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Zsolt 27,1 Világosságom és segítségem az ÚR, kitől fél-

nék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? 

 

Ige: Jn 8,1-12 

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én 

vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem 

jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága  

 

Kedves Testvérek! 

1. Amikor középiskolások voltunk, akkor szerettük a ha-

sonlatokat. Szerettük hasonlatokkal megfogalmazni azt, 

hogy ki milyen. Ilyen hasonlatokat mondtunk: „Ez az em-

ber olyan sötét, mint a varjú belső zsebe.” Vagy: „olyan 

sötét, hogy világít a szájában a negró.” Általában olyanokra 

mondtuk ezeket a hasonlatokat, akik valami elképesztően 

nagy butaságot mondtak. Akkor azt gondoltuk, hogy ezek 

az emberi butaságnak és sötétségnek a mélységei. 

Most már tudom azt, hogy akkor nem volt igazunk, mert 

ma sokkal nagyobb sötétséget látok. Rettenetes nagy sötét-

séget az emberi fejekben, és félelmetes gonoszságot az em-

beri szívekben. Egykor a felvilágosodás eszméje indult el 

Franciaországból, ma pedig a sötétség egyik forrása. 

Csak két mondatot idézek az egyik hírportálról: „A kétka-

marás francia parlament alsóháza úgy döntött, hogy a 

francia állami iskolákban ezen túl „anya” és „apa” helyett 

az „1-es és 2-es számú szülők” megnevezést használják 

majd az adminisztráció során.  

Az állami oktatásról szóló törvény módosítására a Mac-

ron-féle En Marche szerint azért volt szükség, hogy az is-

kolák működése harmonizáljon a parlament által még 

2013-ban elfogadott, a melegházasságokról rendelkező 

törvény szövegével.” (https://444.hu/2019/02/16/) 

 

Magyarul a homoszexuális kisebbség érdekében hoznak 

ilyen abnormális törvényeket. Isten Igéjében ezt olvassuk a 

Római levél 1. fejezetében:  

„Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és 

a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, 

aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért kiszolgáltatta őket 

Isten gyalázatos szenvedélyeiknek: mert asszonyaik fel-

cserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, 

ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való ter-

mészetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy ben-

nük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik té-

velygésük méltó büntetését önmagukban.” 

A bűn akkor is bűn marad, ha száz törvénnyel próbálják 

is normálissá és természetessé tenni. Lehet, hogy az embe-

rek lelkiismeretét ilyen ostoba törvényekkel sikerül elaltat-

ni, de az igaz Isten ítéletet mond felettük. 

Sajnos a sötétség terjed, hazánkban is sokféle formában. 

De erről, most nem akarok beszélni. Pontosabban fogal-

mazva, nem a sötétségről akarok beszélni, hanem a vilá-

gosságról. 

 

2. A Biblia nagyon sokszor beszél világosságról, és persze 

beszél sötétségről is, ami a világosság ellentéte. A Szentírás 

legelején azt olvassuk, hogy „1Kezdetben teremtette Isten 

az eget és a földet. 2A föld még kietlen és puszta volt, a 

mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek 

fölött. 3Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett 

világosság. 4Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta 

tehát Isten a világosságot a sötétségtől.” (1Móz 1) 

Ez pedig azt jelenti, hogy a sötétség az alapállapot, a ki-

induló pont. Sötétséghez nem kell semmi sem, legkevésbé 

fény. A sötétség a fény, a világosság teljes hiánya. Isten a 

teremtés hajnalán megteremtette a világosságot, és a vilá-

gosságot jónak látta. A világosság jó – ma is. A sötétséget 

pedig rossznak tartjuk. A gonoszságot az ember természe-

tes módon azonosítja a sötétséggel. A jóságot pedig a vilá-

gossággal. 

Aki rosszban sántikál, az inkább keresi a sötétséget, aki-

nek nincs rejtegetni valója, az nyugodtan jár a világosság-

ban. 

János evangéliuma úgy kezdődik, hogy a teremtéstörté-

netre utal vissza. János a görögöknek írja evangéliumát, 

ezért olyan módon fogalmazza meg bizonyságtételét Krisz-

tusról, amit a görögök könnyebben megértettek. 

Így kezdi János az evangéliumát: „Kezdetben volt az Ige, 

és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben 

Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem 

lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az embe-

rek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a 

sötétség nem fogadta be.” 

János az első mondattól kezdve úgy beszél Jézus Krisz-

tusról, hogy Ő volt az Ige, az Isten teremtő és cselekvő sza-

va, Aki által létrejött ez a világ. „Az Ige volt az igazi vilá-

gosság, amely megvilágosít minden embert.” (1,9) 

Igen, Jézus megvilágosít minden embert, aki hagyja, 

hogy az Úr kiemelje őt a sötétségből. Vele világosságban 

élhet az ember, nélküle azonban sötétségben jár. 

 

3. Jézus kortársai közül is csak kevesen ismerték fel, 

hogy Jézus az Atya Istentől jött. A többség nagyon érdekes-

nek találta Jézus személyét, tanítását és csodáit, de nem 

tudtak döntésre jutni Jézus mellett. És voltak elég sokan 

olyanok, akik elvakultan tagadtak mindent, amit Jézus 

tett. És mindent elkövettek, csakhogy olyan helyzetet te-

remthessenek, amiben Jézust meg lehet vádolni Istenká-

romlással, csalással, törvényszegéssel és lázadással. 

A házasságtörő asszonyról szóló történet az őszi lombsát-

rak ünnepének a végén játszódik. Jézus az Olajfák hegyén 

töltötte az éjszakát, ahol kellemes hűvös volt. Reggel pedig 

újból a templomba ment, hogy tanítson. A jeruzsálemi 

templomnak több udvara is volt.  

János azt írja, hogy a kincstárnál tanított Jézus. Ez volt 

az asszonyok udvara, vagyis eddig mehettek be a nők a 

templomba. A farizeusok és az írástudók házasságtörésen 

tetten értek egy nőt, akiről minden bizonnyal már meg is 

született a halálos ítélet. De ez éppen kapóra jött, hogy Jé-

zust tőrbe csalják. 

Abban a korban a római helytartók tiltották azt, hogy a 

zsidók saját törvényeik alapján bárkit is kivégezzenek. A 

3Móz 20,10 és az 5Móz 22,22 azonban ezt mondja: Ha va-

laki férjes asszonnyal paráználkodik, a felebarátja feleségé-

vel paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a pa-

rázna nő. 

A világ világossága Jézus 
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Ha Jézus helybenhagyja a halálos ítéletet, akkor a római-

aknál lehet őt bevádolni, hogy nem tartja be Róma törvé-

nyét. Ha pedig felmenti az asszonyt, akkor a főpapnál fog-

ják bevádolni, mert megszegi a mózesi törvényeket. 

Ezek az emberek elvakultságukban és lelki sötétségük-

ben azzal sem törődnek, hogy Mózes törvényei nemcsak a 

házasságtörő nőt ítélik halálra, hanem a házasságtörő férfit 

is vele együtt. Ami ésszerű, hiszen egyedül nem tudott pa-

ráználkodni ez az asszony. 

 

„Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre.” (7) Vajon 

mit írhatott? Valójában nem lehet tudni, de elgondolkodta-

tó az, hogy Jeremiás próféta könyvében van egy különös 

mondat. A Jer 17-ben ezeket olvassuk: 9Csalárdabb a szív 

mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! 10Én, az 

ÚR vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenki-

vel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse sze-

rint megérdemli. … 13URam, te vagy Izráel reménysége, 

megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled el-

pártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az URat, a 

friss víznek forrását. 

Igen, lehetséges, hogy Jézus azoknak a nevét írta a por-

ba, akik sötét indulatokkal körülötte álltak, akik képesek 

lettek volna még a halálra ítélt asszonyt is felhasználni, 

csakhogy Jézust halálra adják. Ugyanakkor az ismeretlen 

férfit ők már fel is mentették a halálos ítélet alól azzal, 

hogy őt futni hagyták. 

Jézus azonban csak annyit mond: „Aki bűntelen közüle-

tek, az vessen rá először követ. Igaz tehát az, amit János 

evangélista írt Jézusról: Isten nem azért küldte Fiát a vi-

lágba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön ál-

tala a világ.” (3,17) 

 

4. A lombsátrak ünnepéhez hozzátartozott az is, hogy a 

templom udvarán négy hatalmas gyertyatartó állt, és a tűz 

égett. A pusztai vándorlásra emlékeztette az ünneplőket, 

amikor Isten éjszaka tűzoszlopban adott világosságot a 

népnek, és vezette őket. Isten világossága vezette őket már 

a pusztában is. 

De eltelt vagy 1500 esztendő a pusztai vándorlás óta, és 

az emberek sötétségben élnek. Látszólag felvilágosultak, 

hiszen már nincs szükségük a tűzoszlopra, van nekik arany 

gyertyatartójuk, amin ég a gyertyaláng, és az ünnepre érke-

zők abban gyönyörködnek az igazi világosság helyett. Az 

Isten világossága és világos vezetése egy szép emlék és ha-

gyomány maradt csupán. 

Jézus azonban nagyon jól látja, hogy az emberek világos-

sága valójában sötétség. Az Ő küldetése pedig az, hogy hir-

desse, elközelített a mennyek országa. Ezért kiált fel Jézus 

az asszonyok udvarában, hogy mindenki jól hallja: Én va-

gyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötét-

ségben, hanem övé lesz az élet világossága. 

 

5. Kedves Testvérek! Hadd utaljak vissza az Ószövetség-

re, közelebbről Ézsaiás könyvére, ahol a próféta többször is 

szól az Úr szenvedő szolgájáról. Ezt olvassuk az egyik he-

lyen: „Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a 

kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövet-

ségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.” Ézs 

42,6 

Kegyelmes Istenünk szüntelenül arra törekedett, hogy 

előbb szolgáját, majd később egyszülött Fiát az emberek 

számára adja, hogy legyen nekik világosságuk, hogy általa 

világosságot adjon az embereknek. De a sötétség akkor 

sem, most sem fogadja be Isten világosságát. 

 

I. Nagyon fontos, hogy igazi világosság ott van, és ma is 

csak ott van, ahol az Úr van, ahol Krisztust Úrnak és meg-

váltónak vallják. A 2Kor 4,6 szerint „Isten ugyanis, aki ezt 

mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyúj-

tott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk 

Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”  

Tehát kegyelem az, ha világosság lehet a mi szívünkben, 

ha felragyoghat előttünk Isten dicsőségének ismerete. Ha 

azonban nincs meg bennünk a nyitottság és a vágyakozás, 

és Isten nem teremt bennünk világosságot, akkor továbbra 

is sötétség uralkodik bennünk. 

 

II. Alapigénk következő fontos üzenete, hogy aki Jézust 

követi, mindaz aki a világ világosságában hisz, az nem jár 

sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Modern 

világunkban nagyon sok a megtévesztés. A Sátán számta-

lan módon képes megtéveszteni az embert, sőt, ha lehet, 

akkor még a választottakat is meg akarja téveszteni. Ezért 

különösen is fontos, hogy járjunk a világosságban! 

Hogyan tudunk a világosságban járni? Először is úgy, 

hogy naponta keressük az Isten akaratát, hogy igyekszünk 

megismerni és megérteni és megcselekedni Urunk akara-

tát.  

Világosságban járni azt jelenti, hogy megteszem azt, amit 

Isten kér tőlem.  

Világosságban járni azt jelenti, hogy nem teszek olyat, 

amiről Isten azt mondja, hogy ne tedd, mert bűn az.  

Világosságban járni azt jelenti, hogy Jézust követjük ak-

kor is, ha ma itt Európában ez egyáltalán nem divat és nem 

szokás. 

 

6. Az Úr Jézus egy ígérettel zárja ezt a rövid felkiáltást: 

aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az 

élet világossága. 

Testvérek! Én nem akarok sötétségben járni! Sokkal jobb 

a világosság, és sokkal jobb ismerni az igazi világosságot, 

Jézus Krisztust! Kegyelem, hogy ismerhetem az Urat, és 

boldogság az, hogy számomra az élet nem csupán az a het-

ven vagy nyolcvan esztendő, aminek nagy része hiábavaló 

fáradtság, ami olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk – 

ahogy a 90. zsoltárban olvassuk. 

Higgy te is a világ világosságában, Jézusban, mint Meg-

váltóban, kövesd Őt, és nem jársz sötétségben, hanem tiéd 

lesz az élet világossága! Ámen. 

 

Loment Péter lelkipásztor 

 

Elhangzott 2019.02.17-én, vasárnap de. 
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Uram, megérint a szavad, amely áldássá akar lenni a má-

sikhoz való közeledésemben.  

Átérzem félkész voltomat. Azt, hogy kell még valaki ahhoz, 

hogy egész legyek. 

Hogy ne csak elmondjak valamit, hanem meg is hallgassa 

valaki azt, amit mondok. 

Hogy kérésemre „Legyen meg a te akaratod” – kíméletlen 

élet-válasz jöjjön 

Köszönöm, hogy vagy nekem, Uram.  

Hogy könnyes szemmel, sebző lélekkel is Rád tudok nézni, 

és Rád tudok találni. 

Hogy találkozhatunk egymással egy egészen életen át…. 

 

Uram, megérint a szavad, amely áldássá akar lenni a másik 

hozzám való közeledésében. 

Átérzem félkész voltomat. Azt, hogy kell még valaki ahhoz, 

hogy egész legyek. 

Hogy ne csak kérjek valamit, valakit, hanem meg is hall-

gassam azt, aki mondani akar nekem valamit. 

Hogy kérdésemre „Hogy telt a napod?” – kíméletlen napi 

beszámoló jöjjön, 

Köszönöm, hogy van nekem másik, Uram. 

Hogy örömmel teli szemmel, boldog lélekkel is tudok rá-

nézni, és rá tudok találni. 

Hogy találkozhatok vele egy életen át…. 

 

Uram, megérinti a szavam? S áldássá lesz a hozzá való kö-

zeledésemben? 

Átérzi félkész voltát? Azt, hogy kellek én is ahhoz, hogy ő is 

egész legyen? 

Hogy ne csak kérjen, hanem meg is hallgasson engem, aki 

mondani akarok neki valamit? 

Hogy a kérdésére „És neked hogyan telt a nap?” – vég nél-

küli beszámolót mondhassak. 

Köszönöm, hogy lehetek a másikért, Uram. 

Hogy van valaki, akire öröm rátalálni: szemmel, szívvel és 

lélekkel. 

Hogy van, aki találkozni akar velem egy életen át…. 

 

Urunk, megérintjük egymást szavainkkal. S áldások le-

szünk egymásnak egymáshoz való közeledésünk közepette. 

S átérezzük egy-voltunkat. Azt, hogy kellünk egymásnak és 

egymáshoz – az egész-volthoz. 

Hogy ne csak kérjünk, hanem be is teljesítsünk valamit 

abból, amit Te akarsz velünk és belőlünk.  

Hogy a kérdésedre „És ti hogy vagytok?” – egy életen át 

tartó csókkal felelhessünk. 

Köszönjük a másikkal való együttlétet, Urunk! 

Hogy öröm lehet ránk nézni – akár még Neked is…. 

Hogy randevúzhatunk egy életen át….  

Ámen. 

Kovács Krisztián lelkipásztor 

Házasság hetére  

Akit szeretsz, ajándékként fogadd az 

Úr kezéből, 

és légy hálás e kincsért! 

Nem a Te érdemed, hogy tiszta, szép, 

eszes, 

érette Isten áldott nevét dicsérd! 

 

Akit szeretsz, szeresd szerelmesen, 

becézgesd szépmívű, gyöngéd sza-

vakkal! 

Ha jönnek is a szürke köznapok, 

legyen virággal díszítve az asztal! 

 

Akit szeretsz, szeresd imádkozón, 

hordozd erőtlenségeit szelíden! 

Állj érte naponként az Úr előtt, 

kegyelméből javadra fordul min-

den! 

 

Akit szeretsz, szeresd örvendezőn, 

ne verjen sátrat nálatok a bánat! 

Harsanjon kacaj! Jókedvű beszéd, 

vidám énekszó lengje át a házad! 

 

Akit szeretsz, szeresd hűségesen, 

cserben ne hagyd soha! Légy hű 

halálig! 

Boldog, ki társát boldoggá teszi, 

kinek az Ige szent fénye világít! 

 

A verset közreadta Barakné Sipos Katalin, a közreadást Fekete 

Sándorné versválasztása ihlette.  

Forrás: http://erdelyikeresztyenek.network.hu 

Gerzsenyi Sándor: Akit szeretsz 
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Gerzsenyi Sándor: Örömének 

E nappal végetér éltem éjszakája, 

Szabad lett a szívem, megszűnt bús rabsága. 

Beragyogja lelkem Jézus dicső fénye, 

Békességet adott, mint megígérte. 

 
Köszönöm, Megváltóm, hogy meghaltál értem, 

Gyermeked lehetek, noha bűnben éltem. 

Lemostad a vétkem kiömlő véreddel, 

Mennyország vár reám, elkárhoznom nem kell. 

 
Ajtómat bezárva, soká várattalak, 

Pedig hallottam jól kérő, szelíd szavad. 

De féltem, hogy mindent át kell adnom neked, 

Hogyha az életem hatalmadba veszed. 

 
 
 

Meghalt bennem a gőg, nincs már tiltakozás, 

Áldott Lelked vezet, s ez nékem oly csodás! 

Te lettél éltem világító Napja, 

Átadom hát magam a szent szolgálatra. 

 
Fogja gyönge kezem, óvj meg a botlástól; 

Szívem buzgósága szent ügyedért lángol. 

Hadd legyek követed a tévelygők között,  

Kiket a szenvedély és bűn megkötözött! 

 
Adj ajkamra Igét, mikor megszólalok, 

S hadd lássék meg rajtam, hogy a tied vagyok. 

Tedd gyümölcsözővé törékeny életem, 

Terád bízom magam! – Uram, maradj velem! 

 

Közreadta: Fekete Zsigmondné 

Ez volt a témája január 5-én, az iskolánk pedagógusai 

számára szervezett csendes napnak. A délelőtt első felében 

Bodai Nóra pszichológus 

volt a vendégünk, akinek 

kedves irányításával kisebb 

körökben beszélgettünk ar-

ról, hogy milyen körülmé-

nyek segítenének nekünk 

abban, hogy munkánkat 

hatékonyabban és nyugod-

tabban végezzük. Majd a 

kiégés és stressz lélektani 

oldaláról tartott előadásá-

ban a stressz kezelésének 

egyszerű módszereiről is 

beszélt.   

Majd a délelőtt másik felében arról hallottunk, hogy 

Urunk nem hagyta az övéit eszköztelenül a stressz sokarcú 

folyamatával szemben. Adott a kezünkbe egy különleges 

kezelési módot, az imádságot. A zsoltárok könyvében fel-

lelhető imádságok pedig mintát adnak nekünk az arra, 

hogy hogyan imádkozzunk. A zsoltárok jelentik számunk-

ra az imádság anyanyelvét. Megmutatják, hogyan lehet 

mélyebben, tartalmasabban imádkozni. Amíg imádságban 

Isten elé lépünk addig formálódunk, választ kapunk, más 

szemszögbe kerül élethelyzetünk. Kálvin szerint: „A száz-

ötven zsoltár az emberi lélek anatómiai atlasza, mert az 

emberi lelkek minden sebét, sérülését felfedezhetjük ben-

ne. Ha vannak hajótörött élete, akkor a zsoltárírók közt 

megtalálhatjuk, ha vannak nagy mélységből kiáltók, itt 

szemtől szemben állhatunk velük, nincs olyan lelki seb, 

amire rá ne bukkanhatnánk.” Vagyis nincs olyan stresszt 

kiváltó ok, amire rá ne is-

merhetnénk a zsoltárokban. 

Az előadásban végigkövettük 

a 35. zsoltáron keresztül, 

hogy hogyan jut el az imád-

kozó a veszedelmes helyzet-

től, a küzdelemtől, a szoron-

gó kérdésektől a megoldás 

kereséséig, és a meghallgatás 

öröméig. 

A délelőtt zárásaként kiscso-

portokban egy-egy rövid tör-

ténet és hozzá kapcsolódó 

zsoltár üzenetét kerestük. 

A tartalmas programok közt volt időnk beszélgetésre, 

közös éneklésre és tízóraizásra is. Az együttlétünknek ins-

piráló környezetet biztosított a megújult gyülekezeti ház.  

 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Urunk nem hagyott eszköztelenül minket a stressz ellen… 
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Hogyan léptünk előre a 2018-ra tervezett kiemelt feladatokban? 

 Az új presbitérium összehangolódása, szolgálati rend és feladatkörök kialakítás.  

 Gyülekezeti ház belső felújítása és használatba vétele. 

 Református Iskola tornatermének építése. 

 További Önkéntes munkatársak bevonása, motiválása, önállóságuk növelése. Elköteleződés erősítése, mely az 

egyháztagság vonatkozásában is láthatóvá válik. 

 Továbbra is figyelmet fordítunk a testvéri kapcsolat ápolására a Kálvin téri Gyülekezettel. 

 A vénkerti ingatlan helyzetének átgondolása, rendezése. 

 Hálával mondhatjuk el, hogy minden területen komoly előrelépés történt. 

Kiemelt alkalmak, események voltak 2018-ban: 

 A presbiterekkel és ifisekkel Berekfürdőn eltöltött hétvége februárban a két gyülekezeti csoport belső és egymás 

közti megerősödését szolgálta. 

 Házasság heti igehirdetések és programok februárban a családok, házasságok ápolását, erősítését szolgálta. 

 Egyetemes imahét. 

 Gyülekezeti többgenerációs tábor augusztusban Szajol mellett 72 fő részvételével. Téma: „Táborhelyek a pusztá-

ban”  

 „Hirdesd az Igét!” gyülekezeti nap házigazdái voltunk októberben. Első alkalom volt, melyet az új gyülekezeti ház-

ban szerveztünk. Célja: a hívő ember tanítása volt. 

 Hálaadó istentiszteletet tartottunk szeptemberben a gyülekezeti ház felújításáért és sor került az új tornaterem 

alapkőletétele. 

 Nyitott templom napja volt szeptemberben az Ars Sacra program keretében. Azokat kívántuk vele segíteni, akik-

nek semmilyen kapcsolatuk nem volt eddig gyülekezetünkkel, templomunkkal. 

 Nagy érdeklődés kísérte a „Díszpolgárok az orgonáért” program nyitó alkalmát november 25-én. Közreműködött: 

több kórus, Szabó Balázs Orgonaművész, Vásári Tamás karnagy. 

 Együtt örültünk tiszteletbeli gondnokunk városi elismerésének. Segédlelkészünk sikeres záróvizsgáinak, felszente-

lésének és házasságkötésének. Együtt kísértük el gyülekeztünk kedves nyugdíjas lelkipásztorát, Czirmay Árpádot 

utolsó útjára.  

2018. év a számok és missziói munkaterületek tükrében: 
Presbitérium és elnökség munkája:  

Az új presbitérium 2018-ban megkezdte közös munkáját. Tagjai összehangolódtak, jó békességgel és elhivatottsággal 

tudtak együtt dolgozni. Véleményükkel, szolgálatvállalásukkal előre vitték a gyülekezet munkáját. Nyolc alkalommal volt 

presbiteri gyűlés. 102 határozat született, visszaolvasva szinte mindegyik megvalósult, néhány pedig folyamatban van. 

Lelkészi munkatársi megbeszélés és imaközösség hétfő reggelenként volt. 

Lelkészek, gondnokok közti megbeszélés és imaközösség alkalmanként volt.  

 

Hitoktatás:

 
 

Hálásak vagyunk, hogy 8 állami iskolás hittancsoporttal az új gyülekezeti házban tarthatjuk a hittanórákat. 

Gyermek istentiszteletek megtartásában 5 önkéntes munkatárs szolgál rendszeresen. Többen egy-egy kivételes alka-

lomra kapcsolódtak be a gyermekek közti szolgálatba. Mások alkalmanként gyermekfelügyeletet vállaltak. Bővült azok-

nak köre, akik ezen a területen szolgálnak. Viszont a gyermek istentiszteletre járó gyerekek köre nem bővült.  

Diakónia, látogatások: 

Fazekas Gábor Idősek Otthonában hetente, Szent Kamill idősek Otthonában kéthetente, Kastélyház Idősek Otthoná-

ban alkalmanként tartottunk istentiszteleteket. Ebben a szolgálatban két lelkipásztor és Tóth Zsigmond önkéntes munka-

társ vett részt. 

Imaközösség, férfikör közös alkalmat tartott júniusban főzéssel, asztalközösséggel egybekötve. Sor került az  imaközös-

ség tagjainak és az értelmi sérült fiataloknak a közös találkozására. A találkozó csigatészta készítéssel vált emlékezetessé. 

A Tiszafüredi Szivárványházzal továbbra is élő a gyülekezet kapcsolata és rendszeresek a találkozások. A regisztrált láto-

gatások száma 2018-ban kevesebb volt.  

  Csoportok száma Létszám Intézmények 
száma 

Hitoktatók szá-
ma 

Egyházi intézmény 15 351 1 4 

Kötelezően választható 
állami iskola 

17 140 3 3 

Fakultatív hittan 4 21 4 2 

Összesen: 36 512 8 5 
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Szeretetvendégségek szervezéséhez továbbra is várjuk a 

szolgálatot vállalni tudó asszonyok segítségét!  

 Imakörök, tematikus csoportok: 

Mindegyik csoport örömmel vette birtokba a gyülekezeti 

ház otthonos tereit.  

Hétfői imakör (hetente). Találkozásaik rendszere-

sek, tartalmasak. Alkalmanként 8-10 fő vett részt. 

Pénteki imakör (két hetente).  Tóth Zsigm ond 

önkéntes munkatárs vezetésével és a résztvevők szolgálatá-

val működött. 

Férfikör (kéthetente). Alkalmanként 8-10 fő részvé-

telével működött ősztől tavaszig. 

Házaspárok és jegyespárok számára „Páros vasár-

nap esték” címen új alkalomsorozatot indítottunk novem-

bertől. A nyolc részből álló sorozat március végéig fog tarta-

ni. Alkalmanként 7-8 pár vesz részt. 

Élő kövek ifi:  

Ifjúsági találkozókon vettek részt Nyírtéten és Nyíracsá-

don. Gyülekezeti táborban és gyülekezeti hétvégén Berek-

fürdőn, Szajolban. A Kálvin téri ifivel többször szerveztek 

közös programot. A leendő ifiseknek adventben kézműves 

foglalkozást szerveztek. Átlagos létszámuk szombatonként 

10-12 fő. Részt vállalnak a konfirmandusok gyülekezetbe 

történő bekapcsolásában. Nevükhöz híven Élő 

(Mozgatható) Kövekként szolgáltak. Lukács Levente lelkész 

volt a csoport gondos pásztora. 

Hűség ifi: Találkozásaik 2018-ban alkalomszerűek 

voltak. Szeretnénk, ha tagjaik jobban a gyülekezet részeivé 

válnának. 

Zenés szolgálatok: 

Gyülekezeti kórusunk vegyes karrá bővült. Öt ünnepi 

alkalommal szolgáltak közöttünk. 

A Bárka zenekar vasárnaponkénti muzsikálása rendsze-

ressé vált. Illesse köszönet kántorunk áldozatos munkáját, 

zenekarunk és kórusunk tagjait. 

A kórus, a zenekar és az iskolai gyermekkórus próbái is 

méltó helyet kaptak a felújított gyülekezeti házban.  

Zenei rendezvényre is többször került sor. (Rákász Ger-

gely, Szabó Balázs – orgona; Seres Zsuzsanna – brácsa; 

Helyes-Beat együttes; Zenés-verses adventi est – gyülekeze-

tünk fiatal zenei tehetségei; Kórushangverseny Vásári Ta-

más vezényletével) 

Igehirdetési sorozatok: 

Több igehirdetési sorozattal is tanulmányoztuk Isten Igé-

jét vasárnaponként: „Gyülekezeti célok”; „Kispróféták nagy 

üzenetei”; „Házasság” témakör; Zsoltárok. 

Egyházi iskola és gyülekezet kapcsolata: 

Egyházi iskolásainkkal 8 családi vasárnapon, és további 

ünnepi alkalmakon hallgattuk együtt Isten Igéjét. 

A már korábban kialakult hitéleti alkalmak továbbra is 

működtek: reggeli áhítatok, pedagógus bibliaórák, pedagó-

gus csendes nap és kirándulás, alsós-felsős csendes napok 

félévenként. Több alkalom otthonos és méltó helyszíne lett 

a gyülekezeti ház. 

Hitélettel kapcsolatos témaheteket voltak: teremtés he-

te, házasság hete. Hangsúlyt kaptak a programokban a 

közelgő egyházi ünnepek. Baltazár Dezső szolgálatának, 

szellemi hagyatékának őrzése kiemelt feladat volt 2018-ban 

is. Nagy élmény volt a püspök unokájával, Vásári Tamással 

találkozni diákjainknak, valamint látogatást tenni az egyko-

ri zeleméri Baltazár-kúriában. 

Jó, hogy egyre több szülő és gyermek veszi igénybe isko-

lalelkészünk lelki gondozói segítségét. 

Hitoktatóink és iskolalelkészünk segítségével átalakítot-

tuk a hittanvizsgák rendjét. Egyházi iskolásaink konfirmá-

ciói előkészítésénél különös gondot fordítottunk a Kálvin 

téri Gyülekezettel való együttműködésre. Cél, hogy alkal-

mat teremtsünk arra, hogy fiatalok és a gyülekezet közötti 

kapcsolat létrejöjjön, erősödjön. Első alkalommal történt 

januárban a konfirmandusok és családtagjaik bemutatását 

a gyülekezet előtt. Iskola és gyülekezet vezetését jó és szo-

ros kapcsolat jellemzi. 

Illesse köszönet iskolánk vezetőit, iskolalelkészét, val-

lástanárait munkájukért, szolgálatukért.  

Orgona Alapítvány működése: 

Végezte áldozatos munkáját a Templomi Orgona Alapít-

vány Kuratóriuma. 2018 januárjában kedvező eredménnyel 

zárult le a 9 éven át tartó per. Az alperes a perköltség 1. 

részletét (1,5 MFt) már át is utalta az alapítványnak. A ku-

ratórium tagjai a presbitériummal együtt új lendülettel ke-

resik a lehetőséget és a forrásokat a műemlékorgona felújí-

tására.  

Temető működése: 

Stabilizálódott a két gyülekezet fenntartásában működő 

közfeladatot ellátó temető helyzete.  

Gyülekezeti sajtó: 

Gyülekezeti újságunk 5 alkalommal, számonként 900 

példányban jelent meg. 

A plakátos hirdetőtábláink mellett internetes felületein-

ket és a legnépszerűbb közösségi oldalt is gyakran használ-

tuk hírközlésre. 

Gyülekezeti irat terjesztésünk továbbra is működött ön-

kénteseink hűséges szolgálatával. Jó lenne, ha a testvérek 

nagyobb érdeklődéssel olvasnák a keresztyén irodalmat. 

Keresztelések száma: 

 
Konfirmálók száma: 

 
Házasságkötések száma: 

 
Temetések száma: 

 
Úrvacsorázók száma 

É v Felno tt Gyermek Összesen 

2016. 5 32 37 

2017. 6 35 41 

2018. 15 61 76 

É v Fiatal Felno tt Össze-
sen: 

2016. 31 4 35 

2017. 30 2 32 

2018. 37 4 41 

2016. 10 

2017. 8 

2018. 13 

2016. 32 

2017. 42 

2018. 35 
(8 egyha ztag) 
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Választói névjegyzékbe felvettek száma: 

 
Egyházfenntartói járulék: 

 
 

Gyülekezeti ház felújítására szánt adományok: 

 
 

Köszönöm mindenkinek hűséges, szívből jövő önkéntes 

alkalmi vagy rendszeres szolgálatát, türelmét és együttmű-

ködését!  

Köszönöm az imádságokat, melyeket azért vittek a Test-

vérek az Úr elé, hogy a Bocskai téri Gyülekezet jobban be-

tölthesse küldetését! 

Istené legyen a dicsőség mindezekért! 

 

Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor 

(Elhangzott 2018.01.20-án a vasárnap délelőtti istentisz-

teleten.) 

2016. 7 alkalom 1067 

2017. 7 alkalom 1124 

2018. 7 alkalom 1088 

2016. 601 

2017. 535 

2018. 519 

É v Ö sszeg Fizeto k 
sza ma 

Szeme lyenke n-
ti a tlag 

2016. 4.632.300 401 11 550 

2017. 4.748.500 380 12 500 

2018. 6.582.700 388 16 965 

2018-ban adoma nyozo k sza ma: 115 fo  

2018-ban befolyt adoma nyok: 4 928 538 Ft 

„… mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata 

Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,18) 

A 2018/2019-es tanév 1. félévét értékelve elmondhatom, 

hogy áldásokban bővelkedő hónapokat tudhatunk magunk 

mögött. Tanulólétszámunk a tavalyi évhez képest 10-zel 

emelkedett, jelenleg 388 fő. Nagy örömünkre az idén 60 kis 

elsős kezdte meg iskolai tanulmányait nálunk, akiknek a 

beilleszkedése közösségünkbe, az iskolai életbe az elmúlt 

időszakban zökkenőmentesen megvalósult. A félév során 

tanulóink közül 3 fő kivételével mindenki teljesítette a tan-

tervi követelményeket. Tanulóink magatartás átlaga 4,7, 

szorgalom átlaga 4,6. Az 1. félévben 99 - en szereztek kitű-

nő, 56 –an jeles bizonyítványt. Az idei tanévben is igyek-

szünk nagy hangsúlyt helyezni a tehetséggondozásra: külön 

képességfejlesztő órákat tartunk az első osztályosok kivéte-

lével minden évfolyamon magyarból, matematikából.  

Az idei tanévben 5. 6. 7. évfolyamon folyik az emelt szintű 

(heti 5 órás) nyelvoktatás. A 8. évfolyamon pedig emelt óra-

számú csoportokban van lehetőség az idegennyelv tanulá-

sára. Kiemelkedően tehetséges tanulóink számos versenyen 

értek el előkelő helyezést matematika, anyanyelv, vers- és 

prózamondás, idegennyelv, sakk, rajz és sport területén is. 

A tehetséggondozás mellett lemaradó tanulóink számára 

felzárkóztató órákat tartunk valamennyi évfolyamon ma-

gyarból és matematikából. A szabadon választható tevé-

kenységek órakeretéből jelentős óraszámot biztosítunk a 

művészeti nevelésre. Sok diákunk aktív tagja az iskolai 

énekkarnak, a dráma és a képzőművészeti szakköröknek.  

A sikeres beiskolázás érdekében novembertől kezdődően 

kétheti rendszerességgel vártuk a nagycsoportos gyerekeket 

a „Csodavár” elnevezésű képességfejlesztő alkalmainkra. 

Iskolánk Mikulás ünnepségére meghívtuk a Jó Pásztor Re-

formátus Óvoda és a Gyakorló Óvoda nagycsoportosait. A 

kis elsősök januárban meghívták volt óvónőiket, akik na-

gyon pozitív élményekkel távoztak iskolánkból. Ugyancsak 

januárban tájékoztató szülői értekezletet szerveztünk a le-

endő elsősök szüleinek, ahol már bemutatkoztak a jövő tan-

év 1. osztályos tanítói is.  

Február közepén a nagycsoportos gyerekek szülei nyílt 

tanítási órákon vettek részt mindkét 4. osztályunkban, illet-

ve ez alkalommal az érdeklődő szülők betekintést nyerhet-

tek az iskolánkban folyó „Készségfejlesztő sakk” tanórába 

is. A félév során a reggeli hétkezdő áhítatok, a napkezdő 

csendes percek, a pedagógus bibliaórák, a családi vasárna-

pok és természetesen a hit-és erkölcstan órák hozzájárultak 

iskolánk keresztyén közösségének erősödéséhez. Iskolánk-

ban 32 tanuló részesül katolikus (26 görög, 6 római) hitok-

tatásban tanórai keretben. A többi tanuló református hit- 

és erkölcstanórán vesz részt heti 2 alkalommal.  

Szeptemberben a gyülekezeti ház felújításáért tartott há-

laadó istentisztelet keretében került sor az épülő tornacsar-

nok alapkőletételére. Ezen jeles eseményen az iskola közös-

ségén túl egyházi és önkormányzati vezetők is részt vettek. 

Októberben a kis elsősök fogadalomtételének lehettünk 

tanúi családi vasárnap keretében. A reformáció évfordulója 

alkalmából a 4-6. évfolyamosok vetélkedőn vehettek részt a 

Debreceni Református Kollégium életéről. Novemberben a 

Baltazár napok rendezvénysorozat egyik kiemelt alkalma 

volt a felsőbb évfolyamosok számára szervezett csendes-

nap, melyen volt diákunk, Loment Viola amerikai úti beszá-

molója hangzott el. Decemberben a kicsik iskolai csendes-

nap keretében egy színvonalas keresztyén bábelőadásnak 

lehettek tanúi. A karácsonyi szentesti istentiszteleten a 2.b 

osztály szolgálatában gyönyörködhettünk. Januárban ke-

rült sor a pedagógusok számára szervezett csendesnapra, 

melynek a lelki egészségünk megőrzése, keresztyén érték-

rendünk megerősítése volt a témája.  

Összegezve az elmondottakat, sikeres félévet tudhatunk 

magunk mögött. Hatékonynak bizonyult beiskolázási tevé-

kenységünk, igyekeztünk magas szintű nevelő-oktató mun-

kát folytatni intézményünkben, mindemellett számos sza-

badidős közösségi és hagyományőrző programot is szervez-

tünk tanulóink számukra.  

Mindezekért egyedül Istené a dicsőség! Soli Deo gloria! 

 

Balláné Bodai Judit intézményvezető 

Eredményes félévzárás iskolánkban 

www.bocskaiter.hu 
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Presbitereink válaszolnak 

Csatári Antal 

A most bemutatott presbiterünket, 

Csatári Antalt még a gimiből isme-

rem, de csak köszönés szintjén. Ak-

kor is, és most is komoly, lelkiisme-

retes fiatalember benyomását kelti, 

akihez nem csak pénzügyi kérdése-

inkkel fordulhatunk. Családjával 

együtt lelkes, szolgálatkész tagjai 

gyülekezetünknek. Felelősségteljes 

munkája sem akadályozza meg a 

játékok felé fordulás-

ban, példa erre, hogy 

egy rejtvényt, melyet 

ez újságban adtam 

közre, csak ők fejtet-

tek meg! 

-Vágyott-e vala-

ha is erre a poszt-

ra?  

-Hmmm, az én ese-

temben ez nem egy-

szerű kérdés… 

 Azzal kezdeném, 

hogy a Csatári család 

meglehetősen szerte-

ágazó família. Édes-

apámék nyolcan vol-

tak testvérek, 25 uno-

katestvérünk volt 

(már csak 22-en 

élünk), akiknek - a 

2013-ban készült családfa szerint - 

170 leszármazottja született. A nagy-

apám presbiterként szolgált az 1930-

as években a Kálvin téri Református 

Egyházközségben, ahová gyerekko-

runk óta jártunk. A népes családból 

én vagyok az, aki a nagyszülői kertes 

házban lakik. 2003-ban itt építkez-

tünk, és az új otthonunkat úgy ter-

veztük meg, hogy amikor kilépünk a 

lakásunk ajtaján, mindig a Kálvin 

téri templom tornyát lássuk meg elő-

ször. 

 Közel tíz éve a Mindenható egy új 

utat mutatott számomra. Érzem, 

hogy most vagyok jó helyen, hiszen 

számomra az egyházzal, az Istennel 

való kapcsolat egész életem során, 

sőt még azon túl is tart. Jézus szavait 

szem előtt tartva élem hétköznapjai-

mat is: „Én vagyok az út, az igazság 

és az élet” (Ján.14.6).Összegezve, 

kevésbé nevezném vágynak, sokkal 

inkább a mi Urunk predesztinációjá-

nak, hogy ezt a posztot betölthetem. 

-Nehezebb vagy könnyebb 

feladat, mint azt előzőleg gon-

dolta? 

-Az előző ciklusban nem voltam 

presbiter, de külsős gazdasági szak-

emberként részt vettem a bizottságok 

és a Presbitérium munkájában. A 

jelenlegi ciklust is így terveztem vé-

gig vinni, aztán az utolsó percben a 

Mindenható végezte munkáját… 

Gyakorlatilag a feladat ugyanaz, mint 

amit gondoltam és ez nem okoz szá-

momra nehézséget.  

-Pontosan mi a feladata pres-

biterként? 

-A gazdasági bizottságnak vagyok a 

tagja. Az egyházközség, az iskola, a 

temető beruházásaival, gazdálkodá-

sával, pénzügyeivel kapcsolatban 

felmerülő kérdésekben igyekszem a 

legjobb megoldást megtalálni és ja-

vasolni a Presbitérium számára. Ez 

nem csak azt jelenti, hogyan tudunk 

forrásokhoz jutni és fejlődni, hanem 

azt is, hogy hogyan tudjuk a költsé-

geket optimalizálni és ezzel megtaka-

rításokat elérni. 

-A családdal és a munkájával 

hogyan tudja összeegyeztetni 

ezt a szolgálatot? 

-A feleségem és a lányunk szintén 

az Urat szolgálják, így ők teljes mér-

tékben megértők. Viszont édesanyám 

betegsége miatt hatalmas terhek 

vannak a vállamon. Ennek hordozá-

sában is segít a család és erőt ad a 

Mindenható. A munkahelyemen napi 

10-12 órát dolgozom. Ott mindennek 

tökéletesen kell működnie. Ha szük-

séges, dolgozom még este 10-kor is, 

vagy hétvégén, de amit megígértem, 

azt határidőre, pontosan megcsiná-

lom, hiszen az emberen nem múlhat 

a feladat végrehajtása. 

-Milyen a presbiterek egy-

máshoz fűződő viszonya? 

-A férfiak külön és a nők is külön, 

de összetartanak. 

Az „átjárást a két 

tábor között” Marci 

bácsi biztosítja… 

Mindezzel együtt 

úgy érzem, jó kap-

csolatot ápolunk 

egymással, sokuk-

kal a mindennapi 

életben is találko-

zom. Az újonnan 

megválasztott ta-

gok is hamar beil-

leszkedtek a testü-

letbe. Kölcsönös 

tisztelet és megbe-

csülés jellemző kor-

tól, nemtől, foglal-

kozástól függetle-

nül. 

-Az Úristen ál-

dását még inkább érzi, mióta 

ezt a szolgálatot végzi? 

-Az Úrsiten áldása nem ettől a szol-

gálattól függ, ahhoz teljesen mást 

kell megtenni, hogy elnyerjük. Az 

Úristen szeret engem és születésem 

óta részesülök az Ő áldásában, ezál-

tal tudok én is jobb emberré válni. 

-A következő ciklusban is sze-

retné ezt a tisztséget vállalni? 

-Természetesen igen, de nyilván 

több mindentől  függ, hogy azt való-

ban be tudom-e majd tölteni. 

-Milyen vágyai vannak rövid 

vagy hosszabb távon? 

-A rövid távú nagyon kézenfekvő, 

szeretnék két napig egyfolytában 

aludni… És hogy mi lenne a hosszú 

távú? 30 évvel ezelőtt egy Trabantra 

és egy bérházi lakásra vágytam… 

Most a gyerekünk sikeres jövője a 

legfontosabb vágyam. Hogy megta-

lálja a neki legmegfelelőbb egyetemet 

és aztán olyan munkalehetőséget 

kapjon, amiben igazán sikeres lehet 

és teljes mértékben kiteljesedhet. 

Tardiné Szilvi 

www.bocskaiter.hu 
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Félre verik a harangot 

Úgy-e, csak tavaszig? 
Először elmentek a madarak. 

Fészkek maradtak üresen mögöttük, 

s a levegőég megszűnt csicseregni. 

Úgy-e, csak tavaszig? 

 

Azután elmentek a levelek. 

És színtelen és sötét lett az erdő, 

és kósza szélben kezdett dideregni. 

Úgy-e, csak tavaszig? 

 

Azután a virágok mentek el. 

Most koszorúba kötik az utolsót 

elborítani sírhantot, koporsót. 

Úgy-e, csak tavaszig? 

 

Akkor majd újra csicsereg az égbolt, 

és kizöldül az erdő és meleg lesz, 

és virág nyílik. Fázunk, búcsúzunk, de 

úgy-e, csak tavaszig? 

Most még valaki elmegy, aki drága. 

Megy a madarak, virágok útján, 

megy fényesebb és melegebb hazába. 

Kísérünk valakit. 

 

A szeretettől meleg, tiszta hangot 

nem halljuk többé, nem látjuk a fénylő, 

szép szent mosolyt.  

Megyünk és búcsúzunk, de 

úgy-e, csak tavaszig? 

 

Meddig, Uram? És borún és ködön 

és könnyön, gyászon áthatol a válasz 

vigasztaló és csendes ragyogással: 

Igen, csak tavaszig! 

 

Túrmezei Erzsébet 

 

Közreadta: Szabó Margit 

Gyermekkoromban mondták ezt a 

hírközlést az idősek. Félre verik a 

harangot, ha tűz van a városban. 

Nem tudom, hogyan szól olyankor, 

de nem is szeretném meghallani. De 

amikor szétfutott a hír, hogy Buda-

pesten ég a kollégium, mind a két 

fülembe belecsendült, sőt a szívembe 

is.  

Először a diákokért imádkoztam, 

akiket Isten csodálatosan kimentett, 

hogy az utolsó sem égett a tűzben. 

Amikor alábbhagyott a gomolygó 

füst, a diákok összeölelkezve eléne-

kelték a 90. Zsoltárt az udvaron. Te-

benned bíztunk eleitől fogva. 

Uram Téged tartottunk hajlé-

kunknak. Kívánom, hogy soha ne 

haljon el a hála hangja az ajkuk-

ról! 

Azután a négy árva kiskányért 

imádkoztam, és az özvegy édes-

anyáért. Emberi értelemmel fel 

sem fogható, ami történt. Mikor 

meg kiderült a gyújtogatók kiléte, 

a három édesanyáért imádkoz-

tam. Vajon hogyan tudják békésen 

álomra hajtani a fejüket? - mert 

én nem igazán. Vajon átgondolták

-e már, hogy milyen embert sike-

rült nevelni a gyerekükből? Embert!? 

Hol vannak még ők ahhoz? Hiszen 

annyira gyerekek! És talán bűnöző 

gyereket senki sem akar nevelni., 

Egy ige jutott az eszembe: „Bizony 

az ÚR ajándéka a gyermek, az anya-

méh gyümölcse jutalom.” (Zsolt. 

127,3) Ajándékba kapják, de nem tel-

jesen az övék. Isten tulajdona az, csak 

egy bizonyos időre reájuk bízza, amit 

aztán számon kér tőlük. 

Nagy levegőt veszek, és egy másik 

igére gondolok: „Tanítsd a gyerme-

ket az ő útjának módja szerint; hogy 

még amikor megvénhedik sem távo-

lodik az el attól.” (Péld.22,6) Sőt, 

még egy másik ige is ide kívánkozik: 

„Engedjétek hozzám jönni a gyerme-

keket, és ne tiltsátok el tőlem őket, 

mert ilyeneké a mennyek orszá-

ga.”(Mk. 10,14) 

Később a kezembe került az édes-

apa életútja. Farkas Zoltán 46 éves 

veszprémi családfenntartó hunyt el. 

Informatikus mérnök, doktori tanul-

mányokat folytatott az ELTE 

Pszichológiai Karán, így hétről hétre 

egy napot a Ráday utcában szállt 

meg, hogy kutatásait zavartalanul 

végezhesse. Mindenkihez volt egy 

kedves szava, könnyen kötött barát-

ságot. Jó volt vele egy légtérben len-

ni, hogy beszélgessen vele az ember. 

Ez az édesapa készen volt, mert aki 

szívében hordozza Jézus Krisztust 

életében, bátran vallja az énekíróval: 

„Ha te lakozol a szívemben, kegye-

lemnek Királya, Nem találhat készü-

letlen halálomnak órája. Ha kebled 

én rejtekem, kik árthatnak énne-

kem? Bízva te szent sebeidben, győz-

ve távozhatom innen.” 

De a három fiú! Ők csak arra 

voltak készek, hogy meggyújt-

sák a gyufát. Imádkozok ér-

tük könnyeimmel küszködve. 

A gyászoló családnak, és ve-

lük sok hasonló testvéremnek 

egy igét küldök: 

„Megvigasztalok minden gyá-

szolót.” (Ézs.61,2) És egy 

ének verset, amit sokszor dú-

dolok csöndes magányom-

ban. 

Kezedre bízom magam, 

Teveled szégyen nem ér, 

Csalódás nem éri azt, 

Aki csak Benned remél. 

Kőszikla váram légy te nekem. 

Szívem erős, ha te fogod a kezem. 

Szívem erős benned és nem fél, 

Kőszikla váram te legyél! 

Lejegyezte: Szabó Margit 

Forrás: http://www.veszpremkukac.hu 
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A tűzben megelevenedő Főnix 

A lepramisszió 2018-as beszámolója 

A magyarországi lepramisszió eb-

ben az évben 45 éves, 1974-ben ho-

nosította meg az akkor 72 éves Do-

bos Károly. Azóta is egyetlen közép-

kelet-európai szervezetként van jelen 

az ázsiai és afrikai térségben. A ma-

gyarországi misszió segít Indiában, 

Kínában, Etiópiában és Kongóban. 

A lepra betegség cseppfertőzéssel 

terjed, védőoltása még nincs, de a 

betegség gyógyítható. Ma is nagyon 

sokan válnak a betegség áldozatává 

az elmaradott térségekben, mert 

mélyszegénységben élnek, számunk-

ra elképzelhetetlen higiéniás viszo-

nyok között, elborzasztó szociális 

környezetben. A betegek sorsa a kire-

kesztés, a magára hagyottság, kisebb 

és nagyobb közösségük kiveti őket 

magukból; kirekesztődnek a társada-

lomból, az iskolából, a családból. 

Ők nem tehetnek róla, hogy oda 

születtek, viszont mi tehetünk értük. 

A Föld jólétben élő országainak er-

kölcsi kötelessége a nélkülözést szen-

vedőket segíteni. Mivel segíthetünk? 

Pénzadománnyal és imádsággal. Pár 

ezer forint segíthet a beteg gyerme-

keknek gumitalpú cipőt készíteni 

fájós lábaikra, vagy az eltorzult vég-

tagok rehabilitációjára. 

Ebben az évben a Bocskai téri re-

formátus gyülekezet 161.000 Ft per-

selypénzzel, 40 ezer Ft pénzado-

mánnyal, imaközösségeink közös 

imádságával és egyháztagjaink egyé-

ni imádságaival segítette a külhoni 

missziót. 

A bibliaolvasó kalauz János 5. 1-9. 

verseit teszi elénk, amely igeszakasz 

a Bethesda-tónál történt csodatétel-

ről ír, amikor Jézus egy 38 éve a be-

tegség fogságában élő embert gyógyít 

meg. Imádkozzunk a leprában és 

más betegségben hosszú évek óta 

élőkért, akik szenvedő testtel és ösz-

szetört lélekkel tapasztalják meg a 

betegség miatti kirekesztést, elszige-

teltséget. Kérjük Istent, hogy gyógy-

uljanak meg testileg és lelkileg, s ta-

láljanak irgalmas és elfogadó testvé-

rekre és közösségre! 

 

Hajdúböszörmény, 2019. január 27 

Gyulai Edit 

 

A Főnix madár a legenda szerint a lángok martalékából 

születik újjá. Minden elképzelést és a régit felülmúlóan. A 

lángokból, a hamuból, a koromból, az üszökből lesz erős-

sé és elevenné. A napba néző Főnix a mi református cí-

merünkben a feltámadást a Krisztusban újjászületettek 

reményét jelképezi. 

Most egészen konkrétan az a reményünk, hogy a lángok 

martalékából újjászületik a Ráday Kollégium. Újjáépül és 

megerősödik azoknak a lelke is, akik számára az a hely az 

otthon védelmét, a munkahely biztonságát vagy kezüknek 

munkáját jelentette. Bizonyossággá válik a feltámadás 

reménye a gyászoló család számára. Változást munkál a 

tragédia az elkövető fiatalok szívében is. Tudják a Nap 

felé, a világ Világossága felé fordítani tekintetüket. 

Köszönjük mindazoknak, akik ismerősként vagy isme-

retlenül is imádkoztak az érintettekért és akik anyagi tá-

mogatásukkal és példátlan összefogásukkal segítették 

őket. 

Lomentné Szopkó Tünde 

„Kormos falak és vízzel borított padló a Ráday Kollégium 

étkezőjében  
„A kollégium egyik kiégett folyosója”  
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A háború utáni 

első békeév-

ben, 1946-ban 

születtem, re-

formátus taní-

tó házaspár 

második gyer-

mekeként. 

Édesanyám hét 

évig imádko-

zott gyermek-

áldásért, míg 

1943-ban meg-

született a nő-

vérem Marika, 

aki több évtize-

de Szolnokon a 

református 

gyülekezet igaz 

hitben élő, elhivatott tagja. Két gyermek édesanyja és 

négy unoka nagyanyja. 

Azután megszülettem én. A háborút szűkebb családunk 

viszontagságok és veszélyhelyzetek közepette, de épség-

ben átvészelte. Édesanyám itthon pici gyermekével, nagy 

lélekjelenlétet tanúsítva, szembeszállva a váltakozó né-

met és orosz beszállásolt katonákkal, menedéket biztosí-

tott pincénkben és padlásunkon a rokon és utcabeli fiatal 

lányoknak. Édesapám zömmel a keleti fronton, majd an-

gol fogságban volt, unokatestvére – nővérem keresztapja 

pedig több évig Szibériában. Az egyik nagynéném férje a 

„Málenkij robot”-ból soha nem tért vissza. Két hónappal 

születésem után egy felrobbant akna halálos áldozatává 

vált. Szüleim látva és tapasztalva a világégés borzalmait, 

megmenekülésükért egész életükben hálásak voltak Te-

remtőjüknek. 

Anyai ágról a városunkban jól ismert Ó. Szabó család 

leszármazottai vagyunk. Korán /1933-ban/ elhunyt nagy-

mamám mély meggyőződéssel, puritán református hit-

ben élt és nevelte a hét megszületettből négy életben ma-

radt gyermekét. Édesanyám ezt tovább örökítette ben-

nünk. Egy gyermektelen lelkész házaspárnál a Hollandiá-

ban élő Lollumban tölthetett egy fél évet 12 éves korában, 

ami meghatározó élmény volt egész életére. A Zöld ke-

reszt jóvoltából, mint I. Világháborús beteges gyermek 

juthatott el oda. Ottlétét később úti naplóban örökítette 

meg. Levelezésüket szüleivel, majd a kintiekkel, a leszár-

mazottakkal mai napig őrzöm. Személyes kapcsolatot is 

ápoltunk velük egészen a nyolcvanas években bekövetke-

zett halálukig. 

Édesapám a Debreceni Református Kollégiumban szer-

zett tanítói oklevelet 1932-ben. Osztálytársai közül töb-

ben lettek lelkészek. Bár lobbanékony, szavait és tetteit 

csak utólag kontrolláló ember volt, mégis szerették, mert 

e mögött a viselkedés mögött nagyfokú érzékenység és 

segítőkészség rejtőzött. A család ismeretségi és baráti 

körébe sok református lelkész tartozott. Almássy Marci 

bácsi, mint volt tanáruk, Máté Kálmán és Lovas Marci 

bácsi, mint iskolatárs, Bakóczi nagytiszteletű úr az édes-

apám barátnőjének, Éva néninek az édesapja, majd Oláh 

Béla bácsi mint férj. Ugyanígy Koppány Sándor bácsi isz-

timéri, később kislángi lelkész, Szili Manci néni társa és 

Gavallér Lajos bácsi, a Kovács Márti néni férje, Hosszú-

mező lelkipásztora. Ezekkel az emberekkel halálukig tar-

tott a baráti kapcsolat. Különösen a Gavallér család és 

Oláh Béla bácsiék voltak nagy hatással rám. Napokat töl-

töttünk együtt. Igen művelt, széles látókörű emberek vol-

tak. Édesapám nyugdíjazása után egy ciklusban presbiter 

is volt. 

Ilyen atmoszféra vett körül. Természetes volt, hogy Is-

ten van, hogy imádkozunk, hogy hálát adunk mindenért. 

Arra nem emlékszem, hogy direkt módon Bibliát olvas-

tunk volna gyermekkoromban, de édesapám sokat idézett 

a Szentírásból aktuálisan, édesanyámat pedig minden 

megnyilvánulásában áthatotta természetes intelligenciá-

ja, klasszikus görög-latin műveltsége, és mindketten zsol-

tárokat énekeltek. Valahogy a hit úgy élt bennünk, gyer-

mekekben, mint ahogy a levegőt vesszük. Talán nem is 

tudatosan, a sejtjeinkben, az atomjainkban. Természetes 

volt, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy templomba 

járunk /amíg nyíltan lehetett/, hogy magánúton konfir-

málunk. Édesapám az iskolák államosításakor, 1948-ban 

sok megsemmisítésre váró dokumentumot mentett meg. 

Ma is őrzöm a hagyatékát. Egész kicsi koromtól vasárna-

pi iskolába jártunk. Az áldott emlékezetű szomszéd néni, 

Katona Istvánné Rózsika néni, 8-10 négyzetméteres tég-

lás, szabadra nyíló konyhájában játszottunk néhány utca-

beli gyerekkel. Harsányi Lacival ma is emlegetjük. Itt ta-

lálkoztam először fekete filctáblára tapadó applikációs 

képekkel, amik Jézust és a bibliai történeteket elevenítet-

ték meg, Károlyi Mancika néni közreműködésével. És itt 

tanultam meg a csodás éneket:  

„Siessetek, hamar lejár, az óra int, későre jár. 

 Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt 

alatt!  

Elszáll a perc, az életed, hogy mented meg a lelkedet? 

Lezárul a kegyelmi út, lelked örök halálra jut.” 

Mindezek tükrében én nem tudok egy olyan 

„megvilágosodást” mondani, amikor hirtelen érintett vol-

na meg valami. A személyiségemet hatja át a hit. Közben 

voltak olyan évek, főleg a közép- és felsőfokú tanulmá-

nyaim során és a pedagógus pályám kezdetén, amikor az 

öröklés, a családi nevelés mellett erősebb volt a környeze-

ti hatás. Abban az időben volt egy materialista korsza-

kom, amikor vitatkoztam, összetűzésbe kerültem szüle-

immel világnézeti téren, mert az anyagi világ mindenha-

tóságában hittem tanulmányaim következményeként. 

Géczy Tihamér lelkipásztor háznál kereszteli Donátkát /1990/ 

www.bocskaiter.hu 
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Mondhatom sokkal könnyebb volt, mint hitben élni, hi-

szen nem volt ”keskeny út”, a felelősség leszűkült a földi 

életre, s a halál utáni teljes megsemmisülés képzetére. 

Csodálatos módon azonban a kegyelem itt is megmutat-

kozott. Az Isten sorra teremtett olyan helyzeteket, melyek 

rádöbbentettek kicsinységemre, emberi erőm véges voltá-

ra. Sokszor nem az történt, amit elterveztem, vagy szeret-

tem volna, de idővel bebizonyosodott, hogy nem az kell, 

amira vágyunk, hanem amire szükségünk van, s azt min-

dig meg is kapom. Mert … 

„Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti,  

Az csudaképpen őrzi itt lent, ínség, baj közt is élteti. 

… ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell ne-

künk.” /274. Zsolt./ 

És vezérelt hozzám olyan embereket, akik segítettek 

olykor megingó hitem helyreállításában, erősítésében. 

Engem tenyerén hordoz az Úr, mert el tudom fogadni, 

ami rám méretett, és bele tudok simulni az Ő akaratába. 

Igaz hittel tudom kimondani a Miatyánkból: „Legyen 

meg a Te akaratod!” Ez nem azt jelenti, hogy nem szenve-

dek, vívódok lelkileg is, de nem lázadok, mert tudom, 

hogy a fájdalmakra, megpróbáltatásokra szükség van. Bár 

nap, mint nap vétkezem, nem tudom maradéktalanul 

betartani a Tíz Parancsolatot, időnként képtelen vagyok 

uralkodni érzéseimen és indulataimon, nem mindig tu-

dok „nyájas és szelíd” lenni, de hiszek és bízom a bűntu-

daton, bűnvalláson, bűnbánaton alapuló bűnbocsánat-

ban. Így 72 évesen, egyedül, szülők, gyermekek, unokák, 

és 8 éve fájó, elvesztett, hűséges társam nélkül, erősen 

megromlott egészségi állapotomban, nem könnyű az éle-

tem. Napról napra fogy az erőm, nem úgy és akkor csiná-

lok dolgokat, ahogy és amikor szeretném, de el tudom 

látni magam, s ha korlátozottan is, de tudok segíteni test-

véremen és keresztgyermekeimen. Ennek a gyülekezet-

nek 1990 óta, egyik keresztgyermekem keresztelése kap-

csán lettem a tagja. Sok lelki támaszt kaptam és kapok. 

Örömmel tölt el, hogy közreműködhettem az egyházi is-

kola létrejöttében, és egyengethettem az első lépéseket. 

Nyugdíjazásom után a gyermekfelügyelet és a betegláto-

gatás terén láttam el feladatokat. Ma már ezt sem tudom 

vállalni, de a teremtett világ természeti csodáiban, a gyü-

lekezet tagjainak, szeretteimnek és a jóakaratú emberek-

nek gondoskodásában szüntelenül érzem a Jó Isten jelen-

létét, el nem fogyó kegyelmét, és ölelő karjait. Hittel 

éneklem: 

„Egyedüli reményem, ó Isten csak Te vagy, 

Jövel és nézz meg engem, magamra ó, ne hagyj!” 

Szeretettel:  

Lengyel Istvánné szül. Dobó Gabriella  

nyugdíjas pedagógus  

2018 október 7. 

Ez a bizonyságtétel Nagy Sándorné: Életutak címmel 

lejegyzett, idősebb gyülekezeti tagjaink életrajzait tartalma-

zó írásainak egyike. 

A Gyülekezeti házban. 

www.bocskaiter.hu 
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Február első hétvégéjén a gyüleke-

zet körülbelül negyven tagja Berek-

fürdőn a Megbékélés házában töltöt-

te a hétvégét. Jó kicsit kiszakadni a 

hétköznapokból és együtt figyelni 

Istenre. A téma húsba, pontosabban 

lélekbe és tudatba vágóan fontos. 

Látszat és a valóság: mennyiben tud-

juk valóban kiábrázolni életünkben 

Krisztust. 

Berekfürdő biztosította az elvo-

nultságot, megteremtve ezzel a ma-

gunkba mélyedés lehetőségét. Lelké-

szeink több bibliai idézet magyaráza-

tával vezették be a kérdést. Két filmet 

is megnéztünk, az egyik egy keresz-

tény üzletember beszámolója volt: 

hogyan gyakorolja az üzleti életben a 

keresztényi elveket. Érdekes vita 

bontakozott ki. Látszat-e vagy való-

ság a látottak? Megoszlottak a véle-

mények, egyre többen kapcsolódtunk 

be a beszélgetésbe, ezzel együtt köze-

lebb kerültünk egymáshoz és szem-

besültünk magunkkal is: mi a látszat 

és mi a valóság. Délután szabadprog-

ram keretében a termálvizes fürdő-

ben pihentünk, míg mások nagy sé-

tákat tettek. Itt is folytatódtak a be-

szélgetések. 

Este a Viskó című filmet néztük 

meg. Hogyan segít Isten a tragédiá-

kat feldolgozni? Egy apa és lánya 

hogyan vádolja magát lánya-testvére 

elvesztéséért. A megoldást csak Isten 

tudja megadni. 

Vasárnap a berekfürdői református 

gyülekezet istentiszteletén vettünk 

részt. Ezután ismét volt lehetőségünk 

beszélgetni a filmekről, a két nap 

hozadékáról. Ebéd után - megkö-

szönve a konyha és az intézmény dol-

gozóinak munkáját – hazaindultunk. 

Látszat vagy valóság? A kérdés min-

denképpen önvizsgálatra sarkall. 

Dr. Molnár Zoltán 

Látszat és valóság 

Téli tábor Berekfürdőn 
Idén mi is részt vettünk a gyüleke-

zet téli táborán. 

Péntek délután érkeztünk meg Be-

rekfürdőre. Vacsora után áhítaton 

vettünk részt. A zenés éneklés most 

sem maradhatott el. Zenészeink most 

is többféle hangszerrel tették változa-

tosabbá az áhítatot. A közös éneklést 

mindenki nagyon élvezte. 

A hétvége témája a látszat vagy 

valóság volt, ami három igehirdetés-

ben bontakozott ki. Érdekes szemlél-

tetésekkel és történetekkel találkoztunk. 

A csoportfoglalkozásokon külön-

váltak a felnőttek és az ifisek. Beszél-

gettünk a különféle szerepeinkről,  

illetve arról, hogy Isten milyen sokfé-

le módon van jelen az életünkben. 

Minderről véleményt mondtunk sa-

ját magunkra is vonatkoztatva. Volt 

szó a manipulálásról is. Játékok se-

gítségével gondolkodtunk el azon, 

hogy a szavak vagy cselekedetek mö-

gött milyen valóságos szándék állhat. 

Ifi vezetőink sokféle kreatív megol-

dással igyekeztek színesebbé tenni a 

foglalkozásokat. Ezen kívül rengete-

get társasoztunk, ami által jobban 

megismerhettük egymást. Az ifiesek 

sokat beszélgettek.  

Lehetőség volt pingpongozni, bili-

árdozni valamint csocsózni is. A cso-

port egy része a gyógyfürdőt is kipró-

bálta. Vasárnap a helyi gyülekezet 

templomában vettünk részt az isten-

tiszteleten, ahol örömmel fogadtak 

bennünket. Délután sok élménnyel 

indultunk útnak. 

Nagyon jól éreztük magunkat és 

jövőre is szeretnénk táborozni. 

Pluhár Anna 
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Új év, új állomás, új lehetőség  
Peregnek a napok, futnak az évek. 

Ismét eltelt egy esztendő, s valam-

ennyien újabb lehetőséget kaptunk 

arra, hogy javítani próbáljunk azon, 

amit talán az elmúlt évben elrontot-

tunk, hogy próbáljunk jobban figyel-

ni az Úr szavára, szeretteinkre, em-

bertársainkra. Többen fogadalmakat 

tesznek ilyenkor, amelyeket sajnos 

csak ritkán sikerül betartani. Vajon 

volt-e a fogadalmak között olyan, 

hogy: „Többet járok a templomba.” – 

„ Figyelek Isten szavára.” – „Több 

időt szánok szeretteimre.” – „ Job-

ban odafigyelek másokra.” – „ Igyek-

szem Isten szeretetét szétosztani.” 

Nem tudom volt-e ilyen fogadalom, 

de azt tudom, a legfontosabb az len-

ne, hogy ilyen lelkülettel, ilyen lelke-

sedéssel kezdjük el az új évet. Évköz-

ben úgyis lankad a lelkesedésünk, 

problémák jönnek, elfáradunk, de ha 

az elhatározás sincs meg bennünk, 

akkor eleve rossz alapról indulunk. A 

szeretet a legnagyobb ajándék, amit 

Istentől kaphatunk. A lélek legfonto-

sabb gyümölcse, így a „mindennapi 

kenyér” kellene, hogy legyen szá-

munkra. Hiszen a szeretet nélküli 

szív nem tudja átérezni embertársa 

gondját-baját, nem tud segítő kezet 

nyújtani. Sajnos ma még sokan nem 

érzik ennek hiányát. A test jóllakik, a 

lélek pedig eledel után kiált. A ke-

resztyén ember ruhatárában a szere-

tet a legfontosabb ruhadarab. Isten 

„szeretetköpenye”, amely mindent 

eltakar, mindent elfedez, felmelegít 

és biztonságot ad. Tudom, a mai kö-

rülmények között nehéz eszerint élni, 

hiszen életünk minden perce küzde-

lem. Küzdelem szeretteinkért, küzde-

lem az egészségünkért, küzdelem a 

munkánkért, a megélhetésért. Fon-

tos azonban, hogy e nemes küzdelem 

közepette is tudjunk időt szakítani 

másokra, kitekintve saját küzdőte-

rünkből, hogy észrevegyük a mellet-

tünk vagy a mögöttünk lévőt, aki ta-

lán még nálunk is nehezebb körül-

mények között küzd az életért, a 

megélhetésért. Életünk egy nagy és 

hosszú utazás, amely során nap mint 

nap hátunkon cipeljük a gondokkal 

és örömökkel megrakott hátizsákot. 

Gyakran elfáradunk, meglankadunk, 

de a vonat nem vár, tovább kell men-

ni, és nem tudjuk, hogy a következő 

állomáson öröm vagy bánat vár ránk. 

Nem könnyű ez az út, ha viszont Jé-

zus is velünk jár ezen az úton, bizto-

san megkapjuk a szükséges erőt. Ne-

héz az a hátizsák, ami a vállunkat 

nyomja, de a két kezünket még akkor 

is ki tudjuk nyújtani a gyengék, az 

elesettek felé. Kívánom, hogy minél 

többen utazzunk Jézussal ebben az 

évben is az élet vonatán. Kívánom, 

hogy ezen a nem mindig könnyű, de 

örömöket, élményeket, meglepetése-

ket is tartogató utat járjuk szeretet-

tel, becsületesen, figyelmesen és em-

berségesen. Tiszta szívemből kérem 

Istent, adjon mindnyájunknak szere-

tő szívet, halló füleket, látó szemeket 

és segítő kezeket. Adjon hitet, erőt, 

kitartást, békességet, emberséget, 

önzetlenséget. Adja, hogy mindez 

kitartson a hosszú úton és a velünk, a 

mellettünk utazóknak is jusson belő-

le. Így legyen! Ámen.  

Bízd Újra Életed Krisztusra!  

BÚÉK!  

Nagy Sándorné  

Vegyél 12 hónapot. Alaposan tisz-

títsd meg az önzéstől, irigységtől és a 

hazugságtól. Osztd fel 

gondosan 30 vagy 31 nap-

ra. Keverj hozzá isteni 

szeretetet, határtalan alá-

zatot és mennyei bölcses-

séget. Fűszerezd meg 

harmóniával, meghitt 

beszélgetésekkel és a bé-

kesség nyugtató percei-

vel. Öntsd le bőven végte-

len türelemmel és üdítő 

reménnyel. Fejleszd to-

vább a receptet, hogy Is-

teni-Magod egyre csodá-

latosabban, ragyogóbban és szeretet-

teljesebben Létezzen. Tálald az egé-

szet mindig mosolyogva, tiszta szív-

vel, ízlés szerint humorral vegyítve. 

Engedd, hogy a mennyei ízek átjárják 

lényedet és mások is kíváncsiak le-

gyenek e különlegességre. Váljék 

Egészségedre és Teljességedre, amit 

készítettél, és a jól végzett munka 

öröme boldogítson.  

Nagy Sándorné  

Újévi recept  

/Ínyenceknek /  
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Az előző tizenegy évben már megtapasztaltuk a közös 

táborozás lélekfrissítő és közösségformáló erejét. Ezt sze-

retnénk átélni idén is. Gyülekezeti többgenerációs tábo-

rozásunkra várjuk a jelentkezőket 0-tól 99 éves korig. 

Célunk: Otthoni környezetünkből kiszakadva 

erősödjön a kapcsolatunk Krisztussal és egymással. Eb-

ben segítenek a közös programok, áhítatok, beszélgeté-

sek, játékok és a sajátos tábori légkör. 

Tábor helye: Nairam  Klubhotel és Szabadidő-

központ, amely Szajol külterületén, Szolnoktól 15 km-re 

található, távol a város zajától. A táborhely családias, kö-

zösségépítő elrendezésű. Az elhelyezés szépen felújított 

földszintes kő és faházakban lesz, melyek mindegyikéhez 

fürdőszoba tartozik.  

A táborhelyről bővebb információ megtekinthető: 

www.nairam.hu 

Tábor ideje: 2019. augusztus 11. vasárnaptól 16. 

péntekig tart 6 nap 5 éjszaka. 

Utazás módja: Közösen bérelt autóbusszal vagy 

személyautókkal. 

Táborozás ára tartalmazza: Szállás és teljes ellátás vala-

mint a sport és közösségi helyiségek használatát. 

Tábor ára: 

Felnőtt: 39.000 Ft (7.800Ft/nap) 

12-18 éveseknek gyülekezeti támogatással: 35.000 Ft 

(7000Ft/nap) 

12 év alatti: 27.500 Ft (5.500Ft/nap) 

3 év alatt: 8.500 Ft (1700 Ft/nap) 

Jelentkezési határidő: Május 31! Ez a határidő a 

táborozási költség előlegének (teljes költség 20%) is befi-

zetési határideje. Útlemondás esetén a befizetett előleget 

nem tudjuk visszaadni. Kérjük a határidő pontos betartá-

sát! A jelentkezési határidő lejárta után a létszámot végle-

gesnek tekintjük. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet 

(Újvárosi u. 1.). 

Pedagógus kedvezmény: Ha Ön pedagógus, és a 

tanítványai közül magával hoz 10 olyan gyermeket, akik 

szüleik nélkül is szívesen táboroznak, valamint vállalja, 

hogy a tábor ideje alatt felügyel a gyerekekre, és program-

juk ki-alakításában is aktív részt vállal (vagyis csoportve-

zetőjük lesz), az Ön költségét a gyülekezet átvállalja. Ha 

kevesebb gyermeket hoz és felügyeletüket a szülők helyett 

átvállalja, akkor gyermekenként 10% kedvezményt bizto-

sít Önnek a gyülekezet. 

Lapzárta: április 7 


