasság heteHázasság hete   
Gyülekezetünkben is, mint szerte a vilá-

gon, február elején kiemelt figyelemmel 
fordulunk két ember házassági köteléke 
felé. Ennek alkalmából a 6.a és 6.b osztály 
szolgálatát láthattuk a hétvégén.  A műsor 
a kamasz szerelemtől a házasság végéig 
tartó szakaszokat dolgozta fel könnyed for-
mában.  Előkészítésként osztályfőnöki órá-
kon beszélgettünk a gyerekekkel a házas-
ságról, akik nyitottak és érdeklődőek vol-
tak e témára, lelkesen készültek a szolgá-
latra. A kamasz szerelemről készült kis 
filmmel indult a műsor. Versek, igék, sze-
repjátékok és énekek vetítették elénk a há-

zasság négy szakaszát. A pirítós kenyér és 
a rántotta végigkísérte képzeletbeli házas-
párunk életét. Nemcsak a házasság napos 
oldala jelent meg, hanem a kemény, küz-
delmes mindennapokra is utaltnak e sorok: 

„Bocsásd meg, amikor nem tűrök, hanem 
türelmetlen vagyok. ..Ne zárj ki a nehéz 
dolgokból sem!...Számíthatsz rám, ketten 
erősek vagyunk. Istennel együtt pedig 
a gyengeségeinkben is erősek lehetünk. 

Ábrahámné Rákos Viktória és Baloghné 
Pénzes Anikó osztályfőnökök 
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Gyakor(lat)i kérdések 

Kérdések a pénzügyekről 

$ Miért adakozzak? 

1. Adakozásnak több oka is van. A legfonto-

sabb, hogy hitünk szerint mindenünk Istentől 

származik, Urunk ajándéka a mi javunkra. 

Ezért hálásnak kell lennünk. Isten iránti há-

lánkat pedig adakozással is kifejezzük. 

2. Ugyanakkor Isten kéri is tőlünk az adako-

zást azért, mert  az adakozás által a hitünket 

mutatjuk meg. Más szavakkal az adakozás el-

sősorban hit kérdés: aki adakozik, az azt fejezi 

ki, hogy pénzügyeit (jólétét vagy anyagi nehé-

zségét is) Istenre bízta.  

3. Harmadrészt pedig Isten azt is kérte tőlünk, 

hogy tegyük Őt próbára, hogy adományainkkal 

nem lesz kevesebb pénzünk, mert Isten bősé-

gesen ellát bennünket mindazzal, amire szük-

ségünk van. Erről több helyen olvashatunk a 

Szentírásban: „Hozzátok be a raktárba az 

egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, 

és így tegyetek próbára engem - mondja a 

Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyi-

tom az ég csatornáit, és bőséges áldást 

árasztok rátok.” (Mal. 3,10) „Tiszteld az 

URat vagyonodból és egész jövedelmed legja-

vából, akkor bőségesen megtelnek 

csűreid, és must árad sajtóidból.” (Péld. 3,9-

10) 

$ Mennyit adjak, ha adni szeretnék? 

Isten Igéjében, a Bibliában világos az adakozás 

mértéke: ez a jövedelmünk 10 %-a, vagyis a 

tizede. Ez a kívánatos mérték. Mivel azonban 

az adakozás a hitünk erősségétől is függ, ezért 

mindenkit arra bíztatunk, hogy annyit adjon, 

amennyire hálás Istennek, és amennyit jó 

kedvvel és örömmel tud adni. 

$ Mire fordítják az adományaimat? 

Gyülekezetünk—ahogy a Református Egyház 

minden gyülekezete—adományokból tartja 

fenn a társadalomban végzett szolgálatait. A 

beérkezett adományokból fizetjük az épületek 

rezsijét, a lelkészek és az irodai alkalmazott 

fizetését. Az adományokból tartjuk fenn épüle-

teinket, és végezzük el a szükséges karbantar-

tásokat. Hogy költségeinket csökkentsük, na-

gyon sokszor önkéntesek segítenek a házilag is 

elvégezhető karbantartási munkákban.  

$ Milyen formája van az adakozásnak? 

Perselyadomány: névhez, személyhez nem kö-

tött rendszeres adakozási forma. Az istentisz-

telet után két presbiter összegyűjti, a pénztá-

rossal együtt megszámolja, és bevételezi.  

Egyházfenntartói járulék: névhez és személy-

hez is kötött adakozás. A teljes jogú egyháztag 

joga és kötelessége az egyházfenntartói járulék 

fizetése. Egyházi törvényeink szerint az egy-

házközségi választói névjegyzékbe való felvétel 

egyik feltétele, hogy a megkeresztelt és konfir-

mált egyháztag évente rendszeresen így is ada-

kozzon. Felhasználása általános.  

Isten dicsőségére adomány: amikor hálánkat 

valamiért külön is ki akarjuk fedezni Istenünk 

iránt, akkor így is adakozhatunk. Felhasználá-

sa általános.  

Céladomány: egy előre meghirdetett cél támo-

gatására eljuttatott adomány. Felhasználása 

csak arra a támogatott célra történhet.  

Alapítvány támogatása: Felhasználása csak 

arra a támogatott célra történhet. Az ado-

mányról az alapítvány igazolást állít ki. 

Minden adományt névre szóló nyugtával iga-

zolunk. 

$ Milyen célokra lehet adakozni? 

a) Gyülekezeti Ház felújítása 

b) Többgenerációs tábor támogatása 

c) Orgona-felújítás (Templomi Orgona Meg-

mentéséért Alapítvány; OTP 11738060-

20058500 ) 

d) Iskolánk Imádkozzál és Dolgozzál Alapítvá-

nya (K&H 10200342-34401121) 

e) Misszió célok 

$ Milyen módon tudom adományomat 

eljuttatni a gyülekezethez? 

Adományait befizetheti személyesen a Lelké-

szi Hivatal pénztárában. Továbbá sárga csek-

ken, illetve banki átutalással is, a megjegy-

zés rovatban megjelölve a támogatás célját. 

Gyülekezeti számlaszám: K&H 10400346-

00026769-00000008  

Köszönjük adományait! 

Loment Péter lelkész 
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Suliváró, 2014. 
2014. januárjában sikeresen zárult 

a nagy érdeklődéssel várt Suliváró címmel 
megrendezett ötalkalmas rendezvénysoro-
zat a Baltazár Dezső Református Általános 
Iskolában, melyet a leendő elsős gyerekek-
nek és szüleiknek tartottak. Nagy örömük-
re szolgált, hogy a gyerekek és szüleik sze-
mélyesen találkozhattak az elsős tanítók-
kal.  

Az adventi készülődéskor együtt 
kézműveskedtek, énekeltek, játszottak. 
Januárban a szülői értekezleten megismer-
hették iskolánkat, és meghallgathatták 
pedagógusaink személyes bemutatkozá-
sait. A mocorgó és ügyeskedő foglalkozá-
sok jó hangulatban, sok játékkal, ügyességi 
próbatételekkel, énekekkel, mesékkel, ver-

sekkel teltek. A szülők a foglalkozások ide-
je alatt kiváló és tartalmas előadásokat 
hallhattak meghívott vendégek (dr. Kele-
men Lajos, Radványi Csaba) tolmácsolásá-
ban a beiskolázásról. Nyílt óra keretében 
ismerkedhettek meg a tanítók módszerei-
vel, személyiségeivel. 

A szülők örömmel, köszönettel, nagy 
megelégedéssel fogadták a jól megszerve-
zett színes programokat. A tanítók szere-
tettel és nagy izgalommal várják a leendő 
elsős tanítványaikat! 

Elsős tanítók lesznek: Bodnár Éva, 
Oláhné Molnár Hajnalka, Csukásné Ber-
náth Krisztina és Molnár Ferenc 

Nagy örömmel hirdetem, hogy márciusi 
hónaptól kezdődően, rendszeresen kezde-
tét veszi gyülekezetünkben a filmklub, 
melyre minden kedves érdeklődőt szívesen 
látunk. A filmklub célja, hogy különböző 

témájú filmeket közösen nézzünk meg, 
majd pedig együtt elmélkedjünk a látotta-
kon egy kötetlen beszélgetés keretein belül.  

Így kerülhetnek olyan témák terítékre, 
melyek mindennapi életünk fontos kérdé-
seit képezik. Keresztény emberként pedig 
állásfoglalást követelnek meg: - az élet vé-

delme, klónozás, öngyilkosság, abortusz, 
eutanázia, sors avagy véletlen, Isteni dön-
tés-emberi szabad akarat, predestináció, 
gyermekvállalás, női emancipáció, bibliai 
családmodellek, bűn és megbocsátás, em-

lékezés kultúrája, kollektív emléke-
zés, a múlt feltárása és feldolgozása, 
óember és új ember, gazdaságetika, 
elhívás és megtérés, és még sorolhat-
nám. A filmek vegyesen válogatottak. 
Lesznek amerikai és magyar filmek 
egyaránt: Amerikai história X, Albert 
Schweitzer- Egy élet Afrikáért, Adjá-
tok vissza a hegyeimet, Szabadság 
szerelem, Egy boltkóros naplója. A 

vetítésekre vasárnaponként kerül sor, előre 
kihirdetett dátumon, vasárnap délutánon-
ként 16:00-tól a Baltazár Dezső Reformá-
tus Iskolában. Szeretettel hívunk és várunk 
minden kedves érdeklődőt korosztálytól 
függetlenül! 

Lukács Beáta segédlelkész 

Filmklub 

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=LNA7QdoorqZiHM&tbnid=JRIorb3LbCDdVM:&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.loveme.hu%2F2012%2F04%2F21%2Fszombat-esti-romantikus-mozi-az-50-elso-randi%2F&ei=soAGU9_lIOeBywO_84CIBg&psig=AFQjCNFLHQ8
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Hírek 
 Március 9-én az istentiszteletet követően 

gyülekezeti kávéházat és kokárdakészí-

tő kézműves foglalkozást szervezünk a 

Református Iskola étkezőjében. Szeretettel 

várunk mindenkit! 

 Március 16-án vasárnap ünnepi családi 

istentiszteletet tartunk az 1848-as forrada-

lom emlékére, a  4.b osztály szolgálatával. 

 Március 23-án 16 órakor filmklubot tar-

tunk a Református Iskolában. Az  Egy élet 

Afrikáért című filmet fogjuk megtekinteni, 

mely Albert Schweitzer Nobel-békedíjas 

orvos élettörténetét mutatja be. 

 Terveink szerint áprilisban megkezdődik 

Gyülekezeti Házunk külső felújítása 

és akadálymentesítése. Kérjük hordozzák 

imádságban közös ügyünket, Isten iránti 

hálájukat pedig fejezzék ki a felújításra 

szánt adományaikkal is. A felújítás miatt 

nem fogjuk tudni használni az ott lévő he-

lyiségeket. Az egyes alkalmak, bibliaórák 

helyszínéről mindig fogunk tájékoztatást 

adni. 

 A Lelkészi Hivatal egyik telefonszámát 

megszüntettük. Továbbra is várjuk hívásai-

kat az (52) 229-998-as számon, amin 

küldhet  faxot, vagy a rögzítőn hagyhat 

szükség esetén üzenetet is. 

Könyvajánló 
Mi a gyermeknevelés célja? Hogyan 

lehet sikeres, boldog embereket nevelni 

a mai világban? Egyensúlyban lehet-e 

tartani a szabadságot, a fegyelmezést és 

a szeretetet? Ilyen és hasonló kérdések-

re válaszolnak a magyarul is megjelent 

Gyerekhatárok című könyv szerzői, Dr. 

Henry Cloud és Dr. John Townsend, 

akiknek világszerte eddig több mint 20 

könyvük jelent meg többmilliós pél-

dányszámban. 

A pszichológus és családterapeuta szerzőpá-

ros szerint a gyermeknevelés egyik legfonto-

sabb célja a sikeres jövőhöz nélkülözhetetlen 

jellem kialakítása, hiszen az ember jelleme 

nagyban befolyásolja a sorsát. A mai társada-

lom számos mentséget kínál az emberek visel-

kedésére, ezért sokan nem értik, hogy miért 

nem boldogulnak az élet különböző területein. 

Az emberek hajlamosak lerázni magukról a 

sorsukkal és önmagukkal kapcsolatos felelős-

séget, és inkább másokat vagy a körülményei-

ket hibáztatják. Problémáink jelentős része 

azonban saját jellemünk hiányosságaiból fa-

kad. A jellem magában foglalja például, hogy 

egy személy mire képes és mire nem, milyen az 

erkölcsi felfogása, milyenek a kapcsolatai, és 

hogyan végzi el a feladatát. Ha azonban ilyen 

sok múlik a jellemen, akkor vajon nem en-

nek  a kialakítására kellene a hangsúlyt tenni a 

gyermeknevelés során? - teszik fel a kérdést a 

szerzők. 

(Somorjai Krisztina http://hetek.hu/

eletmod/201105/gyerekhatarok) 

Márciustól a Baba-mama klub alkal-

main a fenti könyv fejezeteiről fogunk 

beszélgetni. A könyv kapható lesz írat 

terjesztésünkben is. 

www.bocskaiter.hu 

http://hetek.hu/eletmod/201105/gyerekhatarok
http://hetek.hu/eletmod/201105/gyerekhatarok

