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A Hajdúböszörményi Bocskai téri református gyülekezet hírlevele 

2009 március-április 

Simon A. grafikája 

„Ó mily szép és mily gyönyörőséges, ha a 
 
 
 
 
 
 
 

       egyetértésben élnek!” Zsoltárok 13.3,1 

 
Áldjon meg téged az Úr, 
és árassza szívedbe 
szeretetének minden gazdagságát, 

 
hogy Szentlelkével eltelve a béke 
és a kiengesztelıdés 
eszköze legyél! 

Simon András 

2009. április 05-én, vasárnap 9 órakor ünnepi istentisztelet 
keretén belül került sor gyerekek és felnıttek megkeresztelésé-
re, valamint konfirmálására. 

A népes gyülekezettel együtt énekeltük a 331. dicséretet. 
Loment Péter lelkipásztor igehirdetésében elmondta, hogy a 
konfirmáció megerısítést jelent. Reméli, hogy a 
konfirmandusok az elmúlt hetek során megerısödtek és folytat-
ni fogják ezt az utat Kívánta, hogy tartsák és tiszteljék király-
ként Jézus Krisztust, általa legyenek erısek. 

A 13 fiatal 2 éves, a 17 felnıtt 10 hetes felkészülési idıszak 
után adott számot tudásáról az elmúlt hét három estéjén. A 8. 
osztályosokat Fehér Dóra, míg a felnıtteket Töviskes Imre mu-

tatta be. A konfirmandusok közös énekét, majd fogadalomtéte-
lét állva hallgatta a gyülekezet. 

Az Apostoli hitvallás után a gyülekezet nevében Szabó Már-
ton gondnok úr, valamint a tavaly konfirmáltak egy képviselıje, 
Nagyné Kocsis Gabriella és az egyik ifivezetı Elekné Szórádi 
Márta  köszöntı szavai hangzottak el, aki mint mondta „Aki 
Istenben bízik nem csalatkozik.” 

Az ünnepélyes alkalom a templom elıtti közös fényképezés-
sel ért véget. (A konfirmációról további írások olvashatók a lap 
4. oldalán.) 

 
Borosné Kiss Szilvia 

Keresztelés és konfirmáció virágvasárnap 
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Építkezünk az iskolánál! 
Sokan sóhajtottak fel örömmel az elmúlt napokban, amikor 

azt látták, hogy elkezdıdött az építkezés az iskolánk udvarán. 
Igen, elkezdıdött! Oly régen vártunk erre, hogy már el sem akar-
juk hinni, hogy végre elindult a református iskola bıvítése. 

Több mint nyolc évvel ezelıtt kezdıdött a tervezgetés és 
készültek el az elsı tervek, mert már akkor megfogalmazódott az 
igény, hogy szükséges egy étkezı és egy hozzá kapcsolódó kony-
ha. Számos terv és elképzelés merült fel, hogy az évrıl évre egy-
re nagyobb szükséget kielégítsük, de egyik sem öltött testet mos-
tanáig. Az iskola és a gyülekezet évente próbálkozott pályázati 
lehetıségeket kihasználni, hogy a szükséges bıvítés mellett egy 
átfogó felújítást is el lehessen végezni az iskola épületén. Azon-
ban mindeddig minden pályázatunkat forráshiányra hivatkozva 
elutasítottak. 

Örömteli tény, hogy a családok szívesen választják gyerme-
keik számára a Baltazár Dezsı Református Általános Iskolát. A 
gyermekek növekvı száma indított bennünket arra az elhatáro-
zásra, habár pályázatainkat elutasították, hogy saját forrásaink-
ra és az iskolásaink családjainak adományaira támaszkodva, 
mégis elkezdjük az építkezést. 

Szeretném most elsısorban a baltazáros gyerekek szüleinek 
a segítségét kérni, hogy az étkezı építését adományaikkal támo-
gassák. Mind az iskola gazdasági hivatalában, mind a lelkészi 
hivatal pénztárában lehet adományokat befizetni, és támogatóje-
gyeket („téglajegyet”) vásárolni, és ezzel segíteni az építkezést. 

Terveink szerint szeptemberre el fog készülni iskolánk új 
épülete, melyben helyet kap a földszinten egy étkezı és melegí-
tıkonyha, az emeleten 3 tanterem, a tetıtérben pedig 2 tanterem. 
Ehhez kérjük az Önök segítségét is! 
 
 

Építkezünk a templomnál! 
Ismét sokan sóhajtottak fel örömmel az elmúlt napokban, 

amikor azt látták, hogy a Bocskai téri „ócska” templomot állvá-
nyozni kezdték. Igen, elkezdıdött a templomunk felújítása is. 

Az elmúlt másfél esztendıben talán nem volt olyan hét, ami-
kor valaki ne kérdezte volna, hogy mikor lesz felújítva a temp-
lom, vagy ne tettek volna – néha kissé gúnyos – megjegyzést a 
templom állapotára. Sajnos sokan a templom külsejére nézve 
alkotnak lesújtó véleményt a reformátusokról. 

Ezek a kritikák bántanak és elszomorítanak bennünket, mert 
nem lehet mindenkinek elmagyarázni, hogy mennyire nem egy-
szerő, és mennyire nem olcsó dolog a templom felújítását elvé-
gezni. Az azonban igaz, hogy Hajdúböszörményben legalább 14 
ezer református él a népszámlálás szerint. A fele a Bocskai téri 
Gyülekezethez tartozik lakóhely szerint. Ha legalább ez a hétezer 
református ember össze tudna fogni, és lehetıségéhez mérten 
támogatni tudná a templom felújítását, akkor már régen szép le-
hetne az ócska templom. 

Az elmúlt évek alatt számos Európai Uniós pályázatot céloz-
tunk meg, hogy a templomfelújításra anyagi forrást teremtsünk. 
Sajnos, ezeket a pályázatokat is sorra elutasították. Templomunk 
azonban nem tud tovább várni, a felújítást el kell kezdeni. Habár 
nem látszik, de különösen a toronysisak van nagyon rossz álla-
potban. A torony rendbetétele után a templom déli oldala, majd 
végül az iskola felıli északi oldala következik. Ezeket a szaka-
szokat az anyagi lehetıségeink szerint fogjuk felújítani. 

Szükséges lesz hitelt is felvenni. Szeretnénk kérni mindenki-
nek a támogatását, az adakozást, hogy minél kevesebb hitelt kell-
jen felvenni. Nagyszerő lenne, és a város 400 éves jubileumához 
igazán méltó, ha a város legrégibb épületét még ebben az ünnepi 
esztendıben teljesen meg lehetne újítani. Ehhez kérjük nemcsak 
a reformátusok, hanem minden böszörményi lakos adományát! 

Loment Péter lelkész 

János evangéliuma 12,12-19 (Virágvasárnapi történet) 
„Mindenre van erım a Krisztusban, aki megerısít engem.” 

Filippi levél 4,13 
1. Különös élete volt Jézusnak. Ezen a mai ünnepi napon gon-

doljuk végig az İ életét, és jobban meg fogjuk érteni a jeruzsále-
mi bevonulását. Jézus születésérıl sok száz esztendıvel korábban 

már több próféta is jövendölt, elmondta Isten ígéreteit. Az izraeli 
emberek pedig reménykedve várták a Messiás érkezését. Azon-
ban amikor Jézus megszületett, akkor csak egy istállóban volt 
neki hely. A Jászolban fekvı gyermekben nem sokan látják a 
Királyt, csak néhány ember: a pásztorok és a Keletrıl érkezı 
bölcsek.  FOLYTATÁS A 3. OLDALON 
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És megtelt a ház a kenet illatával… János ev. 12,3 
A Hajdúvidéki Ref. Egyházmegye presbiterei számára márci-

us 29-én, a vasárnap a délelıtti Istentisztelettel kezdıdött a 
presbiteri csendesnap. A Kálvin téri templomban az igét, Sza-
badi Árpád esperes úr hirdette. Üzenete az volt számunkra, 
hogy ha hőségesen a helyünkön maradva megtesszük, amire 
Isten kér bennünket, akkor áldásos lesz az életünk s akár száz-
szorosára is növekedhet munkánk gyümölcse. 
Rövid szünet után a gyülekezeti teremben két témáról hallhat-

tunk elıadást. Az elsı elıadó Horváth Géza, nagyvarsányi 
lelkész volt, aki a presbiter lelkiségérıl szólt néhány szót. 
Vázlatosan: Mit is foglal magába a presbiter lelkisége? Isten-

nek komoly elvárásai vannak. Mindent az ige fényében meg-
vizsgálva cselekedni. A bölcsesség, ami megszólal belılünk. 
Tudni elfogadni az építı kritikát, a feddést. A presbiter nem 
haszonlesı. A presbiter szabad a pénzügyekben, szabad az ada-
kozásra. 
A presbiter lelkisége a megváltott életbıl fakadó, az ige fényé-

vel megvilágított, cselekvı élet. A presbiter lelkisége Krisztus 
jó illata, mellyel megtelik a ház, megtelik a család, a templom. 

Presbiter testvérek! Éljünk és szolgáljunk úgy, hogy minél 
többen érezhessék rajtunk ezt a jó illatot! 
A presbiter lehetıségeirıl Nagy Mihály debreceni presbiter 

tartott elıadást. Röviden pontokba szedve a témáról: A presbiter 
lelkisége és lehetıségei összetartoznak. /I. Pét. 5,12/ Elhívás, 
elküldés, küldetés. /Ézs. 6: 8,9/ Kapcsolattartás Istennel, rend-
szeres Bibliaolvasás. /Ján. 6,35/ Útmutatás a szolgálathoz. /Luk. 
10: 1-12/ 
A presbiter lehetıségei: 
társadalomban: család, munkahely, környezet,  
gyülekezetben /bizottságok/: missziói, diakóniai, építési, kar-

bantartó, gazdasági, pénzügyi. 
Az elıadások után csoportokban bıvebben beszélgethettünk 

az elhangzott témákról, majd Záró áhítattal ért véget a presbiteri 
csendesnap. 
Azt hiszem valamennyien elgondolkodhatunk, hogy a hallot-

tak alapján mi az, ami hiányzik a mi életünkbıl, presbiteri szol-
gálatunkból. Ennek fényében 
IMÁDKOZZUNK  ÉS  DOLGOZZUNK! 

Nagy Sándorné 

PRESBITERI  CSENDESNAP  A  KÁLVIN  TÉREN 

 İk hódolnak a csecsemı Jézus elıtt úgy, ahogy egy király 
elıtt szokás. Rajtuk kívül még egyetlen ember látja meg Jézus-
ban a királyt: Nagy Heródes, Júda királya. Ezért akarja minden-
áron elpusztítani a gyermeket. Majd eltelik 30 esztendı, és Jézus 
tanítványokat győjt maga köré. És az emberek bizonytalanok 
abban, hogy kicsoda İ. Még maga Keresztelı János is azt kérde-
zi: „Te vagy-e az Eljövendı, vagy mást várjunk?” (Mt. 11,3) 
Még a 12 tanítvány is bizonytalan. Nem mindenki ismeri fel ben-
ne a Messiást, a Királyok Királyát.  

Így érkezünk el a Virágvasárnapi történethez: Jézus egy sza-
márháton megy be, vonul be a fıvárosba, Jeruzsálembe. Képzel-
jük el ezt az eseményt: Közeledik a Húsvét ünnepe. Rengeteg 
ember megy Jeruzsálem felé, hogy a templomban ünnepeljen és 
áldozatot mutasson be. A legtöbben gyalogolnak, de vannak gaz-
dagabbak, akik tevék hátán utaznak.  És teljesen természetes, 
hogy sokan, különösen az asszonyok és az idısebbek szamárhá-
ton ülnek. Mert a legáltalánosabb közlekedési eszköz a szamár 
volt akkor Izraelben. Mintha azt mondanánk, hogy a legtöbben 
Suzukival mennek a templomba. 

És jön Jézus, és İ is egy teljesen átlagos szamár hátán ül, és İ 
is Jeruzsálem felé megy. És mégis történik valami nagyon külön-
leges: az emberek a felsıruhájukat leterítették az útra, Jézus sza-
mara elé, pálmaágakat szakítottak és azokkal integettek Jézus-
nak, ahogy abban a korban a gyıztes királyoknak szoktak inte-
getni. Jézust királyként köszöntötték: „Hozsánna! Áldott, aki az 
Úr nevében jön, az Izráel Királya!” Hogy miért tették ezt? Csak 
egy magyarázat van: Isten azt akarta, hogy megint beteljesedjen 
egy régi, 300 évvel korábbi prófécia: (Zak. 9,9) „Örvendj na-
gyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik 
hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamár-
csikó hátán.” 

Ekkor Jézusban a királyt látják, de eltelik néhány nap, és Jé-
zusban már csak ellenséget látnak, akit keresztre kell feszíteni. 

2. Itt velem szemben az elsı három padban ülı fiatalok és 
felnıttek az elmúlt héten befejezték a konfirmációi felkészülést. 
Azt is mondhatom, hogy nagy ijedtségen vannak túl ezek a 

fiatalok és felnıttek. Ugyanis sikeresen megvolt a konfirmációi 
vizsga. Mindenkit kikérdeztünk a tanult anyagból. A felnıttek-
nek a vizsgája azonban nemcsak abból állt, hogy a tanult ismere-
tekrıl kellett számot adni, hanem megkérdeztük ıket, ki miért 
szánta rá magát a konfirmációra, és milyen érzésekkel fejezi be a 
konfirmációt.  

Be kell vallanom, hogy nekem fantasztikus élmény volt halla-
ni a felnıttek gondolatait és vallomásait. Talán nem tudják, de 
nagyon sok erıt kaptam tılük, ık konfirmáltak, azaz erısítettek 
meg engem. És ezt most köszönöm nekik. Akkor a felnıtteknek 
azt ígértem, hogy elmondok én is valamit, de csak ma.  

Én 1984-ben konfirmáltam Budapest egyik gyülekezetében. 
Meg kell vallanom, hogy nem sokra emlékszem az egészbıl. 
Tanultunk, hogy sikerüljön a vizsga. Ezért egy kicsit irigyeltem 
ezeket a felnıtteket, mert mindenkinek jelentett valamit, sıt, nem 
is keveset a konfirmáció. Ha egy mondatban kellene összefoglal-
ni mindazt, amit elmondtak szerda este, akkor valami ilyesmit 
mondanék: ezek a felnıttek megerısödtek az elmúlt hetekben.  

3. Pál apostol szavait szeretném újból megismételni, aki azt 
mondja: Mindenre van erım a Krisztusban, aki megerısít engem. 
Különleges ember volt Pál apostol. Mert ı egy személyben teste-
sítette meg az emberek kétféle vélekedését Jézusról. Élete elsı 
felében halálosan győlölte Jézust, és győlölt mindenkit, aki ke-
resztyén volt, és hitt Jézus Krisztusban. Majd történt vele valami, 
ami megváltoztatta ıt. Nemcsak a véleménye változott meg, ha-
nem ı maga változott meg. A Jézus-győlölı Saulból a Krisztus-
hívı Pál lett.  

Saul egy pálforduláson ment keresztül. És ettıl kezdve ı ki-
rálynak tartotta és királyként tisztelte Jézust, az élete királyaként. 
És ezután Pál is vallotta, hogy „testestıl-lelkestıl, mind életem-
ben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hőséges 
Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.”  

Pál konfirmált. Krisztus megerısítette ıt. És ezt el mondta 
mindenkinek, akinek csak tudta. „Mindenre van erım, a Krisz-
tusban, aki megerısít engem.” Így legyen elıttünk példa Pál 
apostol konfirmálása és hitvallása.   (Loment Péter lelkész) 
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„KÉT Templomban Egy-Házban”  
Március 22-én vasárnap délután került sor a két helyi refor-

mátus – a Bocskai téri és a Kálvin téri - gyülekezet között meg-
rendezett vetélkedıre. Az egyedülálló programnak a Bocskai téri 
gyülekezeti terem és a Baltazár Dezsı Református Általános Is-
kola adott otthont. A rendezvény a „KÉT TEMPLOMBAN 
EGY-HÁZBAN” címet kapta. Nem elıször mérik össze ügyessé-
güket és tudásukat a város reformátusai. 2008-ban, a Biblia Évé-
ben indították el hagyományteremtı szándékkal a rendezvényt a 
Bocskai tériek. Céljuk az volt, hogy minden generáció átélje: jó 
egy gyülekezeti nagycsaládhoz tartozni! A verseny fıdíja egy 
vándorserleg, amelyet egy évig a gyıztes gyülekezet ırizhet. 

Nagy lelkesedéssel készült idén is mindkét gyülekezet apra-
ja-nagyja. A résztvevık több versenyszámban mérhették össze 
tudásukat: volt gyermek és felnıtt foci, asztalitenisz, sakk és bib-
liaismeret. Így kb. 150 versenyzı vett részt, de szurkolóként, 
nézıként is sokan eljöttek. 

A vetélkedı közös áhítattal kezdıdött a Bocskai téri temp-
lomban, ahol Zila Péter lelkész hirdette az igét a 73. zsoltár sza-
vaiból. Elmondta, hogy jó a közös játék, jó a mozgás, jó a ver-

seny, de nekünk, keresztyéneknek legjobb az Isten közelségét 
átélni. 

A legnagyobb érdeklıdés a bibliaismeret versenyt kísérte, 
ahol a 9 csapatnak elıre kijelölt bibliai részekbıl kellett felké-
szülni. A verseny során jelmezbe bújva elevenítették meg elıt-
tünk pl. Gedeont és seregét, Sámsont, Pál apostolt és Tábitát. 
Voltak villámkérdések, bibliai „apróhirdetések”, dramatikus já-
ték. Az egyik feladatban pedig jelképesen Sámson hajfürtjeit 
kellett befonni a versenyzıknek. 

A több hete tartó szervezés és felkészülés még jobban össze-
kovácsolta a gyülekezeti tagokat, erısítette a közösséget, és a két 
gyülekezet egymáshoz főzıdı kapcsolatát. Hozzájárult a résztve-
vık testi, lelki egészségéhez, bibliai ismereteinek bıvítéséhez. 
Igazán családiassá pedig az tette, hogy minden generáció jelen 
volt a programokon.  A Kálvin téri reformátusok ugyan megszo-
rongatták a címvédıket, de a Vándordíjat még egy évig a Bocs-
kai tériek ırizhetik. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Felnıtt konfirmandusok bemutatkozása 
Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a gyülekezetet, tisz-

teletes asszonyt és tiszteletes urat a 2009 évben felnıtt 
konfirmációs képzésben résztvevı csoport nevében.  

Szeretném bemutatni önöknek csoportunkat. Az élet 
különbözı területeirıl érkeztünk, különbözik a korunk, a 
szakmánk, a családi hátterünk. Egy volt bennünk azonos, 
az, hogy ide akartunk jönni: Megvolt az indíttatásunk.  

Munka mellett, munkaidı után, a családról való gondos-
kodás mellett vettünk részt a szerda esti alkalmakon, so-
kunknak hosszú évek óta ismét el kellet kezdeni a tanulást, 
újra belevágni az ismeretek megszerzésébe. 

Volt, akiben már évek óta érett a gondolat, hogy eljöjjön 
ide, hogy konfirmáljon. Volt, aki a nagymamája miatt, an-
nak emlékére jött el. Volt, akit az unokája bíztatott. Sokakat 
a családja vagy barátai segítettek.  Voltak, akiknek nehéz-
ség vagy kihívás támadt az életükben, akik meg akarták 
érteni, hogy miért történt ez velük.  

Tíz alkalommal találkoztunk, tanultunk és beszéltünk 
Jézusról, Istenrıl, az Egyházról és minden olyan fontos 

dologról, amit egy református embernek ismernie kell. De a 
tudás nem kényszer, hanem öröm volt számunkra. Érez-
zük, hogy ez még csak az eleje a folyamatnak, az útnak, 
amelyen együtt és a gyülekezet részeként tudunk menni, 
részévé válni. 

Mi az, amit kaptunk ebben a tíz hétben? Rengeteg tu-
dást, ismeretet, olyan dolgokat, amelyet református ember-
ként tudnunk kell, és amely segít Isten szándékainak jobb 
megértésében, de ez csak a kezdet. Sok témát érintettünk, 
részletesen megismerkedtünk olyan dolgokkal, amit még 
felsorolni is hosszú lenne.  

Egyik csoporttársamtól veszem át azt a gondolatot, hogy 
minden téma, amit érintettünk, minden, amit megtanultuk, 
megismertünk, minden a szeretetrıl szól. Arról, ahogy Is-
ten szeret minket és mi szeressük egymást. Zárásként a 
100. Zsoltárból egy rövid idézetet mondanék el: 
„Ujjongjatok az Úr elıtt. Az egész Földön. Szolgáljatok az 
Úrnak örömmel, Vigadozva járuljatok a színe elé!” 

 
Töviskes Imre 

A 2008-ban konfirmált felnıttek nevében Nagyné Kocsis 
Gabriella köszöntötte a konfirmálókat 

 
 

Kedves Konfirmáltak! 
 

Még egész pontosan emlékszem az egy évvel ezelıtti 
érzésre, amikor mi álltunk az Úrasztalánál remegı szívvel, 
telve reménységgel. Ünnep volt az a nap, még azoknál is, 
ahol a család értetlenül figyelte a végbement változásokat. 
Gondolkoztatok-e már rajta, hogy milyen szokatlan a mai 
értékvesztett világunkban, hogy különbözı végzettségő, 
társadalmi helyzető emberek minden szerda estéjüket egy-
mással töltik heteken át. Pedig nem kötelezte ıket senki, 
anyagi és munkahelyi elınyük sem származik belıle. Még-

is itt vagyunk, ugyanaz az erı vonz, ugyanaz a vágy vezet 
minket. És itt megtapasztalhatjuk, hogy megfelelı vezetés-
sel, tanítással a szívünkben felgyulladt vágy egyre mélyebb 
hithez vezet, mely észrevétlenül is átformálja életünket, és 
idıvel környezetünk életét is. 

Kívánom nektek, hogy ne lankadjon mostani lelkesedé-
setek. Ehhez pedig az kell, hogy megtapasztaljátok a gyü-
lekezethez tartozás erejét. Mi nyújtjuk a karunkat! 

Köszöntésemet a János 1. levele 4. rész 16. versével 
zárom: „Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad, és az Isten is ıbenne.” 
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„KÉT Templomban EGY-Házban”  

A bibliaismeret verseny zsőrijének tagjai:Kéki Imre (ny. lelkész)
Vincze Márta (lelkész, a zsőri elnöke), Szabó Sándor (ny. lel-

kész), Kiss László (gondnok), Szabó Márton (gondnok) 

Bemutatkozik a Kálvin téri „Tábita” csapat. İk lettek holtver-
senyben a második helyezettek. 

A bibliaismereti verseny a Kálvin téri gyülekezet gyızelmével 
végzıdött 

A második helyezést elért „A fák királya” csapatának tagjai
(Bocskai tér) A háttérben a gyıztes „Az Úrért és Gedeonért” 

csapattal. 

A sportversenyek közül sakkban és asztaliteniszben a Bocskai téri gyülekezet volt a jobb, a felnıtt focit a Kálvin téri gyülekezet 
csapata, a gyerek-focit szintén a Bocskai tériek nyerték. 

A Bocskai tériek „Sámson” csapata a harmadik helyet tudhatja 
magának. 
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Végre elérkezett február 28-a, a kirándulás napja. A 
kicsit morcos idıjárás és a korai indulás ellenére, 
valamennyiünk arcán a várakozás öröme jelent meg. Az 
út hosszúnak tőnt ugyan fıvárosunk felé, de mégis hamar 
odaértünk. A reggeli elfogyasztása után tiszteletes asz-
szony rövid áhítatot tartott, melyben kérte Mennyei Atyánk 
áldását erre a napra. A busz döcögése, zötykölıdése elle-
nére tiszteletes úr gitár kísérettel új dallal ismertetett meg 
minket.  

K i r á n d u l á s u n k 
elsı állomásaként 
egy református 
templomot keres-
tünk fel. Molnár 
Péter lelkipásztor 
nagy szeretettel 
mesélt a templom-
ról. Megtudtuk, 
hogy ez volt az 
elsı református 
templom Budán, 
amely 112 évvel 

ezelıtt épült fel. Az építkezés költségeit valamennyi akko-
ri református gyülekezet adományából fedezték, így még 
böszörményi téglákat is lehetne keresni a falaiban.  

Maga a templom na-
gyon szép látvány a 
Duna parton, tégla 
bor í tású  fa la iva l 
(jelenleg is újítják) és 
mázas porcelán cse-
repeivel. A tornya pe-
dig a legmagasabb 
torony Budán a maga 
64 méterével, ami sa-
ját alapokon fekszik, 
így különálló épület. 

Ezt csak késıbb építették össze a templommal. Az épület 
különlegessége, hogy az alapja egy szabályos ötszög és 
ebbıl nyílik az öt hajó félkör alakban. A gyerekek felme-
hettek a szószékre is, ahonnan minden ülıhely kitőnıen 
látható. A templom mértani középpontjában helyezkedik 
el a kör alakú úrasztala, mely vörös márványból készült. 
Késıbb átsétáltunk a gyülekezeti terembe, ahol mindenki-
nek jólesett a meleg tea és a friss kávé, amivel kedves-
kedtek nekünk a helyi testvérek. Amíg tiszteletes úr saját 
gyülekezeti életükrıl mesélt, addig megnéztük a falakon 

lévı grafikákat és 
örömmel fedeztük fel 
a zeleméri csonkator-
nyot a közel 80 rajz 
között.   
 A finom és bıséges 
ebédet egy közeli ven-
déglıben fogyasztot-
tuk el.  
 Bár közülünk sokan 

jártak már az Or-
szágházban, mégis 
mindenkit lenyőgö-
zött az épület nagy-
sága és gazdagsága. 
Hatalmas lépcsıház 
vezetett a kupola-
csarnokba, óriási 
mérető oszlopokkal 
(közte 6 vörösgránit 
oszlop), aranyozott 
boltívekkel és mívesen megmunkált szobrokkal. A Kupo-
lateremben megnéztük a koronázási ékszereket, amiket 
modern biztonsági berendezésekkel védenek. Meglepıd-
tünk, amikor megláttuk a tanácstermet, mert sokkal na-
gyobbnak képzeltük el a tv-közvetítések alapján.  

Megköszönve az idegenvezetést folytattuk utunkat a 
Csodák Palotájába. Most bizonyára mindenki egy mese-
beli királyi palotát képzel maga elé, mint én is amikor elı-
ször hallottam róla. Nos, közel sem hasonlít palotára az 
épület, mert egy régi raktárhelyiséget alakítottak át, ill. 
rendeztek be. Itt mindenféle fizikai kísérletet, 
"tudományos dolgot" nézhettünk meg és próbálhattunk ki. 
Beültünk a kockakerekő autóba, tekertünk az egykerekő 
biciklin 3 méter magasan egy kötélpályán (én csak félig 
mertem megtenni az utat, a gyerekeim viszont 2-szer is 

felültek rá). Tetszett 
az a szoba is, ahol 
m inden t  f ek e t e -
fehérben lehetett látni. 
Itt tudatosulhatott ben-
nünk, hogy hálásak 
lehetünk, amiért Isten 
színesnek teremtette 
a világot. 
Három óra sem volt 
elég arra, hogy min-
dent megnézzünk és 

kipróbáljunk, felsorolni sem tudom ezeket. Kicsit nehezen 
gyülekeztünk a kijáratnál, mert az utolsó percekben is 
találtunk néznivalót. Itt kérek elnézést a várakozásért, 
mert mi is az utolsók között hagytuk el a csarnokot.  

Hazafelé az út még gyorsabban eltelt, mint amikor jöt-
tünk. A gyerekek is találtak maguknak szórakozást, jót 
játszottak és sokat nevettek. Ismét elıkerült a gitár és a 
gondos szervezésnek köszönhetıen egy-egy dalgyőjte-
mény. Hangosan énekelve és jókedvően, kicsit elfáradva 
érkeztünk haza. 

Ezúton mondok hálát Mennyei Atyánknak ezért a szép 
és élményekkel teli napért. 

Lelkipásztorainknak pedig köszönetet, és kívánom, 
hogy hasonló érdeklıdés mellett szervezhessenek még 
sok ilyen kirándulást, hiszen sikerült ezzel a programmal 
is színesíteni gyülekezeti életünket. 

Köszönettel és hálatelt szívvel: Tardiné Máté Judit, 
Levente és Orsolya 

Gyülekezeti kirándulás Budapestre 
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                                       (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

Február 14-én került megrendezésre a már hagyományosnak 
mondható farsangi mulatság. Immár második alkalommal adott 
helyet a városi sportcsarnok az egész iskolát megmozgató prog-
ramnak. Minden résztvevı gyerek izgalommal várta a farsangi 

f e l v o n u l á s 
kezdetét. 
Az idén is sok 
szép, színes és 
ötletes jelmezt 
l á t h a t t u n k . 
Voltak egyéni, 
páros, illetve 
csoportos fel-

vonulók, akik közül néhányan táncos produkció-
val is elkápráztatták a közönséget. Míg a zsőri 
döntésére várakoztunk Kissné Rácz Ildikó tanító-
nı vezetésével a néptánc alaplépéseit sajátíthat-
ták el azok, akik ehhez kedvet éreztek. A zenét 
Sebestyénné Gargya Anikó prímás és a Karinkó 
Népzenei Együttes ( tagjai: Szabadi Árpád, Sza-

badi Gergely) szolgál-
tatta. 

A délelıttöt a jel-
mezesek különbözı 
kategóriában való 
értékelése, jutalmazá-
sa, valamint tombola-
sorsolás zárta. 

Ezen a napon min-
denki nagyon jól szó-
rakozott. Köszönjük a 
segítségét azoknak, akik hozzájárultak a farsangi mulatság sike-
réhez. 

Iskolai farsang 

 

 

 

A lélek gyümölcse 

Pál apostol egyik levelében ez áll: 
 
„A lélek gyümölcse:szeretet, öröm, békesség, türe-
lem,kedvesség, jóság, hőség, szelídség, önmegtar-
tóztatás. Ezek ellen nincs törvény.” 
 
A februári családi vasárnapon a 2. b osztályos gye-
rekek a szeretetrıl szóltak kicsiknek és nagyoknak. 
Nagy öröm volt számukra, hogy szüleikkel, testvé-
rekkel együtt szerepelhettek a gyülekezet elıtt. Mő-
soruk végén szívbıl énekelték: 

A szeretet mindenkié,  
a szeretet mindenkié. 
Csak meg kell keresni a forrását, 
A szeretet mindenkié! 

 

 

„Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,  
ha egymást szeretni fogjátok.”János 13.35 

 

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek 
ti is egymást.” János 15.12 
 
Ez szépíti meg a mindennapjainkat, akár kicsik, akár nagyok vagyunk. 

Fesetıné Dobó Zsuzsa és Kathiné Molnár Marianna 
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                                       (a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl) 

 Az utóbbi hónapokban számos református, városi és me-
gyei versenyen vettek részt a Baltazár Dezsı Református Álta-
lános Iskola diákjai. Ezeken a megmérettetéseken a következı 
tanulók értek el kiemelkedı eredményt: 

 
Kétévenként kerül megrendezésre Nyíregyházán a Jókai 

Mór Református Általános Iskolában a „Csodát virágzik a je-
len” elnevezéső vers- és prózamondó, anyanyelvi és rajzver-
seny. Az alsó tagozatosaink közül Gyürky Anna 3. b osztályos 
tanuló szerepelt a legeredményesebben, aki az anyanyelvi ve-
télkedın a II. helyezést érte el ( felkészítı tanítója: Czifráné 
Tóth Zsuzsanna ). 

Városi versenyek:  
Az 1-2. osztályosoknak meghirdetett Benedek Elek mese-

mondó versenyen Radácsi Dorottya 1.b ( felkészítıje: Molnár 
Ferenc ) III., Csóka Lilla 2. a ( felkészítıje: Csóka Lászlóné ) 
III. helyen végzett. Varga Réka 1. a osztályos tanuló különdí-
jat kapott ( felkészítıje: Eszenyiné Galló Orsolya ). 

Helyesíró versenyen, 3-4. évfolyamon a 4. osztályosok 
közül Nagy Vivien II., Jóhn Eugénia V. helyezést ért el ( fel-
készítı nevelıjük: Balláné Bodai Judit ). 

5- 6. évfolyamon a 6. osztályos Bertalan Petra II., 7-8. 
évfolyamon Kathi Sándor 8. osztályos tanuló III. helyen vég-
zett ( felkészítı nevelıjük: Borosné Kiss Szilvia ). 

Megyei versenyek: 
A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójára a 

harmadikosok közül ( városunkból egyedüli díjazottként! ) 
Barak László 3. a osztályos tanulót hívták meg Derecskére, az 
eredményhirdetésre, ahol a VIII. helyezésért járó jutalmat ve-
hette át. ( felkészítı tanítója: Bodnár Éva ). 

Tégláson rendezték meg a Babszem Jankó népmesemondó 
versenyt, melyen Csóka Lilla 2. a osztályos tanuló III. helye-
zett lett ( felkészítıje: Csóka Lászlóné ). 

Az Ákombákom bábcsoport által meghirdetett„Suszter ma-

nói” címő meseillusztrációs pályázaton Andirkó Ingrid 6. 
osztályos tanuló munkáját I. helyezéssel díjazta a zsőri 

( felkészítıje: Batári Judit ). 

Sporteredmények: 
Városi labdarúgó diákolimpián elért sikerek: 

1.korcsoport  I. helyezés 

2.korcsoport  II. helyezés 
3.korcsoport  IV. helyezés 

Országos birkózó diákolimpián Kiss Lajos 47 kg-os súlycso-
portban V. helyezést ért el. 
Városi terematlétika diákolimpián: 
a 2. korcsoportból medicinlabda hajításban  

II. helyezést Nagy Vivien ,  
III. helyezést Pázmándi Beáta ért el ( mindketten 4. osztá-
lyosok ) 

a 3. korcsoportban medicinlabda hajításban  
III. helyezett Fekete Ádám 6. osztályos tanuló lett 
magasugrásban Balogh Dániel II.( 6. oszt.), Szirányi Zsó-
fia (7. oszt. ) III.helyen végzett 
rajtversenyen Szirányi Zsófia ( 7. oszt. ) III. 
ötösugrásban Kiss Kamilla (6. oszt. ) I. 
váltófutásban Kathi Ildikó ( 6. oszt. ), Balogh Dániel ( 6. 
oszt. ), Papp Roland ( 6. oszt. ), valamint Szirányi Zsófia 
( 7. oszt. ) II. helyezett 

a 4. korcsoportból ötösugrásban I. helyezett Ungvári Nikolett 
( 8. oszt. ), III. Fehér Dóra ( 8.oszt. )  
rajtversenyen Fehér Dóra ( 8. oszt. ) IV. 
medicinlabda hajításban Kathi Sándor ( 8. oszt. ) I. he-
lyezést szerzett 

 
A magyar gyermeklabdarúgó szövetség körzeti döntıjén a  
3. korcsoport  I. helyen, a  
2. korcsoport  II. helyen végzett. 

Felkészítı tanár: Gál József 
 

Akikre büszkék lehetünk… 

Beiratkozás és nyílt nap 
A Suliváró zárásaként április 7-én 
kedden az érdeklıdı szülık nyílt 
nap keretében betekintést nyerhet-
tek iskolánk életébe. Lomentné 
Szopkó Tünde hittan óráját, vala-
mint a leendı elsıs tanítók Kathiné 
Molnár Marianna - Vargáné Fejes 
Anikó, illetve Csóka Lászlóné - 
Kissné Rácz Ildikó óráit nézhették 
meg a szülık. 

Az iskolába való beíratás rendje:  

2009. ápr. 20. hétfı    8.00-12.00  óráig 
2009. ápr. 21. kedd    8.00-18.00  óráig 
2009. ápr. 22. szerda 12.00-17.00 óráig 

Borosné Kiss Szilvia 
 

A Baltazár Dezsı Református Iskola bıvítése: 
Évek óta nagy vágyunk, hogy a gyerekek étkeztetése egy helyen legyen. Jelenleg az 

alsó tagozatosok a Halász csárdába, míg a felsısök a Béke Agrárszövetkezet éttermébe 
járnak ebédelni mindennap. 

Erre a problémára jelent meg-
oldást az idei év márciusában 
elkezdıdött építkezés. Az is-
kola melegítı konyhával és 
ebédlıvel bıvül, ezáltal zök-
kenı mentesebbé, kényelme-
sebbé válik tanulóink étkezte-
tése. Emellett az iskola új ré-
szében helyet kap még öt tan-
terem, melyre nagy szükség 
van az induló 1. osztályok 
száma, valamint a csoportok-
ban tanított tantárgyak miatt. 
Az épület ünnepélyes átadása 
2009. augusztus végén várha-
tó.    B.K.Sz. 
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”) 

Húsvéti ünnepet fogunk nemsokára ünnepelni, 
ennek az elıkészületeit már láthatjuk. A boltok las-
san húsvéti tojásokkal és húsvéti nyulakkal lesznek 
tele, a fiúk kölnit vásárolnak, a lányok tojást feste-
nek, de mirıl szól ez az ünnep, hogy ilyen elıkészü-
letek vannak? 

 
Ha elsı húsvét elıkészületeit nézzük, ott sem to-

jást, még csak kölnivizet sem találunk, sıt, elsı hús-
vétkor szomorú ünnepre készültek azok, akik Jézus 
tanítványai voltak. 3 nappal korábban ugyanis olyan 
történt, amit még korábban el sem hittek volna. Hús-
vét vasárnapja elıtt három nappal, nagypénteken a 
Mestert, aki Isten szeretetével gyógyította, tanította, 
vezette ıket, elítélték és a Golgota hegyén keresztre 
feszítették. A böjti idıszak befejezése így szomorú-
nak ígérkezett, nem ünnepe, hanem gyásza volt az 
elsı keresztyéneknek húsvét hajnalán. 

 
Aztán hirtelen minden megváltozott. A Jézus sír-

jához látogató asszonyok angyalok híradásából érte-
sültek, és saját szemükkel gyızıdtek meg arról, hogy 
húsvét nem a halál jelképe, hanem az élet ünnepe. 
Jézus harmadnapra feltámadt a halottak közül és él! 

 
Az új élet jele a tojás, amibıl kiscsibe születik, a 

megtisztult új élet harmatja a locsolkodók tiszta vize, 
mind- mind arról szólnak, hogy Jézus Krisztus feltá-
madt a halálból, legyızte a halált, hogy akik İt sze-
retik, azoknak örök élete legyen majd Isten mennyei 
országában. 

 
Húsvétra készülünk, legyen élettel teli, vidám ün-

nepünk, úgy hogy az elıkészületeink között elsıként 
szívünket készítsük elı Jézus szeretetének fogadásá-
ra, İ pedig szeretı szívekkel és boldog húsvéti ün-
neppel ajándékoz meg minket! 

 
Ámen 

 

Kedves gyerekek! 

Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudod, mit szerzett nekünk Jézus Krisztus, vére által:Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudod, mit szerzett nekünk Jézus Krisztus, vére által:Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudod, mit szerzett nekünk Jézus Krisztus, vére által:Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudod, mit szerzett nekünk Jézus Krisztus, vére által:    
         � 

 
                           � 
 

Batári Judit hitoktató 

              Ebbıl volt Jézus koszorúja:Ebbıl volt Jézus koszorúja:Ebbıl volt Jézus koszorúja:Ebbıl volt Jézus koszorúja:       

              Háromszor tagadta meg Jézust:Háromszor tagadta meg Jézust:Háromszor tagadta meg Jézust:Háromszor tagadta meg Jézust:       

              "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak a ... fog"Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak a ... fog"Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak a ... fog"Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak a ... fognak kiáltani"nak kiáltani"nak kiáltani"nak kiáltani"    

              Kukorékolt!Kukorékolt!Kukorékolt!Kukorékolt!               

                         

                Ezt ették az utolsó vacsorán:Ezt ették az utolsó vacsorán:Ezt ették az utolsó vacsorán:Ezt ették az utolsó vacsorán:      

                 Ezzel köszöntötték Jézust Virágvasárnapon:Ezzel köszöntötték Jézust Virágvasárnapon:Ezzel köszöntötték Jézust Virágvasárnapon:Ezzel köszöntötték Jézust Virágvasárnapon:    

                   Itt imádkozott Jézus elfogatása elıtt:Itt imádkozott Jézus elfogatása elıtt:Itt imádkozott Jézus elfogatása elıtt:Itt imádkozott Jézus elfogatása elıtt:     

                  MilyMilyMilyMilyen volt Tamás Jézus feltámadásakor?en volt Tamás Jézus feltámadásakor?en volt Tamás Jézus feltámadásakor?en volt Tamás Jézus feltámadásakor?     
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„Feltámadott a mi Urunk, bi-
zonnya l  f e l t ámado t t ! "  -
örvendezzünk e napon mi is, 
mert húsvét az élet, az öröm ün-
nepe! „Zengjen dicséretünk”, 
hiszen a „zöld mezık újulnak”, 
termıfák virágoznak, tavasz van! 
Örülünk ezen az ünnepen, hálát 
adunk Istennek. Hiszen nincs 
olyan ember aki ne tudna hálát 
adni valamiért. Teljen vigadozás-
sal az ünnep, szép énekekkel 
zengedezzünk mindannyiunk 
örömére. Áldott ünnepet kívá-
nok! 

Csukásné Bernáth Krisztina 
kántor 

.2  Legyızte a halált, Mondjunk halleluját! Gyız az élet. 
    Zengjen dicséretünk! Jézus ad minékünk Békességet. 
 
3. Zöld mezık újulnak, Termıfák virulnak, Virágoznak. 
    Még a madarak is, Énekelnek ık is, Vigadoznak. 

 
 
 

 

 
 
 

    A vidám szív a legjobb orvosság,… (Péld. 17,22) 

Kálvin emlékév 2009  

Szeretett Testvéreink, Kedves Olvasóink! 
 
Mint ahogy azt az elızı számunkban már közöltük, hogy, a Kálvin emlékév keretében egy – egy „imádsággal” szol-

gálunk olvasóinknak. Íme, a következı imádság: 
Mindenható Isten! Te a hajdankorban elküldötted prófétáidat és még ma is naponként hirdetteted nekünk a Te akara-

todat. Add hát, hogy mi megtanuljuk a fogékonyságot és az engedelmességet: szelíd és alázatos szívvel hordozni igá-
dat. Add, hogy szent igéd találja meg nálunk az ıt megilletı igaz tiszteletet. Cselekedd, hogy mi addig is meg tudjuk 
magunkat alázni kezed alá, amíg Te emberek szája által szólasz hozzánk – míg végül a Te dicsıséged szemléletében 
tökéletes üdvösségre jutunk el s nemcsak színrıl színre szemlélhetjük dicsıséges orcádat, hanem, ami még ennél is 
több: hallani fogjuk a Te tulajdon szavadat és ebben a hallásban boldogságosan elnyugszunk. Ez a mi reménységünk a 
mi Urunk, a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Kálvin János (1509–1564) 
Közreadta: Szabó Márton (gondnok) 

Ferences becsület 
- A tegnapi fizetésnél ötezer forinttal elszámolta magát, boltos úr - nyit be a ferences a szatócshoz. - Csak a 
kolostorba érve vettem észre. 
- Sajnálom, Angelus testvér, - mondja a boltos - akkor kellett volna szólnia! Most már nem lehet rajta segíteni. 
- Hát ez igazán remek! Akkor megtartjuk azt az ötezrest... 
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Simon A. grafikája 

Ha valaki feltenné nekünk ezt a kérdést, vajon mit tudnánk 
erre felelni? 

Manapság olyan sokan vagyunk akik nem tudjuk, vagy már 
elfelejtettük honnan jövünk és fogalmunk sincs róla hová, merre 
tartunk? Csak úgy élünk bele a nagyvilágba! Élvezzük az életet, 
a szenvedélyeket,  mindenben  keressük a boldogságot, de nem 
jut eszünkbe azon gondolkozni, hogy  merre is haladunk, vajon 
jó úton járunk-e egyáltalán? Mindenre van idınk, csak arra 
nem, hogy meghallgassuk a másikat, hogy egy kedves szót szól-
junk, hogy boldoggá tegyük egymást. 

Nemrégiben hallottam a következı mondatot: Nagyon sze-
gény világ az, ahol egy kedves szó elkötelezettséggel jár! Hát 
napjainkban ebbıl a szempontból is egyre szegényebb világban 
élünk… 

A kedves szó, a békés, szeretetteljes  viselkedés nem termé-
szetes, nem mindennapi dolog számunkra, ezért úgy érezzük 
hálálkodnunk kell érte. Azokat az embereket pedig, akik meg-
próbálnak „ lelki” emberként viselkedni, túldicsérjük. Pedig 
ezért nem jár dicséret, hisz ez lenne az alapvetı viselkedési 
forma ember és ember között. Ebben az énközpontú, földi java-
kat hajszoló, léleknélküli világban sajnos egyre ritkábban ta-
pasztalhatunk barátságos, kedves szót, fogadtatást. A „lelkiség„ 
nem kifizetıdı… 

Azzal nem lehet elıbbre jutni, érvényesülni, meggazdagod-
ni. Aki a pénz bővöletében él, olyan, mint aki tükörbe néz és 
nem lát mást, csak önmagát, mert a hátulja be van vonva ezüst-
tel. A szegénység is meg tud keseríteni, el tud fordítani az Úrtól 
és egymástól, de imádkozzunk érte,nehogy ez bekövetkezzen. 
Hiszen ha már nemcsak a pénztárcánk lesz üres, hanem a szí-
vünk is, akkor leszünk csak igazán szegények… 

Valamennyien, legyünk bár gazdagok, avagy szegények, 
egész életünkben keressük, kergetjük a boldogságot, mint egy 
tarka pillangót. Csak az a baj, hogy rossz helyen keresgélünk, 
ábrándokat kergetünk és valamennyien valaminek a rabságában, 
szorításában élünk. 

A napok telnek, az évek egyre hosszabban sorakoznak mö-
göttünk és amikor már nagyon szorít az idı, akkor ébredünk rá, 
hogy nem jó úton járunk, hogy nem szabadok, boldogok, in-
kább megkötözöttek lettünk és legbelül hatalmas ürességet ér-
zünk. Ha le tudjuk tenni megkötözöttségeinket, megtapasztal-
hatjuk a jézusi szeretet szabadító erejét és valóban öröm és bol-
dogság lehet az életünk. 

Sajnos ma a szív és az értelem az önzés rabságában szenved. 
Pedig Isten azért adott érzı szívet és értelmet az embernek, 
hogy azt egymás javára is használjuk, ne csak a magunkéra és 
fıleg ne más kárára. 

Egy igehirdetésben hangzott el: A  MUNKA  ITT  LENT  
AZ  EMBERÉ,  AZ  ÁLDÁS  OTT FENT  AZ  ISTENÉ. 

Tehát, ha itt lent hőségesek vagyunk családunkban, egyhá-
zunkban, hazánkban s a helyünkön maradva szeretettel dolgo-
zunk, szolgálunk, akkor onnan fentrıl az áldás sem fog elma-
radni. Így lehet boldog és kiegyensúlyozott az életünk. 

Mindenkinek saját, egyéni, megismételhetetlen személyisé-
ge és adottságai vannak. Miért hagyjuk, hogy ezek eltorzuljanak 
a világ hatásaira? Isten szeretete hatalmas erıt, boldogságot és 
lelki emelkedettséget adhat az embernek. Miért nem élünk ez-
zel? Adja Isten, hogy minél többen és minél elıbb, ebben az 
isteni szeretetben keressük és találjuk meg a legnagyobb örö-
möt, boldogságot. 

HONNAN  JÖSSZ  ÉS  HOVÁ  MÉGY? 
Kívánom találja meg mindenki erre a kérdésre a választ. 

Kívánom emlékezzen gyökereire, találja meg Istentıl elrendelt 
útját, fedezze fel adottságait s töltıdjön fel a szeretet energiájá-
val a maga és mások fejlıdésére, boldogságára és Isten dicsısé-
gére. 

IRGALMASSÁG, BÉKESSÉG  ÉS  SZERETET  ADAS-
SÉK  NÉKTEK  BİSÉGESEN: / Júdás 2./ 

Ámen. 
Nagy Sándorné 

HONNAN  JÖSSZ  ÉS  HOVÁ MÉGY? 

Péntek délután  fél ötre szólt a meghívó a Petıfi utcai  ÉNO-s  
gyerekek farsangi mulatságára. A gyerekek izgultak, lázban égtek, 
nagy élményt jelentett számukra ez a délután. Aranyosak voltak a 
vidám és ötletes retró-farsangon. 

A mősor után terített asztalok várták a vendégeket. Ezután tánc 
és tombolasorsolás következett, majd az itt gyakorló hallgatók 
vidám, játékos összeállításával fejezıdött be a farsang. 

Dicséret illeti a vezetıket és a gondozókat nemcsak ezért a vi-
dám délutánért, de a nap mint nap, a gyerekekkel való felelısség-

teljes foglalkozásért, szeretetért, gondoskodásért is. 
Szeretem ezt a kis közösséget, jól érzem magam közöttük. 

Örömmel tölt el, hogy ık még természetes módon sugározzák azt 
az önzetlen, tiszta, érdek nélküli szeretetet, mellyel ma már egyre 
ritkábban találkozunk. 

Nekünk „egészségeseknek”, éppen az a legnagyobb 
„fogyatékosságunk”, amibıl nekik bıven adatott… 

Tanuljunk tılük egyszerően, tisztán szeretni… 
Nagy Sándorné 

FARSANG  AZ  ÉNO-ban 

Családi tábor július 13-19. - Balassagyarmat-Nyírjes 
Szeretettel várjuk a Gyülekezet apraját-nagyját többgenerációs családi táborunkba 1 évestıl 
99 éves korig. A szállás szép helyen, komfortos körülmények között 4-6 ágyas apartmanok-

ban. Utazás bérelt busszal. 
További információk a Lelkészi Hivatalban (Hb. Újvárosi út 1.) és honlapunkon (http://

bocskaiter.extra.hu). 
A táborra céladományokat köszönettel elfogadunk. Szeretettel várjuk a jelentkezıket. 
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 Vasárnap   9 óra  Istentisztelet Templom 
 Vasárnap   9 óra Gyermekóra Bódi ház 
 Vasárnap 11 óra Istentisztelet Vénkert 
 Vasárnap 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 
 Hétfı   8 óra Hétkezdı áhítat Templom 
 Hétfı 15 óra Imaközösség Bódi ház 
 Szerda 10 óra Istentisztelet Fazekas G. Id. Otthona 
 Csütörtök 18 óra Bibliaóra Gyülekezeti terem 
 Péntek 16 óra Bethánia Szöv. Bibliaórája Gyülekezeti terem 
 Péntek 18 óra Ifjúsági óra 14-18 éveseknek Gyülekezeti terem 
 Hónap 1. vas. 15 óra Istentisztelet Pród 
 Hónap 2. vas. 15 óra Istentisztelet Hajdúvid 

Lapzárta: május 22. péntek 

Ünnepi istentiszteleti rend 

Húsvét 1. nap vasárnap   9 óra - istentisztelet Úrvacsorával Bocskai téri templomban 

     11 óra - istentisztelet Úrvacsorával Vénkerti imaházban 

     15 óra - istentisztelet Úrvacsorával Pródon 

     18 óra - istentisztelet a Gyülekezeti Teremben 

Húsvét 2. nap hétfı    9 óra - istentisztelet a Bocskai téri templomban 

     15 óra - istentisztelet Hajdúviden 

Simon András: 
 
Isten szeretete mindig ugyanaz, 
 
de megnyilvánulásai:  
Rajtunk, bennünk és általunk nagyon  
különbözıek. Ez a sokféleség  
azonban nagyon pozitív 
ez Isten végtelen gazdagságának jele 
Sajnos azonban még mielıtt élvezni,  
és alkotó módon használni tudnánk 
ezt a ragyogó sokszínőséget, 
minden zsigerünkben kísértést érzünk 
arra, hogy a miénktıl eltérı színeket 
ısi gyanakvással szemléljük. 

Ezek az ügyetlenül titkolt oldalra-sandítások  
aztán féltékeny méricskélésekben, és kisstílő  
szırszálhasogatásokban nyilvánulnak meg, 
melyek gyökere nem az elfogadó szeretet,  
hanem az értetlen irigység.  
Amíg nem értjük meg, hogy Isten gazdagságát 
nem egymagunkban,  
nem is kizárólag 
   saját egyházunkban,  
   gyülekezetünkben, 
   kisközösségünkben, 
hanem egymásban hordozzuk, 
addig a keresztyének egysége 
nem valósulhat meg. 


