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Nehéz, próbákkal teli évre tekintünk vissza, amikor értékeljük a múlt évet. A világra szakadt koronavírus járvány az életnek szinte minden területén bizonytalanságot,
átállást, változást hozott, így a gyülekezetünk életében is.
Egészen más utat jártunk be, mint amilyet 2020 elején
terveztünk. Szinte folyamatosan átértékeltünk, újraterveztünk, újabb és újabb kihívásokra kerestük a megfelelő
megoldást. Komoly próba alá került a gyülekezet állóképessége lelki értelemben is, és anyagi értelemben is. Több
hűséges gyülekezeti tagunk ment el a minden élők útján
az év során. A korlátozások miatt leszűkültek a találkozási
lehetőségeink. Nehezebbé vált az egymással való kapcsolattartás. A megszokott missziói formák nem működhettek a korábbi formában. Félő, hogy a korlátozások el is
kényelmesítették a gyülekezetet. De olyan jó volt út közben Istenre hagyatkozni és felismerni vezetését és hűséges szeretetét. Tapasztaltuk, hogy Isten Lelke „magasabb
repülésben” vitt minket ebben a próbákkal teli évben. Sok
mindent megtanultunk Urunkról, magunkról és egymásról. Legyen ezekért hála a szívünkben! A megélt hiányokon és veszteségeken keresztül pedig Isten Lelke tegyen
minket még buzgóbbá a hitben, az egymás számontartásában és a szolgálatban!
Kiemelt események voltak 2020-ban:
Felnőttekkel és ifisekkel Berekfürdőn eltöltött hétvége
január végén. Témája: Lelki fegyverzet. Résztvevők száma: 49 fő
Egyetemes imahét: Jan. 22-25.
Házasság hete: „Csapatjáték szerelemmel” Krúdy Tamás újságíró és felesége Krúdy Zsófia bizonyságtétele.
„Látásjavító tanulmányút”: Jan. 29-én presbitereinkkel a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezetben és
a Csengersimai Református Gyülekezetben tettünk látogatást. Résztvevők száma: 21 fő
A március 22-től május 31-ig tartó járványügyi korlátozások miatt az istentiszteletek személyes formában szüneteltek. A később említésre kerülő formákban juttattuk
el a hívekhez.
Sporttábor két turnusban: június 29-től július 10-ig a
Baltazár Dezső Ref. Általános Iskolában. Lelkipásztoraink
napi gyermek áhítatokkal szolgáltak.
Ifis hétvége Hejcén július 31. és augusztus 2. között.
„Titkosügynök tábor” augusztus 10-16. A nyári napközis
táborra néhány nap alatt betelt a jelentkezés. Az eredetileg 50 főre tervezett tábor létszámát 60 főre bővítettük.
Kb. 30 önkéntes szolgált közöttük a hét során (lelkészek,
pedagógusok, ifisek, önkéntes középiskolások, gyülekezeti tagok). A téma két szálon futott: „Szavak nélküli
könyv”, „Titkosügynök képzés”. Az év legfelszabadultabb
és legszívesebb gyülekezeti eseménye volt.
„Gyülekezeti délutánok a szabadságról” Aug. 28-30.
Mivel a 14. nyári többgenerációs gyülekezeti tábort a járvány miatt nem valósíthattuk meg, helyben tartott miszsziói napokat szerveztük helyette. A témához kapcsolódó
csoportos bibliatanulmányozást követően minden nap
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egy előadásra került sor. Vendégelőadók: Széles István és
Széles Istvánné „Az alkoholtól szabadon”; Boros Lajos
„Rácsok mögött szabadon”. A gyülekezeti délutánokat
egy 11 héten át tartó igehirdetés sorozat követte „A szabadság útjelzői” címmel. A délutánok iránti érdeklődés
messze elmaradt a korábbi évek tábori résztvevőinek létszáma mögött.
Konfirmáció szeptember 20-án. A felkészülés 3 csoportban történt. A BDRÁI tanulói online módon adtak
számot a tudásukról áprilisban. A felnőtt csoport januártól márciusig, majd augusztustól szeptember végéig készült személyes formában. A tudásukról is személyesen
formában adtak számot. A fogadalomtételt követően került sor a konfirmáltak első úrvacsorájára is. Összesen 28
-an tettek fogadalmat
„Őszi vasárnap esték” – Három részes alkalomsorozat
volt imasétával, verses összeállítással, filmnézéssel.
A járványügyi korlátozások miatt használt új
missziói formák:
A járvány két hulláma között kérdőíven gyűjtöttünk
információt arról, hogy ki, milyen formában tudja és szeretné elérni istentiszteleteinket egy bekövetkező második
hullám esetén. 10 kérdőív érkezett be. A felmérést kiértékelve készültünk a második hullámra.
Online istentiszteletek: Összesen 89 online alkalmat rögzítettünk: 35 vasárnapi és bűnbánati istentiszteletet, 42 házi áhítatot, 6 gyermekáhítatot, 5 kisfilmet és
1 zenés áhítatot. Ezek mögött a számok mögött sok munkaóra és sok önkéntes segítség volt. A tartalmi készülésen
túl a felvételek, a szerkesztés és a zenei szolgálatok is időt
és figyelmet igényeltek. A nagyobb szakértelmet igénylő
30 istentiszteletet Nagy Zsolt önkéntes gyülekezeti tagunk szerkesztette, a többit a gyülekezet lelkészei. Az igehirdetések elérhetők az alábbi internetes csatornákon:
http://www.bocskaiter.hu
YouTube Bocskai téri Református Egyházközség
Facebook Bocskai téri Református Gyülekezet hivatalos
oldala
Telefonos igehirdetések: 2020. novem ber óta
működik gyülekezetünkben a missziónak ez a formája.
Feltárcsázva a 06-52-219-800 telefonszámot, alapdíjas
áron hallgathatják meg a hívók az előző vasárnapi igehirdetés hanganyagát. Ez a forma egyszerűsége miatt főleg
az idős korosztály számára vált be. Akik nem internethasználók, gyengén látók vagy tartósan kórházban vannak, azok számára is jól használható és egyre ismertebbé
válik. December hónapban több mint 100 olyan hívás
volt, amikor a hívó tartósan vonalban maradt.
Fénymásolt igehirdetések: Hetente 35 lakcím r e
9-en vitték ki az igehirdetéseket nyomtatott formában.
Ebben elsősorban a Missziói Bizottság tagjai segítettek.
Ezt a formát is főleg az idősebb korosztály kérte. Ezzel
nemcsak az igehirdetéseket tudtuk eljuttatni hozzájuk, de
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minden héten tudtunk velük néhány szót is váltani. A
járvány miatt bezárt hónapokban ezeknek a látogatásoknak lelkigondozói szerepük is volt.
HB Televízióban közvetített istentiszteletek: A
járvány második hullámára valósult meg, hogy a város-
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ban működő többi felekezettel együtt műsoridőt kaptunk
a rendszeres vasárnapi istentiszteleti közvetítésekre. Októbertől a történelmi felekezetekkel felváltva adtuk át a
Városi Televíziónak az előre felvett és megszerkesztett
istentiszteleteink anyagát.

2020. év a számok és missziói munkaterületek tükrében:
Presbitérium és elnökség munkája:
A presbitérium 2020-ban csak 6 alkalommal ülésezett.
Ez jóval kevesebb a szokásosnál. Összesen 99 határozat
született. A határozatoknak kb. 2/3-a volt ügyrendi, fejlesztési és gazdasági döntés, kb. 1/3-a missziói tárgyú
határozat. A negyedéves számvizsgálatok megtörténtek.
A bizottságok előkészítették a presbitérium döntéshozatalait. A Missziói Bizottság 3 alkalommal ülésezett.
Hitoktatás:

Egyházi
intézmény
Kötelezően
választható
állami iskola
Fakultatív
hittan
Összesen:

Csoportok
száma

Létszám

Intézménye
k száma

16

400

1

19

127

3

3

12

3

38

539
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Meghirdetett diakóniai jellegű adománygyűjtéseink
nem voltak. Karácsonyi csomagokat a gyerekeknek 2020ban nem készítettünk. Lepramisszióra: 239.000 Ft adomány érkezett összesen. (Ebből 179.000 Ft az egyházközség pénztárán keresztül, a többi közvetlen úton került
befizetésre.) A gyülekezeti tagok több alkalommal segítettek étel-, ruha- és egyéb adományaikkal krízishelyzetben,
szegénységben, testi-lelki bajban levő testvéreknek.
Szeretetvendégségekre csak kisebb körben került sor
(a karácsonyi szolgálatot adó gyerekeknek, az évkezdő
Hitoktat
presbiteri gyűlésen, a Bárka zenekarnak, az imaközösség
ók
tagjainak és a lelkészi imakörnek).
száma
Kep: https://www.hazipatika.com/psziche/harmoniaban/cikkek/az_imadkozas_egeszsegugyi_hatasai/20180405111523
A keresztelési, házassági és konfirmációi évfordulókat
4
2020-ban is számon tartottuk. Levélben kerestük meg a
3
jubilálókat és köszöntöttük fel őket. A levelezést, a számontartást egy önkéntes munkatársunk végzi hűségesen.
1
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Márciustól júniusig a kötelező hittancsoportokban és az
egyházi iskolás hittancsoportokban online formában történt a hittanoktatás. Gyermek k istentiszteletek megtartásában 5 önkéntes munkatárs szolgált a tavaszi korlátozásokig, majd a nyári időszakban. Egy önkéntes munkatárs vett részt a VISZ által szervezett hitoktató képzésen.
Sajnos két óvodában nem tudtuk ősz óta beindítani a hittanoktatást. A Weszprémi utcai óvodában nem volt jelentkező, a DE Gyakorló Óvodájában pedig a gyerekek
több csoportból történő összegyűjtése a járvány miatt
nem volt megoldható.
Diakónia, látogatások:
Köszönjük mindazoknak, akik a diakóniai szolgálat valamelyik formájában részt vettek 2020-ban. A szervezett
gyülekezeti diakónia mellett, most előtérbe került a gyülekezeti tagok egyéni felelőssége és találékonysága. Illesse köszönet mindazokat, akik a diakóniai szolgálatot valamilyen formában gyakorolták.
A Fazekas Gábor idősek Otthonába, a Szent Kamill- és
a Kastélyház Idősek Otthonába 2020-ban csak márciusig
mehettünk. Ebben a szolgálatban három lelkipásztor és
egy önkéntes munkatársunk vett részt. Utána online formában jutottak el a lakókhoz az áhítatok és istentiszteletek. A Fazekas Gábor Idősek Otthonában a szokásos időben rendszeresen összegyűltek, és hűséges mentálhigiénikus munkatársak segítségével online formában megtartották az alkalmakat.
Nem került sor az ÉNO-val az évi rendszeres közös
alkalomra, és a Tiszafüredi Szivárvány Házba sem mehetett küldöttség.
4 látogató munkatárs regisztrálta a látogatásait. Ez
alapján a látogatások száma 49 alkalom, a regisztrált telefonbeszélgetések száma 368 volt. Ezek a számok nem
reálisak, mert a koronavírus járvány miatt sokkal többen
végeztek látogatást és telefonhívást.

Ökumenikus alkalmak:
Egyetemes imahét. Kegyeleti ökumenikus istentisztelet
a temetőben. Havi rendszerességgel működött a lelkészi
imakör négy gyülekezet lelkészei között. Ezeket a találkozásokat a korlátozások idején is megtartottuk. Október
óta a városi televízióban kapott egyházi adásidőt egymás
közt beosztottuk.
Imakörök, tematikus csoportok:
Hétfői imakör (h etente). Találkozásaik rendszeresek. Alkalmanként 10-15 fő vett részt. A korlátozások hónapjaiban szünetelt.
Pénteki imakör (kéthetente) önkéntes m u nkatárs vezetésével működött. A korlátozások idején házanként külön, de hetente egy időben imádkoztak.
Férfikör (kéth etente). Alkalm anként 8 -10 fő
részvételével működött ősztől tavaszig. A korlátozások
idején is rendszeresen meg lehetett tartani online formában a részvevőknek.
Élő kövek ifi:
Hejcén ifis hétvégén vettek részt augusztusban. A korlátozások idején online tartották alkalmaikat. Tagjai aktív
szolgálatot vállaltnak a Bárka Zenekarban és a nyári napközis gyerektáborban.
Bárka zenekar:
A zenekar szolgálata egész évben rendszeres volt, a személyesen magtartott vasárnapi istentiszteleteken egy-egy
énekkel és a gyülekezés alatt. Az online istentiszteleteknél is szinte minden vasárnap láthattuk és hallhattuk
őket. Egy egész estés adventi online zenés áhítattal is készültek. Köszönet az egész éves hűséges szolgálatukért!
Az év végén egy pályázat során elnyert összegből komoly
hangszer és technikai fejlesztésre került sor. Hamarosan
hallható lesz a változás. Segítsék ezek az eszközök is a
Zenekar szolgálatát!
Gyülekezeti vegyes kar:
2020 márciusáig tartottak próbákat és készültek nagycsütörtöki szolgálattal. Reméljük, hogy 2021-ben újra
felelevenedhetnek a kórus próbák, és a szolgálataikat is
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hallhatja a gyülekezet.
Szórványok gondozása:
Havi rendszerességgel tartottunk istentiszteleteket HajBekapcsolódás az egyházmegyei és kerületi
dúviden és Pródon azokban a hónapokban, amikor a jár- programokba:
ványügyi ajánlás megengedte. Hajdúviden az istentiszteA tervezésbe bekapcsolódtunk, de a megvalósításba
letek helyszíne a járvány miatt az Iskola helyett a Műve- nem volt módunk részt venni, hiszen minden egyházmelődési Ház lett.
gyei program elmaradt.
Igehirdetési sorozatok:
Keresztelések száma:
Vasárnaponként: „Bibliai erények” (a sorozat vége átért
Év
Felnőtt
Gyermek
Összesen
a 2019-es évről); „A szabadság útjelzői - Tízparancso2016.
5
32
37
lat” (11 rész); „Vannak még csodák!”(7 rész). Az online
napi áhítatok során végig magyaráztuk az Efézusi levelet,
2017.
6
35
41
és majdnem teljesen végig magyaráztuk 1Mózes könyvét
2018.
15
61
76
és Lukács evangéliumát.
Egyházi iskola és gyülekezet kapcsolata:
2019.
8
54
62
Egyházi
iskolásainkkal
5
családi
vasárnap
2020
6
34
40
(konfirmandusok bemutatása, házasság hete, Isten gondoskodása, gyermekhét záró, konfirmáció) és további 2
ünnepi alkalmon (tanévnyitó, ballagás) hallgattuk együtt
Konfirmálók száma:
Isten Igéjét. A karácsonyi istentiszteleten végzett szolgáÉv
Fiatal
Felnőtt
Összesen:
latot felvételről közvetítettük. Októbertől a felsős osztá2020.
08.
23.
11:30
2016.
31
4
35
lyok közül egy tudott részt venni és szolgálni a vasárnapi
istentiszteleten.
2017.
30
2
32
A szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal történő
2018.
37
4
41
együttműködésben sokat jelentett a nyári napközis gyermekhét közös szervezése és a nyári sporttáborban tartott
2019.
36
11 Fotó: Bujdos
47 Tibor
áhítatok.
2020.
21
7
28
Jó visszagondolni a tanulóink által adott október 6-i
városi ünnepi megemlékezésre, melynek hitvallás értéke
volt.
Házasságkötések száma:
Forrás: http://www.veszpremkukac.hu
A szokásos Baltazár hetet és adventi készülődést
évfo2016.
10
lyamonként tudtuk megtartani.
A gyermekek szüleit több ízben kerestük meg levelek2017.
8
kel, rövidebb üzenetekkel. Az iskolalelkész által végzett
2018.
13
lelkigondozás lehetőségével sokan éltek.
A hétfő reggeli áhítatokat januártól márciusig együtt a
2019.
9
templomban megtartottuk. Az online oktatás ideje alatt,
2020.
7
márciustól júniusig leírva juttattuk el diákjainkhoz.
Szeptembertől novemberig a létszámkorlátozások miatt
hetente két turnusban jöttek a gyerekek. Így két hetente
Temetések száma:
egyszer volt lehetséges a személyes találkozás. A másik
2016.
32
héten osztályfőnökök segítségével osztálykeretben történtek az áhítatok. A novembertől decemberig tartó időszak2017.
42
ban teljesen áttértünk az előre rögzített online áhítatokra.
2018.
35
Így igyekeztünk eleget tenni az aktuális járványügyi szabályoknak.
(8 egyháztag)
2019.
42
Orgona Alapítvány működése:
2020-ban is végezte szolgálatát az Alapítvány. Felada2020.
42
tuk volt az orgona felújítás első ütemének szervezése,
(11 egyháztag)
pályázatok írása, szakmai egyeztetések lebonyolítása.
Temető működése:
Jó hír, hogy a Paraklétosz Nonprofit KFT egyre jobb
Úrvacsorázók száma a templomi úrvacsoravéanyagi stabilitással bír. A járványhelyzet miatti kihívások teleken:
sok figyelmet és alkalmazkodást kívántak a cégtől. Fel2016.
7 alkalom
1067
adatuk volt, hogy új alkalmas munkatársakat keressenek
2017.
7 alkalom
1124
és munkába állítsák őket.
Gyülekezeti újság, iratterjesztés:
2018.
7 alkalom
1088
Gyülekezeti újságunk 4 alkalommal, számonként 900
2019.
8 alkalom
1326
példányban jelent meg. Gyülekezeti iratterjesztésünk a
templomban csak azokban a hónapokban működött, ami2020. 5 alkalom személyesen,
590
kor a templom nyitva tarthatott. Hétköznapokon a Lelké1 alkalom online
szi Hivatalban lehetett kiadványokat vásárolni. A könyvállományunk jelenleg feltöltésre szorul.
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2020-ban az idős otthonokban nem volt személyes jelenléttel járó úrvacsora.
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Egyházfenntartói járulék:
Év

Összeg

Fizetők

Személyenkénti
átlag

Választói névjegyzékbe felvettek száma:
2016.

601

2016.

4.632.300

401

11 550

2017.

535

2017.

4.748.500

380

12 500

2018.

519

2018.

6.582.700

388

16 965

2019.

504

2019.

7.341.200

412

17.820

2020.

485

2020.

7.577.500

348!

21.774

Ennek a nehéz évnek a végén köszönjük mindenkinek az imádságát, szívből jövő alkalmi vagy rendszeres szolgálatát és
együttműködését! Köszönjük a hálából jövő adományaikat, mellyel segítették a gyülekezetünk szolgálatát!
Lomentné Szopkó Tünde lelkész

Túrmezei Erzsébet: Az új füzet
Betelt a régi füzetem.
Ma este, megnézegetem,
És holnap újat kezdhetek.
Háromszázhatvanöt lapos
Ugyanilyen új füzetet.

Talán, ha jobban figyelek;
Ha eztán korábban kelek,
Frissebb leszek, igyekezem,
Rendesebb lesz a feladat
És ügyesebb lesz a kezem.

Lemásolnám most szívesen
a régit. De nem tehetem.
Marad már, amilyen marad
Ott a Mester kezével írt
Sok „láttam” a leckék alatt.

Tollat fogok és leírom:
– ragyog a név a papíron –
„Jézus nevében kezdem el.”
Tudom, hogy rest és rossz vagyok,
S úgy érzem, félni mégse kell.

Sorakozik nem egy lapon
Félig végzett feladatom…
A rendetlen, elégtelen…
És ezt a régi füzetet
vizsgára vinni kell velem.

Háromszázhatvanöt lapon
A leckét vele írhatom
Ő vezeti gyenge kezem.
„Jézus nevében kezdem el.”
Jézus nevében végezem.

De holnap újat kezdhetek;
Ugyanilyen új füzetet.
Tiszták, fehérek a lapok.
Nem szeretném elrontani
Holnap már abba irhatok.

Közreadta: Szabó Margit

6

www.bocskaiter.hu

Kitüntetettjeink a gyülekezetben
Nagy Zsolt Arnold
A gyülekezet ifjú tagja, Nagy Zsolt Arnold 2020 szeptemberében a Város Napján Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes
művészeti vezetőjeként és a népi hagyományok őrzése
érdekében elhivatottsággal végzett eredményes tevékenységéért.
Ebből az alkalomból beszélgettünk művészeti tanulmányairól, eredményeiről, gyülekezeti élményeiről.

Kérlek, mutatkozz be röviden!
Közel 14 éves népzenei múlttal rendelkező, lassan 21
éves, leendő népzene tanár vagyok. Tanulmányaim alatt
számtalan országos, illetve kárpát-medencei versenyen és
minősítésen vettem részt, mondhatni szép eredményekkel.Immáron két együttes szakmai vezetője vagyok és
több magántanítványt is segítek.
Hogyan alakult ki az érdeklődésed a népzene,
népi hagyományok iránt?
A népzenével való kapcsolatom szüleim ösztönzésére
alakult ki, amikor 2007-ben első osztályos diákként beírattak a helyi zeneiskolába citerára. Bár több hangszer
megismerésének a lehetőségét is felajánlotta a zeneiskola,
mégis egyértelmű volt a választás, hiszen édesapám gyermekkorában szintúgy citerázott. Úgy vélték, hogy segítségemre lesz a tanulásban, mely egy ideig így is volt, majd
szép lassan felülkerekedtem az ő tudásán. Igaz, mindez
nagyon döcögősen indult, mert gyerek fejjel nem igazán
tudtam értékelni sem a hangszert, sem pedig magát a zenei stílust, és lázadtam is ellene. Mindezek ellenére a szüleim az első lépésektől fogva támogattak mindenben, egészen a kezdetekben a zenére még nem hasonlító

„sajtreszelésemtől” a minősítéseken át a jelenlegi tanulmányaimig, nem beszélve zenekari tevékenységemről,
melyben családom férfi tagjai aktív szerepet vállalnak. Az
évek folyamán mondhatni beleszerelmesedtem a népzenébe, mikor kiszakadtam a zeneiskolai keretek közül, és
nyári népzenei táborokban vehettem részt. Ezek a táborok
nyitották fel a szememet arra, hogy ez nem csupán egy
délutáni zenei szórakozás, hanem egy egész nemzet több
száz éves kultúrájára épülő zenei hagyomány.
Milyen iskolákba jártál, hol szereztél tudást,
tapasztalatot a népzene világában?
A Baltazár Dezső Református Általános Iskolában, illetve a Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában töltöttem tanulmányaim első nyolc évét.
Az általános iskola biztosította számomra az első citerámat. Mára már 11 citerával rendelkezem, melyekből négy
darab muzeális értéket képvisel. Hatodik osztály környékén körvonalazódott bennem, hogy a népzenével szeretnék továbbtanulni. Ezen elhatározáshoz mérten felvételiztem a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Kulturális
és Nemzeti Örökségvédelem oktatott ágazat citera szakára, ahol 2019-ben sikeres érettségi vizsgát tettem, 2020
-ban pedig Népzenész (húros/vonós) OKJ szakképesítést
tudhattam magaménak. Az utóbbi öt év alatt számtalan
országos, illetve kárpát-medencei versenyen és minősítésen vettem részt, mellyel mind a szülővárosom, mind pedig akkori iskolám hírnevét öregbíthettem. Ezek közül
talán legkiemelkedőbb a két országos Aranypáva, illetve
az Aranypáva Nagydíjam, de több Gyémánt civissel,
Arany minősítéssel, I. és III. helyezéssel, különdíjjal, kiváló minősítéssel, illetve Kiváló szakmai tanulói díjjal is rendelkezem. Jelenleg is töretlenül küzdök a kitűzött célom,
vagy mondhatni hivatásom felé, ugyanis a Nyíregyházi
Egyetem ének-zene, népzene és népi kultúra tanári szakán vagyok első éves hallgató.
Kiknek ajánlanád, hogy a népzenével foglalkozzanak hivatásszerűen? Miért érdemes ebbe
belevágni?
Manapság sokan a népi kultúrát egy elavult dolognak
tartják, és úgy vélik, hogy a népzene csak egy szórakozási
forma. Éppen ezért elég nehéz aktuális külső befolyásoló
tényező nélkül érdemlegesen „mívelni”. Mindenesetre, aki
minimálisan is képes kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy közelebbről megismerhesse ezt a világot és
megtanulja az adott környezetbe helyezkedve vizsgálni a
dolgot, attól a perctől fogva nincs szükség ajánlásra. A
népdalokon keresztül az utóbbi pár szász év történelme
teljes mértékben megelevenedik előttünk, beleértve azokat a dolgokat, amiket a történelemkönyvek nem tartalmaznak. Végigkövethetjük a nép mindennapjait, szokásait, nehézségeit. Mindezt úgy, hogy tudjuk, milyen külső
tényezők nehezítették életüket, és mégis egy egységet alkotva küzdöttek, avagy szemben úsztak az árral, annak
érdekében,
hogy 1967
megtartsák identitásukat. Persze ezt a
Presbitérium
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modern kultúra szép lassan darabjaira szaggatta. Úgy
gondolom, hogy nekünk, az utókornak a feladata az
imént említett, őseink által hosszú időn át folytatott tradíció továbbéltetése. Összegezve, azoknak tudnám hivatásszerűen ajánlani, akik az egyszerű, ám annál nagyobb
múlttal rendelkező dallamokat nem csak hallgatni szeretik, hanem készek továbbadni mindezt a hozzá tartozó
történelmi múlttal együtt.
Miért ne lenne érdemes belevágni? Mit képviseljünk,
ha nem azt, ami száz százalékban a miénk, ami egykor
nagyobb kohézióval rendelkezett, mint bármi más. Saját
és példaképeim tapasztalatai alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy a folklórnak van jövője. Az, hogy milyen
mértékben, csakis tőlünk függ.
Mesélj, kérlek, a Hajdúböszörményi Népzenei
Együttes tevékenységéről! Mit jelent egy ilyen
együttes vezetőjének lenni? Milyen feladataid
vannak?
Az együttessel való kapcsolatom igen régre nyúlik viszsza. Még tán az arcom sem pelyhedzett, mikor már tudtam az együttes létezéséről, de igazán szoros kapcsolatba
nem kerültünk. Zeneiskolás voltam, amikor édesapám
elvitt az egyik próbájukra. Ekkor gyermekfejjel még nem
tudtam felvenni azt a ritmust, amit ők diktáltak. Néhány
év elteltével, mikor már nagyobb (de nem tökéletes) tudásra tettem szert, 2016 novemberében felkerestek, hogy
nem segíteném-e ki őket egy fellépés erejéig. Ez időben az
együttes pásztortalan nyájként élt, és a konferansz ennek
hangot is adott azon a bizonyos fellépésen, melyet a zsűri
soraiban ülő volt szakmai vezető és egykori személyes
tanárom, Bárdosi Ildikó is hallott. A szereplést követően
személyesen értékelte a műsorunkat, majd megbízott az
együttes szakmai vezetésével.
Akkor még nem egészen tudtam, pontosan milyen felelősséggel is jár ez. Nem vitás, kellett némi idő, mire öszszeszoktunk az együttessel, hisz lendületes fiatalként nem
voltam tisztában bizonyos korlátokkal. Édesapám ezekben a percekben is mellettem állt, és segített megbirkózni
az új feladattal. Azóta is igyekszem egyfajta lendületet és
új, fiatal tagokat vinni az együttes életébe.
Egy szakmai vezetőnek nem csak a próbák levezénylése
a feladata. Tájegységekre lebontott, tiszta forrásból származó népdalokból összeállított csokrokat készítek, melyet
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a próbák alkalmával stilisztikai sajátosságok szerint betanítok, majd lehetőség adtán színpadon állva továbbítjuk
annak értékeit a zsűri, Hajdúböszörmény, és a környező
települések számára. Igyekszünk minden egyes városi
rendezvényen -amire meghívást kapunk- képviselni hagyományainkat változatos zenei csokrok formájában.
Fontos megjegyezni, hogy népzenét kedvelő, többnyire
nyugdíjasokból álló csoport vagyunk, és elsődleges célunknak tekintjük a népzene adta örömök élvezetét, melyet lehetőséghez mérten igyekszünk minél több zsűri
előtt megmutatni, nem is akármilyen formában, hisz
nemrég az együttes Dévaványán egy Aranypáva díjjal lett
gazdagabb.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Elsődleges terveim között szerepel tanulmányaim befejezése, és a szakmában való elhelyezkedés. Konkrét letelepedési hely még nincs kitűzve, de attól függetlenül továbbra is szeretném folytatni a különböző együttesek,
egyesületek vezetését, illetve az értékes zenére éhező, zenei intézetbe nem járó, de tanulni vágyók oktatását.
Emellett szeretnék egy zeneiskolában tanárként dolgozni.
Hogyan kapcsolódsz a Bocskai téri Református Gyülekezethez?
A gyülekezethez tartozó általános iskolai tanulmányaim
elkezdésével kerültem kapcsolatba az egyházzal, amely a
megkeresztelkedéssel kezdődött. Nyolcadik osztály végén
sikeres hittan vizsgát tettem, majd azt követően konfirmáltam. Az intézményben eltöltött nyolc, illetve az azt
követő években több gyülekezeti rendezvényen és táborban is részt vettünk a családommal. A szívemhez legközelebb talán a Mátraházán töltött téli táborok állnak, ahol a
hófedte hegytetők között szellemülhettünk át testileg és
lelkileg.
Mai napig hálát adok az Úr Istennek, hogy segített idáig
eljutni, és azért, hogy napról napra közelebb kerülhetek a
kitűzött céljaimhoz.
Kedves Zsolt! Köszönöm a beszélgetést! Az
előtted álló évekre sok áldást, jó egészséget és
választott hivatásodban további sok szép eredményt kívánunk!
Kissné Mező Marianna
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valamint természetesen gyülekezetünk új csillaga, Bohus
Csaba is. Később az ő vezetésével beszélgettünk arról, a
hétköznapi életben mennyire fontos és elengedhetetlen
tud lenni, hogy esetleg munka, társadalmilag felettünk
álló emberekkel való kommunikáció közben, vagy különböző társaságokban felvegyünk egy szituációhoz illő álarcot. Ezzel ellentétben Isten előtt tudnunk kell letenni ezeket, és a csupán felvett stílusunkat levetkőzve elé állni úgy,
amilyenek valójában vagyunk. Persze ez nem mindig egyszerű, sokszor ezek annyira belénk ivódnak, hogy észre se
vesszük, mikor nem adjunk önmagunkat. Viszont nem kell
attól tartanunk, hogy ezzel nagyot hibázunk, hiszen Isten
úgyis ismeri eredeti formátumunkat, minden szokással és
hóborttal együtt.

Ez a kérdés hangzott el közel ötven alkalommal az ifis
beöltözős utószilveszter-előfarsangon, amikor egymás
kreatív, de néha igencsak gondolkodtató jelmezeit próbáltuk megfejteni. Február hatodikán délután kettőkor találkoztunk a templomnál, hogy a minden második padsort
lezáró zöld szalagokat felrakjuk, amikor is agysejtjeink egy
részét a gyülekezet egészségéért áldozva próbáltuk kitalálni, melyik padszélességhez melyik – már előre összekötött
– szalag illik.
Miután minden ifis megérkezett és kivette a részét a
nagy munkában (mely egészen maximum negyed órába
kerülhetett), átmentünk a gyülekezeti házba melegedni, és
felfedni karaktereinket. Bár hivatalos jelmezversenyünk az
összetűzések elkerülése végett nem volt, mindenki elővette a kreativitását, így születhetett meg a Vaklárma és Vakcina testvérpár, autentikus hentesünk, továbbá egy érdekes biológiai kísérlet eredménye, a méhecske-tigris.
A szokásos kávézgatás után a
mindennapi álarcokról beszélgettünk. Az elején
rávezetésképpen
mindenki húzott
egy ismert embert, akit meg
kellett személyesítenie, majd a
többieknek a mutogatása/beszéde
alapján kitalálni,
hogy ki lehet az
adott
híresség.
Híres történelmi
és bibliai személyek mellett a
mai celebek is
szerepeltek
a
kihúzott lapokon,

Önmagunk mélyebb megismerése után előre megalkotott kvízünket játszottuk végig, amihez mindenki írt egyegy kérdést magáról, az ifiről/gyülekezetről, majd a 2020as évvel kapcsolatban. Ez rengeteg fejtörést okozott, különösen az „Az alábbiak közül melyik a második legemlékezetesebb 2020-as emlékem?” típusú kérdések miatt. Mivel
nagyon jól ismerjük már egymást, így mindenki igyekezett
a lehető legnehezebb kérdéseket feltenni magáról, amire
általában senki nem tudta a választ, mindenki csak tippelt. Így még olyan emberekről is tudhattunk meg új dolgokat, akikkel akár szinte több, mint 10 éve ismerjük egymást (a mi korunkban ugyanis ez még nagy szó). Több
kérdés témája a gyülekezeti táborokhoz kapcsolódott, vagy
éppen igazi személyes hitbeli élményeinkhez, a 2020-as
kérdések pedig minden irányba szerteágazóak voltak.
Bár a mostani helyzetben mindenki a testi egészségét
helyezi előtérbe, ez az alkalom mindannyiónknak egy igazi
lelki vakcina volt, 100%-os hatékonysággal. Reméljük, a
kapuit újra megnyitó templom, és ezáltal tartható ifi sokunknak
ad
mostanában
hasonló lélekmelengető élményt.
Nagy Borbála
és Szegedi Vilmos

9

www.bocskaiter.hu

Áhítat
János ev. 9,1-12
A vakon született ember meggyógyítása

1. Sajnos nem tudunk kibújni a bőrünkből. Ez bebizonyosodik ebből a történetből is.
A tanítványok, amikor meglátják a
vakot, akkor azonnal a vakság okát firtatják. És nem orvosi szempontból, hanem a bűn és az isteni igazságosság
szempontjából próbálják megvizsgálni a
beteg életét. Mi lehet a lelki oka a beteg
testi vakságának? Ki követett el akkora
bűnt, hogy Isten vaksággal büntette meg
az illetőt? Talán olyan mértékű volt a
szüleinek a bűne, hogy a büntetés túlnyúlt a következő generációra is?
2. Azt gondolom, hogy pontosan így
vagyunk mi magunk is. Keressük az
okokat, egy-egy bajnak, betegségnek,
nyomorúságnak, szegénységnek, vajon mi lehet az oka? Ki
vétkezett, hogy elindult a koronavírus világjárványa?
És talán soroljuk is mindazokat a vétkeket, melyeket
nemzedékünk elkövetett, és melyek az égbe kiáltanak már,
olyan súlyosak. Biztosan ezek miatt van Isten büntetése
ezen a világon.
Nem tudunk mi sem másképp gondolkodni, mint ahogy
egykor a tanítványok gondolkodtak. Egy kicsit önmagukat
jobbnak tartva a világnál elkezdünk azon töprengeni, hogy

vajon ki vétkezett ekkorát? És vajon mi lehetett az a rettenetes nagy bűn, ami miatt Istennél betelt a pohár, és büntetést bocsátott az emberekre?
3. Jézus azonban egészen másképp
gondolkodik, és ez bennünket is meg
kell, hogy állítson, ahogy a tanítványokat megállította.
Nekünk nem az a feladatunk, hogy egyegy nyomorúságnak, vagy betegségnek
a bűn-okait vizsgáljuk, hanem az, hogy
megértsük a Kegyelmes és Mindenható
Isten terveit. Mert Isten cselekedeteinek nyilvánvalóvá, egyértelművé, közismertté és láthatóvá kell válniuk. Jézus szavai arra tanítanak, hogy keressük a legfontosabb célt: „azért van ez
így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta
Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem.” (3-4.v.)
Tehát az első, hogy Isten cselekedetei ma is mindenki
számára láthatóak legyenek ebben a világban. Ehhez pedig
az szükséges, hogy mi legyünk készek megcselekedni
mindazt, amit az Úr kér tőlünk, mert rajtunk és általunk
akarja megmutatni önmagát a világban. Ámen.
Loment Péter lelkész

Túrmezei Erzsébet: Fületlen bögre
Ma este elmosogattam éppen nyolcra.
Rakosgattam a bögréket fel a polcra.
Kettő van fületlen, de elölről szépek,
Egészen olyanok, mint a többi épek.
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni,
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni.
Most eszembe jutott sok felebarátom,
Hogyha képletesen fületlennek látom,
Úgy teszem-e őket életem polcára,

hogy ne lássunk mindig arra a hibára?
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra,
Mert (csak ha így térek egyszer nyugovóra)
Akkor tesz el úgy az igazságos Isten
- Ahogy a bögréket rakosgattam itt lenn –
A mennyei polcra nagy irgalmú szemmel
Hátrafelé az én letörött fülemmel.
Közreadta: Szabó Margit
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Rab Mariannal néhány évvel ezelőtt a templomban találkoztam először. Nem ismertem őt. Édesanyjához viszont 30 éves ismeretség fűz. Mariann hivatását tekintve
gyógytornász. A 2018-as presbiterválasztáson a gyülekezet támogatását elnyerve került be a presbitériumba. Hajdúböszörményi kötődésű, itt iskolázódott, a Bocskai István Gimnáziumbam érettségizett. Már középiskolás korában sportolt, atletizált. Érettségi után sikeresen felvételizett az egri Tanárképző Főiskola orosz- testnevelés szakára. Diplomával a kezében újabb célt tűzött maga elé.
Mindenképpen magasabb, egyetemi végzettséget akart
szerezni testnevelésből. A pécsi egyetemre nyert felvételt.
Négy kemény év következett. Ekkor nyílt lehetősége arra,
hogy tanulmányait gyógytonász szakirányban folytathassa a pécsi egyetem zalaegerszegi kihelyezett karán, ahol
sikeresen végzett. Tanulmányi ideje alatt gyakorlatát a
Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikáján töltötte, amely
első munkahelye lett. Gyakorló gyógytornászként a
gyógytorna alapjait is oktathatta a főiskolai kar hallgatóinak. A klinika professzora felajánlotta az elméleti képzésben való részvételt is. Nem vállalta
ezt a feladatot, és ekkor kerül Hajdúszoboszlóra, a Hungarospa Termálhotelbe gyógytornásznak. Ennek közel 20
éve, azóta is ott dolgozik. Szereti választott hivatását.
Hívő emberként, gyülekezeti
tagként gondolt-e arra, hogy
presbiterként segítse a gyülekezet életét?
Édesanyámmal a 2000-es évek elejétől járunk a templomba. Anyai nagymamám halála indított el ezen az úton.
Nem gondoltam arra, hogy valaha is
presbiterként szolgálhatom a gyülekezetet. Az egyház részéről érkezett a
felkérés és vállaltam a jelölést. A gyülekezet pedig a presbiterválasztáson szavazatával támogatott. Így lettem 2018
-ban tagja a presbitériumnak.
Ismerte-e a presbiteri munka szépségét és nehézségeit?
Az első kérdésre adott válaszból szinte következik,
hogy nem volt előzetes ismeretem a presbiterek munkájáról. Szerencsére a Gyulai Sándor gondnok úrtól kapott
Útmutató adott segítséget. Így a missziós bizottságban
vállaltam feladatot. Ez volt számomra úgymond a testhez
álló, a személyiségemnek megfelelő feladat. Ebben a feladatkörben nyújtok segítséget a keresztelési alkalmakon.
A házassági évfordulókon vállalom a gyülekezet tagjainak
köszöntését. Kötelességemnek érzem a gyülekezeti alkalmakon az aktív jelenlétet, beosztás szerint vállalom és
fogadom az istentiszteleteken a híveket a templom bejáratánál.
Hogyan tudja összeegyeztetni munkáját a presbiteri tevékenységgel?
Mindennapi munkám miatt ingázok Hajdúböszörmény,
Debrecen és Hajdúszoboszló között. Amikor lehetőségem
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van édesanyámat is segítem ügyei intézésében. Debrecenben élek és a munkám mindennap Szoboszlóra szólít.
Igyekszem vállalt feladataimat a tőlem telhetően legjobban elvégezni. A presbiteri gyűlések esti alkalmak, így
jelen tudok lenni mindenkor.
Milyen a kapcsolata presbitertársaival a hétköznapokban?
Leginkább a vasárnapi istentiszteleteken, gyülekezeti
alkalmakon és presbitergyűléseken találkozunk. Mint
említettem, a hétköznapokon ingázom, így nincs lehetőségem találkozni a presbiterekkel. Viszont, ha a helyzet
úgy hozza, segítjük egymást, amiben csak lehet. A gyűléseken figyelemmel hallgatjuk meg egymást és egyházközségünk érdekében támogatjuk a jó javaslatokat, előremutató gondolatokat.
Érzi-e saját életében az Úr áldását, mióta ezt a
szolgálatot végzi?
Édesapám betegsége, majd halála erősítette meg a hitemet. 2009-ben konfirmáltam, ekkor
változott meg az életem. Máshogy
szemlélem a világot, a sorsom alakulását. Már 18 éves koromban kaptam
arra rokoni biztatást, hogy hivatásomul a gyógytornászi pályát válaszszam. Akkor elutasító voltam és
most mégis ebben a hivatásban teljesedem ki. Itt van az én helyem. Az Úr
áldása van mindennapi munkámon.
Milyen tervei vannak a jövőre
nézve, vállalná a megbízatást a
következő ciklusban is?
Ha a gyülekezet bizalmát továbbra is
élvezem, akkor vállalom és teszem a
dolgomat. Segítem a presbitérium
közös munkáját. A terveimen még
nem gondolkodtam, de hivatásomból
adódóan szívesen vezetnék átmozgató tornát, ha igény lenne rá, például októberben, az idősek hónapjában. Közismert, hogy az ilyen összejövetelek
segítik egymás jobb megismerését, kötetlen beszélgetéseket az emberi életről, hitről, a Krisztushoz tartozásról. Jó
lenne, ha többen lennénk, mi hitben élő emberek.
Melyik bibliai gondolat lehet meghatározó és
követendő példa személyes életében, hivatásában?
Pál apostol szeretet parancsa nekem vezérlő elv. Így
hangzik: „A szeretet soha el nem múlik” (1Kor 13).
Gyógytornászként arra kaptam Istentől elhívást, hogy
feladatom legyen embertársaim szeretetteljes, empatikus
segítése. Így teszem a dolgomat mindennap a rám bízottak javára.
Kívánom, hogy továbbra is így legyen! Köszönöm a beszélgetést.
Elekné Tamus Elvira
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Megkezdődött orgonánk felújítása
2021. január 28-án
Szabó Balázs orgonaszakértő elszállította
orgonánk
szélellátó
rendszerének elemeit,
s másnap megkezdődtek a felújítási munkák. Régóta dédelgetett vágyunk vált ezzel
valóra, s reménykedünk, hogy egy új fejezet kezdődött orgonánk
felújításának
történetében.
Akik nyomon követték az elmúlt években
orgonánk megmentéséért tett erőfeszítéseinket, bizonyára emlékeznek rá, hogy 2019.
október
30-án
az
AerisOrgona Kft-el kötöttünk szerződést az első ütem
felújítási munkálatainak elvégzésére. Faragó Attila cégvezető azonban 2021. január 06-i levelében jelezte, hogy
legkorábban 2021. április 30-ra tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségét, elsősorban a Covid 19 vírus
okozta nehézségek, és ebből adódóan a külföldi munkák
megcsúszása miatt. Számunkra azonban ez az időpont
már elfogadhatatlan volt, mert a pályázati szabályozók
2021.
február
28-ban
határozták meg a kivitelezési munkák elvégzésének végső
határidejét.
A fentiek miatt az AerisOrgona kft-el kötött szerződést
közös megegyezéssel felbontottuk.
Szabó Balázs sietett segítségünkre, akiről tudtuk eddig
is, hogy mennyire szívén hordozza orgonánk sorsát. Vállalta, hogy határidőre elvégzi a munkákat, s így nem
esünk el a pályázati támogatástól.
2021. január 22-én megkötöttük a szerződést, s még
azon a napon elszállított orgonánkból néhány kisebb harmonika szélcsatornát. Január 27-én már teherautóval
érkezett, társaival kiszerelte orgonánkból a teljes szélellátó rendszert. Másnap Uzonyi Antal gondnokhelyettes, Ifj.
Uzonyi Antal, vállalkozó Uzonyi Antal presbiter, Fehér
László, Uzonyi László, és Kiss Csaba segítségével a fúvókat., villanymotort, szélcsatornákat, állványokat lecsúsztatták, lecipelték az orgonaházból, és felpakolták a teherautóra. Kemény, emberpróbáló munka volt.
Elismerés jár mindenkinek, aki részt vett benne. Azóta
is gőzerővel folyik a munka! Imádkozzunk, hogy az Úr
áldása legyen és maradjon az orgonamentésben résztvevő
csapat munkáján, s mindazokén, akik erejükhöz mérten
támogatják orgonánk megmentését.
Balogh Gyárfás kuratóriumi elnök
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Baltazár sulis információk
Beiskolázás – Online térben nyitottuk meg a Csodavárat
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, …, mert ilyeneké az Isten országa.”
/Lukács 18,16/
Iskolánk életének egyik legnagyobb és legfontosabb
eseményének számít a minden évben megrendezésre kerülő Csodavár vagy Suliváró programsorozatunk. A leendő elsős tanító nénik már kora ősztől lelkesen készülnek a
nagycsoportos gyerekek fogadására. Színes foglalkozások
tervezgetésével telik ez az időszak, gondosan figyelve arra, hogy ezek az együtt töltött esték minél tartalmasabbak
legyenek. Olyan képességfejlesztő játékos feladatokat állítanak össze, amelyek segítik a gyerekek zökkenőmentes
óvoda-iskola átmenetét, betekintést nyújtanak az iskola
életébe, szokásrendjébe.
Sajnos a jelen járványügyi helyzet miatt idén nincs lehetőségünk a személyes találkozásra. Ebben a tanévben
csak online felületen tudjuk a kapcsolatot tartani az érdeklődő szülőkkel és az óvodás gyerekekkel. Létrehoztunk egy zárt csoportot „Suliváró a református iskolában” névvel, ahova csatlakozhatnak az érdeklődő szülők.
https://www.facebook.com/
groups/3517603754984205

Ezen a felületen heti rendszerességgel jelentkezünk. Itt
mutatkoztak be a tanító nénik, kisfilm segítségével betekintést nyújtottunk iskolánk életébe, videók készítésével
igyekeztünk segíteni az iskolakezdést támogató képességek otthoni, játékos fejlesztését is. Terveink között szerepel még a hitéleti nevelés és a Sakkpalota program bemutatása, illetve a leendő elsős tanító nénik tanórai bemutatkozása. Itt tudunk lehetőséget biztosítani a kérdések
felvetésére is.
Minden információt át tudunk adni a technika segítségével, de a csillogó szempárokat, a vidám hangulatot, a
személyes beszélgetést sajnos semmi nem pótolhatja.
Ezúton is köszönöm a leendő elsős tanító nénik, Győriné Percze Júlia, Győri Imréné Nóra, Oláhné Molnár Hajnalka és Nyitrainé Gellén Gabriella lelkiismeretes munkáját.
Hálásak vagyunk, hogy a jelen nehézségek ellenére idén
is nagy számban érdeklődnek a kedves szülők iskolánk
iránt.
Kissné Rácz Ildikó
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Félévzárás a református iskolában
A 2020/2021. tanév első félévét eddigi iskolai életünkben soha nem tapasztalt élményekkel, különlegesnek számító „sikerekkel” és hálaadással a szívünkben zárhattuk.
Nem egy könnyű időszak van mögöttünk, hiszen az elmúlt hónapokban sokszor éreztük azt, hogy fogytán az
erőnk, a kitartásunk és nagyon bizonytalan akár a következő nap tervezése is. Nagy örömmel kezdhettük a szeptembert, mivel soha ilyen nagy létszámú kis elsős nem
kezdte meg tanulmányait nálunk. Háromosztálynyi, csillogó szemű 6-7 éves gyerek költözött be az „új épületrész”
első szintjére. Elkezdődött számukra az iskolai élet, sokhónapnyi közösség nélküli időszakot követően. Többen
épphogy betöltötték a 6. évüket és egyik pillanatról a másikra az iskolapadban találták magukat, ezzel komoly kihívás elé állítva saját teherbírásukat és a tanító nénik
módszertani kultúráját. Nem volt egyszerű feladat az iskolai beszokatás időszaka, melyet még az egyre romló
járványhelyzet csak nehezített. Egész félévünket beárnyékolta a Covid 19 elleni harc. Nagyon sok gyermek, családtag, kolléga megbetegedése miatt 13 alkalommal kellett
digitális munkarendet bevezetni 11 osztályunkban. Voltak
olyan hetek, mikor a nevelőtestület majdnem fele betegállományban volt, és ilyen körülmények között kellett
megszervezni a pedagógiai munkát. Próbáltunk helytállni, hiszen a tavaszi tapasztalatok alapján nem szerettünk
volna az egész intézményre kiterjedő tantermen kívüli
oktatási rendben tanítani. Hálásak lehetünk azért, hogy a
számos megbetegedés ellenére viszonylag mindnyájan,
gyerek, felnőtt egyaránt, komolyabb szövődmények nélkül felépülhettünk ebből a komoly veszélyeket hordozó
vírusfertőzésből. Hálásak lehetünk azért is, hogy visszatérve a téli szünetről, mintegy varázsütésre, ez eddig nem
történt újabb megbetegedés iskolánkban. A nehézségek
ellenére, nagy örömmel, gyarapodásról is beszámolha-

tunk, hiszen még a nyár folyamán megvalósult a 2009ben épült szárny teljeskörű kifestése, lépcsőházának
csempézése. Az őszi szünetben pedig a két kazán cseréjével az épületrész fűtését is hatékonyabbá tettük. Külön
említésre méltó, hogy a tornacsarnokra felvett hitel törlesztését követően, költségvetésünk lehetővé tette ezt a
közel 15 millió forintos beruházás megvalósítását. A tárgyi fejlesztések mellett próbáltunk az adott körülmények
között is hatékony oktató munkát biztosítani, pótolni az
előző tanév hiányosságait, diákjaink ismereteit gyakoroltatni, bővíteni. Igyekeztünk végzőseink számára segítséget nyújtani a sikeres felvételihez középiskolai felkészítő
foglalkozások szervezésével, osztályfőnökeik iránymutatásával. Az első félévben iskolai közösségünk épülését
szolgáló alkalmaink leginkább osztálykeretben valósulhattak meg: ünnepi megemlékezések, Baltazár-napok
programjai, Mikulásozás, adventi délutánok. Hitéleti alkalmainknak is október közepétől az online tér adott helyet. A hétkezdő áhítatok osztálykeretben az interaktív
táblák segítségével kerülnek megtartásra. Köszönet lelkészeink és iskolalelkészünk áldozatos munkájáért. Ugyancsak felvételről láthattuk a 3.a osztályosok ünnepi szolgálatát a szenteste megtartott istentisztelet keretében. Decembertől kezdődően digitális térben kerülnek megszervezésre a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási programjaink. Reményeink szerint az újszerű iskolaváró videók,
kisfilmek felkeltik az iskolaválasztás előtt álló családok
érdeklődését és a jövő tanévben ismét sok kis elsőssel
bővülhet iskolai közösségünk.
„ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem
van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…”(Filippi 3,14 )
Balláné Bodai Judit intézményvezető

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról
Iskolánkban a hagyományokhoz híven január 22-én
megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról. Előzetesen az
alsó tagozatosok Gryllus Vilmos, Móra Ferenc, Weöres
Sándor megzenésített verseihez készítettek versillusztrációkat, melyek a folyosón kerültek kiállításra.
A nap indításaként a magyar kultúrához kapcsolódó
PPT-t tekinthettek meg a gyerekek osztályonként. A délután játékos vetélkedővel
folytatódott alsó és felső tagozaton is.
Az alsós évfolyamon négyfős csapatok képviselték osztályukat a zenés, irodalmi
akadályversenyen. Az állomásokon korosztályuknak megfelelő játékos feladatok vártak

rájuk, melyeket nagy lelkesedéssel oldottak meg. Többek
között puzzle, ahol a megoldás Kölcsey Ferenc portréja
volt, valamint hiányos szövegezésű Himnusz kiegészítése,
Szóbúvár lexikonban való kutakodás, rovásírás megfejtése
és interaktív zenei feladatok
tették színesebbé a megemlékezést.
A vetélkedő végére elkészült
az a plakát, melyen az általuk megoldott feladatok voltak láthatók. Ezek az osztálytermekben
kerültek
„kiállításra” a többi gyerek
tudásának gyarapítása céljából.
Az 5-7. évfolyamos tanulóknak a humán munkaközösség állított össze feladatsort.
Az osztályonként meghatá-
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rozott számú versenyzők a véletlenszerű csoportalakítást
követően mérették meg magukat. A változatos feladatok
megoldásához általános tájékozottság, figyelem és persze
összedolgozás volt szükséges. A keresztrejtvénnyel induló
verseny megoldása Kölcsey Ferenc volt. Ezt követte a Kölcsey életéhez kapcsolódó TOTÓ, ezután Kölcsey-idézet
megfejtése rovásírással. Majd a költő verses és prózai írásaiból kiemelt szavak alapján műfelismerés, illetve a magyar kultúránkhoz tartozó költőkre, zeneszerzőkre, festményekre, épületekre való ráismerés képek alapján. A
versenyt humorosan átköltött népdalok felismerése, valamint zeneszerzőkhöz kapcsolódó műcímek és leírások párosítása zárta. Az izgalmas, közel egyórás vetélkedő végén
az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett – Magyar Rock csapata: Szabó Zoé (5.o.),
Pongor Mihály (6.a), Szilágyi Richárd (7.a), Molnár Ádám
Mihály (7.b)
II. helyezett–Kultúrásokk csapata: Renge Regina Klára
(5.o.), Sipos Károly (6.a), Fábián Emma (6.b), Ignáth Dóra (7.a)
III. helyezett –Kul-túra csapata: Kiss Olívia (5.o.), Sánta
Szabolcs (6.b), Szerdahelyi Sára (7.a),
Sztéló Petra (7.b)
Reméljük, minden
résztvevő jól érezte
magát!
Kiss Szilvia, Kissné
Rácz Ildikó
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Új könyvek a Baltazár iskolában

Örömmel adunk hírt arról, hogy könyvtárunk
állománya 56 db új kötettel bővült 116.000 Ft értékben.
Már hagyomány iskolánkban, hogy októberben, a
könyvtári hónap alkalmából arra kérjük diákjainkat, írják le javaslataikat arra vonatkozóan, milyen könyveket
olvasnának szívesen. Az előző évekhez hasonlóan az idén
is sok értékes javaslat jutott el hozzánk, melynek figyelembevételével vásároltuk meg az idei tanév új könyveit.
A gyerekek már türelmetlenül várták a könyvek megérke-

zését, de nem hiába! Végre lapozgathatták a szemet gyönyörködtető, szívet melengető, szebbnél szebb új köteteket. Tanulóink nyitottak a modern gyermek- és ifjúsági
irodalomra. Ezeket a „divatos” könyveket is szívesen és
gyorsan olvassák pedagógusaink és - reméljük- szüleik
örömére egyaránt.
Jó, ha nem felejtjük el Gárdonyi Géza útmutató gondolatát: „A könyvekre adott pénz látszólag eldobott
pénz. Mint a vetőmag.”
Preku Erzsébet, könyvtáros
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Házasság hete a Gyülekezetünkben
Önök mit tanultak egymástól a házasságukban?

Katalin: Nekem , am i nagyon m egtetszett, az a
Karcsi türelmessége, nyugodtsága volt. Azt gondoltam,
hogy mindig türelmes lesz velem szemben. Aztán jöttek a
gyerekek. Amikor az én „cérnám” már elszakadt, ő még
akkor is nyugodt volt. Ez nem mindig esett jól.

„Mi is küzdünk, és az Úrral együtt győzünk”
Kovács Károly pszichológus és családterapeuta és felesége
Kovácsné Ember Katalin mentálhigiénikus volt a vendége
a Bocskai téri Református Gyülekezet házasság heti programjának. A párt életükről, kapcsolatukról kérdeztük.
Kettőjük közös története, hogyan kezdődött?
Károly: B elgiu m ban voltu nk éppen a néptánccsoportunkkal, amelyben én hegedültem, ő pedig táncolt.
Már ekkor nagyon érdeklődtem utána. Egy katolikus iskolában szálltunk meg, ahol mindenkinek egy külön szobája
volt. Kifeküdtem az ajtaja elé, hogy őrizzem az álmát. Miután hazajöttünk szorosabbra fűztük a kapcsolatunkat,
tizenegy hónap után pedig összeházasodtunk.

Károly: Tapasztalatom szer int a legh am ar abb a
szerettünk felé vész el például a türelem. Ő olyat is ki tud
belőlem hozni, amit más nem. Ez egy törvényszerűség. A
feleségemnek az is tetszett, hogy humoros vagyok. Az
utóbbi időben azonban kicsit „sótlan” lettem. Tőle azt
tanultam, hogy a humor nagyon fontos az életben. Amikor én „sótlan” lettem, ő humorosabbá vált. Így egymást
inspiráljuk.
Minden házasságban vannak nehezebb időszakok. Ezt
hogyan küzdik le?
Károly: Megér tettü k azt, h ogy Isten nélkü l nem
megy a házasság. Nélküle elsüllyedünk. Nagyon fontos a
felelősségvállalás, és az, hogy bevalljuk, ha valamit roszszul csináltunk.
Katalin: M ár többször volt m élypont a házasságunkban. De legnagyobb erényünk a megbocsájtás. Tudni
kell egymástól bocsánatot kérni, és utána tiszta lapot adni
a másiknak.
Egyetértenek azzal, hogy a mindennapokban észre kell
venni az apró örömöket?
Katalin: Igen, ezzel teljes mértékben egyet tudok
érteni. Törekszünk is arra,
hogy apró örömöket szerezzünk egymásnak. Például
ünnepek alkalmával a kedvenc ételeit főzöm meg. Volt
olyan, hogy ő az autóm szélvédőjére rátette, hogy szeretlek. Ezek az apró dolgok
vidámmá tudják tenni a
napjainkat.

Az esküvőre, hogyan emlékeznek?
Katalin: Sokan voltu nk ,
mintegy százan. Rokonok és
táncosok ünnepeltek velünk.
Arra emlékszem, hogy nagy
boldogság volt, amikor kimondtuk az igent.
Milyen mintát hoztak a házasságba a saját családjukból? Nehéz volt összecsiszolódni?
Károly: Voltak ü tk özőpontok. Az én családomban
például nem volt divat a vendégjárás. Évente ha egyszer
jött rokon hozzánk, előre bejelentkezve. Anyukám ilyenkor már reggel elkezdte a főzést, szép komótosan, és délre
fejezte be.
Katalin: Feh ér gyar m aton lak tu nk Er délyh ez
közel. A rokonságunk egy része is ott élt. Sokat jöttek hozzánk, „beugrottak” váratlanul. Anyukám hirtelen és nagyon gyorsan készített ilyenkor ételt. Karcsi szerint úszott
a konyha. Nehezen viselte ezt. Később már megszerette,
hogy gyorsan lett vacsora és ebéd.

Károly: Az Úr hálaadásra bátorítja az embert. Fontos, hogy egymásnak megköszönjünk dolgokat. Ez sokaknak nem annyira természetes. Mi erre is próbálunk tudatosan odafigyelni, mert
jól esik a köszönet minden embernek.

Mi a boldog házasság titka?
Katalin: A boldog h ázasság titka, nem elveszni a
nehézségekben, konfliktusokban, hanem Istenbe kapaszkodva túlélni ezeket, és megteremteni a boldog, és örömteli pillanatokat.
Károly: Boldog h ázasságr a az szám íth at, aki egyedül is tud boldog lenni. Tudnom kell egyedül is úgy él-
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nem, hogy a házasságban is tudjak boldog lenni. Isten
úgy ad egymásnak bennünket, hogy a míves aranygyűrűt
keressük a másikban, és az aranyrögöt kapjuk. A közös
kapcsolat az a kohó, ahol az Úr kiégeti belőlünk a salakot.
Vagyis gyúrjuk, csiszoljuk egymást, és a végén az aranyrögből gyönyörű aranygyűrűvé válunk. Lényeges dolog
úgy házasodni, hogy az értékrendünk legyen hasonló. Ha
tudunk együttműködni és
gondolkodni, akkor bízhatunk
abban, hogy egy életen át tanuljuk, hogyan lehet egy jó
házasságban élni. Mi harminchat éve tanuljuk egymást, de még most sem
mondhatjuk, hogy a végére
értünk. Vallom, hogy nem a
tökéletes párt kell megtalálni,
hanem magamnak kell azzá
válni. Az is fontos, hogy tudjunk megbocsájtani, hálát
adni. Törekedjünk arra, hogy
a hétköznapokban is észrevegyük az apró, kicsi örömöket.
A hit mennyire kell, hogy jelen legyen egy jó házasságban?
Károly: Anélkü l nem m egy. A h it az nem egy az
életünk sok dolga között, hanem egy látásmód. A mi hitünk, amikor hét éves házasok voltunk, akkor váltott nagyot. Addig Istentől távol éltünk. Ekkor történt egy nagy
fordulat a látásmódunkban. Hitre jutottunk. Megláttuk
azt, hogy van egy Teremtő. Ő elküldte fiát értünk, aki helyettünk is meghalt, és ingyen kínálja kegyelmét. Innentől
mindent ezen keresztül látunk, a házasságot is.
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A házasság egy életre szóló szerelmes utazás. Egyetértenek ezzel?
Károly: Igen. Aktívan kell tenni azér t, hogy ú jr a
és újra megújuljon. Lehet, hogy nem úgy lobog, mint volt
a legelején, de nem is olyan vak. Most látva szeretem őt.
Kész vagyok hordozni és elvállalni azt, ami benne gyönge.
Nagyon hálás vagyok, hogy
ő is ezt teszi velem.
Mit fogalmaznak meg a
fiatalok számára a házassággal kapcsolatban?
Károly: Jó dolog házasságban élni. Isten ajándéka
ez az embernek. Nem a házasságtól kell félni, hiszen az
„intézménnyel” semmi baj.
Mi magunk emberek ronthatjuk el. Hozzátenném,
hogy a házasságnak is jót
tesz, ha az Úr az első a szívünkben.
Katalin: Én azt szoktam m ondani a diákjaim nak,
hogy mindannyiunk a királyfit és királylányt szeretne feleségül és férjül. De ehhez nekünk is úgy kell viselkednünk, hogy azok legyünk. Tanácsolnám még, hogy ne
ijedjenek meg a konfliktusoktól. Mi is küzdünk, és az Úrral együtt győzünk.

Bertalan Erzsébet
(Az interjú a Szabadhajdú szerkesztőségének hozzájárulásával jelent meg újságunkban)

Lackfi János – Zsoltáros
Dicsérlek, Uram,
amiért nekem adtad kedvesemet,
lelkem helyett lelkemet,
okos kertészemet,
növekedésem ösztönzőjét,
burjánzásom visszanyesőjét,
akiben megtalálhatom mindazt,
amire érdemes volt sóvárognom.
Add, hogy fájdalmat neki ne okozzak,
hogy fájdalmában osztozni képes legyek,
s ha osztozni nem is tudok,
ha terheit átvenni gyenge is vagyok,
legalább mellette álljak,
ott legyek, jelen legyek,
vele legyek,
jelenlétében legyek,
jelenlétembe vonjam őt,
átéljem és az enyémbe
olvasszam életét.
Add, hogy rá ne telepedjek
rettentő önzésemben,
ki ne pusztítsam, mint kertben

feledett lavór az alatta elsatnyult füvet,
hagyjam lélegzethez jutni,
ne csörtessek érzéketlenül előre,
ne csapódjanak arcába
a kezemből kiszabaduló tüskés indák,
hanem észrevétlenül elhajlítsam
útjából az ágakat,
elgördítsem az akadályokat,
hogy ne ejtsek rajta véletlenül sem sebet,
hogy ne őrizgessek semmi véletlenül
ejtett sebet,
hogy ne essek a meddő versengés vétkébe,
hogy ne akarjak mindig okosabb lenni,
hogy szabadon engedjem,
mint egy madarat,
és szabadnak várjam vissza,
mint egy madarat.
Közreadta:
Lomentné Szopkó Tünde
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GYERMEKOLDAL
Kedves Gyerekek!
Valószínűleg közületek is sokan hallottatok már arról, hogy februárban zajlik a Házasság hete program. Talán az
iskola hirdetőtábláján vagy az interneten még plakátokat, programajánlókat is olvashattatok. Azt azonban biztosan
mindnyájan tudjátok, hogy február 14-én van Valentin-nap, amit a szerelmesek és a házaspárok napjának tartanak.

De tudjátok-e, hogy honnan ered a Valentin-nap hagyománya?
A Valentin-nap pontos eredetét nem ismerjük. A
legenda szerint a 3. században élt a Római Birodalomban Bálint (Valentinus) püspök. II. Claudius császár úgy vélte, hogy az egyedülálló férfiak jobb katonaként szolgálnak, mint a házasságban élők és családosok, ezért a katonák számára megtiltotta a házasodást és családalapítást. Bálint püspök azonban megtagadta a császár rendeletét, és keresztény szokások
szerint összeadta a szerelmes párokat Terni városában, köztük katonákat is. Amikor tettére fény
derült, II. Claudius császár bebörtönöztette és halálra
ítélték. A fogságban Bálint visszaadta a börtönőr vak
lányának látását. Mielőtt kivégezték volna (február 14
-én), búcsúüzenetet küldött a lánynak, „a te Bálintod”
aláírással.

Mi is az a Házasság hete?

Közel húsz évvel ezelőtt Angliából indult el az a kezdeményezés, amely minden évben Valentin-nap környékén egy
héten át a házasság és a család fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Mára 4 kontinens 21 országa csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, köztük 2008 óta Magyarország is. A Bocskai téri Református Gyülekezet is minden évben
tartalmas programmal, előadásokkal várja a szülőket, házaspárokat és a házasságra készülő fiatalokat.
És Te hány bibliai házasságot ismersz?
A Bibliát olvasva sok házaspár életét megismerhetjük. Az alábbi feladatban összekeveredtek a nevek. Te hány bibliai
párt tudsz megtalálni? Kösd össze az összetartozó neveket!
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Elődeink nyomában
Hófehér kórházi lepedő. Alatta láthatatlanul egy ember.
Tegnap még sóhajtozott, panaszkodott, netán egy szomorú mosoly is átsuhant az arcán. Most viszont mozdulatlanságba dermedve fekszik a lepedő alatt. Földi életét
elorozta a halál. Manapság sajnos nem ritka látvány ez. A
Covid-19 ugyanis itt bolyong közöttünk, és nem rest újra
meg újra támadásba lendülni. Méltatlankodunk, siránkozunk is miatta eleget. Közben várjuk a csodát, hogy elsodorja fejünk fölül a veszélyt. Néha talán imádkozunk is,
de az isteni kegyelemben csak kevesen reménykedünk. A
modern világ modern embere az isteni kegyelmet már
nem tartja a maga emberi nagyságához méltónak. Pedig
az Úr Isten most is küld jeleket, s készíti a felszabaduláshoz vezető utakat. Csak észre kellene venni azokat. Legalább
annyira
észre venni, mint
ahogy
őseink
tették száz esztendővel ezelőtt.
Akkor is járvány tombolt a
világban. A szörnyű vírust, mely
kissé késve vidékünkre is megérkezett, a Nagy
Háború hozta el
nyugatról.
A
francia fronton
ütötte fel először
a fejét, majd átterjedt Spanyolországra, aztán Németországra. S többek között beütött az Osztrák-Magyar Monarchiába is. Mire Hajdúböszörményt elérte, már neve is
volt: spanyolnátha. A több hullámban terjedt vírus előtt a
háborús nélkülözésekbe belefáradt emberi testek sorra
hajlottak meg. A betegségbe esett tömegek csak kapkodták a levegőt, s mint űzött farkasoknak villogott a szemük. Aztán örök fénytelenség költözött a tekintetekbe.
Így ment el a minden élők útján férjem apai nagyanyja
Czirmayné Bathó Polixénia nagytiszteletű asszony is a
messzi háromszéki havasok között. De így mentek el a
böszörményi atyafiak is.
Volt olyan nap, hogy a böszörményi reformátusság 11
spanyolnáthában elhunyt gyülekezeti tagot siratott. Ám
nem csak gyászolt, hanem a lelki építkezés újabb útjait is
kereste és járta. Hogy csak a fiatalságot mozgató szervezeteket, alkalmakat tekintsük, pontosan száz évvel ezelőtt
élte fénykorát a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Szabó Gyula hitoktató lelkipásztor vezetésével. A Gazdasági Ifjúsági
Egyesület Sóvágó Gábor lelkipásztor vezetésével és a Református Leányszövetség is. Ezek a református egyház
kebelében működött közösségek "imádkozni dolgozni"
alapon éppen a háborúba és a járványba belefáradt, de-

presszióba és nemtörődömségbe hajló életeknek kívántak
célt és feladatot adni.

A Református Leányszövetség keretei között például
"kendős parasztlányok" és "kalapos kisasszonyok" Bibliával a kézben Jézust követve a lélek kiművelésére és a karitatív munkára szövetkeztek. A magyar Evangéliumi Nőegyesület Országos Szövetségével kapcsolatot tartva
nagyszabású szociális programot hajtottak végre. A hadiárvák és a járványban elhunytak árváinak segélyezését ők
bonyolították. Bevételes teaesteket, műsoros estélyeket,
jótékonysági vásárokat, országos gyűjtéseket szerveztek,
hogy a gyengén táplált, beteg testű, beteg lelkű sápadt
gyermekeket és a megfáradt öregeket megsegítsék. Közben lelki konferenciákat bonyolítottak
svájci, amerikai,
német,
skót és holland
lelkipásztorok
meghívásával.
De megtisztelte
őket Fiers Elek
budapesti teológiai magántanár és Amsten H. János
bázeli külmiszsziós lelkipásztor is. Illetve
Dr. Révész Imre és Uray Sándor is szolgált közöttük.
Akkoriban, amikor egy fiatal lánynak az Ócskatemplomba /Bocskai téri Református templom/ forró nyárban
ujjatlan ruhába bemenni még szégyen volt, s a közfelfogás szerint a sütővas és a magas kontyos frizura, meg a
hajadon fővel / kendő vagy kalap nélkül/ korzózás=sétálás Böszörményben az erkölcsi lezülléssel volt
azonos, óriási kihívás volt a Leányszövetség működése.
De eltudta magát fogadtatni, mert egy nehéz korban nem
azt nézte, hogy mit kap, hanem azt, hogy mit adhat. Az
efféle Jézusi szeretetre épülő küldetéstudat úgy hiszem a
Covid-19 idején is tudna magának színteret találni. Siránkozás és panaszkodás helyett csak észre kellene venni a
jeleket.
Czirmayné Kocsis Róza
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Helyreigazítás

Egy gyönyörű gyermekélményem
Egy gyönyörű gyermekélményem jutott eszembe, miközben olvastam Czirmayné Nagytiszteletű Asszony írását, amit az újságunk második számában közöl templomunkról nagy bölcsességgel, részletesen. Amikor azt olvasom, hogy a szószékkel szemben lévő padok a presbiterek ülőhelyei.
Kisiskolás koromban nekem Szabó Gyula tiszteletes
volt a hitoktatóm, és ő megkövetelte, hogy vasárnap
menjünk el a templomba. Hát, hogy Kiss József Esperes
Úr 68 évvel ezelőtt miről prédikált, eléggé elmosódott
bennem, de a látottak örökre megmaradtak. Úgy ültek
ott a dermesztő hidegben hétről-hétre a presbiterek,
mint a karzat tartóoszlopai. Hogy kicsodák ők? A gyülekezet előjárói, vénei, akikkel a lelkész rendszeresen közös
gyűléseket tart, hogy az örömöket és a terheket megoszt-

va, azokat közösen, együtt hordozzák. Aztán azért is jó,
ha ismerjük őket, hogy bármi közölni valónk van velük,
megtehessük. Ha gondosan olvassuk újságunkat, láthatjuk, hogy egyet-egyet közülük be is mutatnak, hogy lássuk mennyi munka, feladat van egy gyülekezetben, ami
olyan, mint egy nagy család. Igénkben is olvassuk: Kinek
milyen kegyelmi ajándék adatott, azzal sáfárkodjon. Mellettük szólva, az meg csak hab a tortán, hogy nekem 12
évesen tudnom kellett valamennyiük nevét, mert ha
édesapám nem tudott valamiért ott lenni, el kellett mondanom, hogy kik voltak ott, és kik voltak a hiányzók. Szabó Márton volt gondnok testvérünk még emlékszik ezekre a régi dolgokra, hiszen az ő édesapja is közéjük tartozott
Közreadta: Szabó Margit
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