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A keresztelés előtt mennyi idővel érde-
mes jelentkezni? 
Célszerű a keresztelés tervezett ideje előtt 
legalább egy hónappal felkeresni a Lelkészi 
Hivatalt (Újvárosi u. 1.). Az első találkozáson 
egyeztetjük a keresztelés időpontját, rögzít-
jük a szükséges adatokat, valamint megbe-
széljük a szülőket és keresztszülőket érintő 
felkészítő beszélgetés időpontját. 

Pótolható-e felnőtt korban a gyermek-
korban elmaradt keresztség? 
Bármikor, amikor megérik valakiben az el-
határozás arra, hogy kész hittel elfogadni 
Krisztus érte hozott áldozatát, és kész Krisz-
tus tanításai szerint élni. 

Milyen fogadalmat kell tenni? 
Szülőként és keresztszülőként két kérdésre 
kell a keresztelés során hangosan felelni: 
 1. kérdés: „Akarjátok-e, hogy gyermeketek a 
keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszent-
egyházba befogadtassék?” 
Szülők, keresztszülők válasza: „Akarjuk.” 
2. kérdés: „Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy 
gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, 
hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmá-
val, ő maga önként tegyen vallást a Szenthá-
romság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet 
előtt?” 
Szülők, keresztszülők válasza: „Ígérjük és 
fogadjuk.” 

Amennyiben valaki felnőttként keresztelke-
dik, akkor egy kérdésre kell felelnie: 
„Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a 
szent keresztség által a keresztyén anya-
szentegyház tagjává és Jézus Krisztus köve-
tőjévé lenni?” 
Felelet: „A Szentlélek segítségét kérve, igen.” 

Mennyibe kerül a keresztelés? 
A keresztelés sákramentum, azaz olyan cse-
lekmény, amit Jézus maga rendelt el a köve-
tőinek. Ezért a keresztelés szertartása ingye-
nes. Azonban fel szoktuk hívni a családok 
figyelmét arra, hogy a kereszteléssel egy gyü-
lekezeti közösség tagjaivá válnak. A közösség 
tagjaként szükséges, hogy hozzájáruljanak az 
egyház fenntartásának költségeihez.  Az egy-
házfenntartás összege önkéntes, de fontos, 
hogy évi rendszerességgel történjen befizetés 
„egyházfenntartói járulék” címen a család 
részéről. 

A szülőknek és a keresztszülőknek 
megkereszteltnek kell-e lenni? 
Kívánatos, hogy legalább a szülők meg legye-
nek keresztelve. A fent már közölt fogadalom 
értelmében úgy kell majd nevelniük a gyer-
meket, hogy Krisztus tanítványává váljon, és 
ezt felnőve a saját döntésével is meg tudja 
erősíteni.  A szülők és keresztszülők ezt ak-
kor tudják jól megtenni, ha ők is elkötelezték 
magukat arra, hogy Krisztust követik. Tehát 
kívánatos, hogy legalább egy kevés ismeret-
tel gyermekeik előtt járjanak a hit útján. 
Gondoljunk bele! Gyermekeink tanítását az 
iskolákban csak diplomás tanítók végezhetik. 
Legalább ilyen fontos, hogy jártassággal vé-
gezzük a hitbeli nevelésüket is. 

Köthetek-e házasságot református 
templomban, ha nem vagyok megke-
resztelve? 
A fiatalok az egyházi esküvőnél a Szenthá-
romság Isten nevére tesznek fogadalmat. Az 
Isten szavából, a Bibliából hangzik el egy 
részlet útravalóként; és Istenhez könyörgünk 
imádságban a szertartás során. Ezért fontos, 
hogy mindezt a házasfelek értsék, és kellően 
komolyan vegyék. Tehát jó, ha már korábban 
megkeresztelkedtek, konfirmáltak, bekap-
csolódtak e gyülekezetbe. El kell azonban 
mondani, hogy a templomi esküvő voltakép-

(Folytatás a 3. oldalon) 

Gyakor(lat)i kérdések  

a keresztelésről 
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pen egy áldáskérés Istentől; és az áldáskérés 
nem köthető semmilyen feltételhez. Tehát a 
keresztelés nem kötelező előfeltétele az eskü-
vőnek. 

Mit vár tőlem az egyház a keresztelés 
után? 
Inkább azt mondanám, hogy miben lehet 
segítségedre az egyház: 
Az istentiszteletek, kiscsoportos alkalmak 
abban segítenek, hogy növekedjen a hitünk, 
az ismereteink a Bibliáról, Istenről és önma-
gunkról. 
Segít közösségre találni. 
Segít abban, hogy hasznosnak érezd magad 
egy közösségi szolgálatban. 
Boldog légy. 
Mit vár az egyház? Nem az egyház, hanem az 
egyház Ura várja tőlünk, hogy legyen példa 
az életünk, amellyel mások kíváncsiságát is 
felkeltjük Urunk iránt. Így kér erre Jézus 
minket: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok 
az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedete-
iteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyáto-
kat.” (Mt. 5,16) 

Csak úgy választhatjuk gyermekünk 
számára a református iskolát, ha meg 
van keresztelve? 
Nem, hiszen a keresztelés később is pótolha-
tó. Fontos azonban, hogy a református érték-
rendet a szülők is elfogadják, és ha eddig 
nem tettek lépéseket arra, hogy bekapcsolód-
janak valamelyik keresztyén közösségbe, ak-
kor a gyermek iskolába kerülésével ezt igye-
kezzenek megtenni. A református iskolában 
eltöltött nyolc év a gyerekek életében a hitre 
jutás ideje lehet. Erre nagyobb az esély, ha a 
gyermek ebben otthonról is támogatást kap. 
Pl. úgy, hogy a szülők megkereszteltetik; 
együtt imádkoznak vele esténként; rendsze-
resen elhozzák gyermek istentiszteletre; bib-

liát olvasnak vele. 

Mindegy, hogy melyik református gyü-
lekezetnél jelentkezünk keresztelésre?  
Ha már van kötődése valamelyik gyülekezet-
hez, vagy tagja az egyik gyülekezetnek, akkor 
természetesen ott kell jelentkezni. Ha eddig 
egyik gyülekezethez sem tartozott, akkor a 
lakóhely szerint illetékes lelkészi hivatalban 
kell jelentkezni. 

Bocskai térhez tartozik: 
A Szoboszlói u. – Újfehértói utca vonalától 
Bocskai tér felé eső utcák, az Északi lucernás, 
a Vénkert, Hajdúvid és Pród. 

Kálvin térhez tartozik: 
A Szoboszlói u. – Újfehértói utca vonalától a 
Kálvin tér felé eső utcák, valamint a Déli lu-
cernás, a Középkert és Bodaszőlő. 

Mi az a csoportos keresztelő? 
Gyülekezetünkben szokás, hogy minden év-
ben november-december környékén csopor-
tos keresztelőt szervezünk. Ezzel is igyek-
szünk újra és újra felhívni a figyelmet a ke-
resztelés fontosságára. Ilyenkor egy családi 
istentisztelet keretében kereszteljük meg 
azokat a gyerekeket és szülőket, akik életéből 
eddig a keresztelés kimaradt, de készek azt 
pótolni. Együtt készülnek erre az alkalomra a 
családok. Ilyenkor az iskola közössége is 
együtt örül a megkeresztelt gyerekekkel és 
felnőttekkel. 

Mikor lesz legközelebb csoportos ke-
resztelő? 
December 1-én, advent első vasárnapján. 
Szeretettel várjuk a családok jelentkezését 
közvetlenül a Bocskai téri Lelkészi Hivatal-
ban, vagy a református iskolában az osztály-
főnököknél! 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Örömmel és Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy Gyülekezeti Házunk felújí-

tására mostanáig az alábbi adományok érkeztek: 

2011. évben:  2.128.000,- Ft 

2012. évben:      679.000,- Ft 

2013. évben:  2.100.000,- Ft 

Összesen:  4.907.000,- Ft 

Köszönjük az  eddigi adományokat! Egyúttal kérjük, adományaival támogassa to-

vábbra is Gyülekezeti Házunk felújítását, melyet 2014. tavaszán fogunk elkezdeni.  

 

Az adományok befizethetők személyesen a Lelkészi Hivatalban (Hb. Újvárosi u. 

1.), vagy a K&H Banknál vezetett számlaszámra: 10400346-00026769-00000008. 

A megjegyzés rovatba kérjük írják be: „Gyülekezeti Ház felújítására” 
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Tájékoztatás sikeres pályázatokról 
Egyházközségünk az elmúlt időszakban több 
pályázati lehetőséget is igyekezett megragadni. 
Ennek eredményeként a következő tervekről 
számolhatunk be. 

1. TÁMOP pályázat. Egyházközségünk sike-
resen pályázott programok megvalósítására. A 
támogatásnak köszönhetően januártól kezdő-
dő 14 hónapos időszakban sokféle tematikus 
programot fogunk tudni indítani ebben az idő-
szakban. Ezek a programok csak részben bib-
liakör jellegűek, lesznek a szabadidő hasznos 
eltöltésére irányuló közösségi programok, 
sport és családi rendezvények, valamint a 
munkába állást segítő kurzusok.  
A szervezett programokat önkéntesek és fel-
kért előadók bevonásával kívánjuk megvalósí-
tani. 
Az induló és folyamatban lévő programokról 
rendszeres tájékoztatást fogunk adni mind 
gyülekezeti tagjaink, mint a város lakossága 
számára. Ezeket a programokat elsősorban a 
Györössy-kert – Tizenhárom vértanú utcai 
lakótelepen élők számára fogjuk meghirdetni, 
de természetesen mindenkit hívunk és várunk 
majd ezekre az alkalmakra. 

2. Főtér III. ütem pályázat. A Polgármeste-
ri Hivatallal közösen benyújtott pályázat első-
sorban a járási hivatal épületének megépítését 
segíti elő. Partnerként Egyházközségünk a 
Gyülekezeti Ház külső homlokzatának felújítá-
sára nyert ezen pályázat keretén belül 13,3 M 
forintot. Ez az összeg azonban nem fedezi a 
sem a külső homlokzat felújítását, még kevés-
bé a teljes felújítás költségeit. A külső homlok-
zat-felújítás és a szorosan hozzátartozó mun-
kák együttes költsége mintegy 25 M forintba 
fognak kerülni. Teljes épület külső és belső 
felújítása pedig összesen kb. 60 millió forintba 
fog kerülni. 
Az ütemezés szerint a Gyülekezeti Házunk kül-
ső felújítását a fűtési szezon végén, 2014. ápri-
lisában tervezzük elkezdeni. A felújításnak ezt 
az első ütemét 2014 nyarán be kell fejezni.  
A Főtér III. ütem pályázatán belül egy elkülö-
nített kisebb összeg áll rendelkezésre, melyet 
gyülekezeti programok szervezésére lehet csak 
felhasználni. Terveink között egy „református 
nap” megszervezése szerepel. Ennek részleteit 
természetesen a későbbiek során időben is-
mertetni fogjuk, hogy minél többen részt tud-
janak majd venni rajta. 

3. KEOP pályázat. A Baltazár Dezső Refor-
mátus Általános Iskola önállóan pályázott 
energiahatékonysági felújításra. Örömmel 
adunk számot arról, hogy ez a pályázat is ered-
ményes lett. Ez a támogatási forma a Reformá-
tus Iskolánk régi épületszárnyának felújítását 
fogja segíteni. A felújítás során elkészül majd a 
falak és a födém hőszigetelése, a rosszul záró-
dó, tönkrement több évtizedes ablakok cseréje 
és a fűtés korszerűsítése, gazdaságosabbá téte-
le. 
Reménységünk szerint a felújítás után jelentő-
sen csökkenni fog a fűtés számla, ezáltal gaz-
daságosabban lehet majd fenntartani iskolán-
kat. Az sem mellékes, hogy jobb lesz mind a 
gyerekek, mind a tanárok komfortérzete a tan-
termekben. 
Összességében rendkívülinek érzem, hogy há-
rom pályázatunk is nyert. Ezért Isten iránt van 
bennem hála és köszönet. Tudni kell azonban 
azt, hogy Isten sosem ad úgy eredményeket, 
hogy elég karba tett kézzel várnunk, hogy min-
den az ölünkbe hulljon. Ezek a nyertes pályá-
zatok akkor lesznek valóban sikeresek, ha hoz-
zátesszük a munkánkat. Egyen-egyenként 
mindegyik pályázat megvalósítása nagyon sok 
munkával és áldozattal jár majd. Mindhárom 
pályázattal együtt jár sok kötelezettségvállalás 
is, melyeknek pontosan és időben eleget kell 
tenni.  
Ne felejtsük el, ezek az anyagi lehetőségek se-
gíthetik gyülekezetünk misszióját; segíthetik 
azt, hogy hatékonyabban hirdethessük Krisz-
tus evangéliumát a városban, de semmiképpen 
sem helyettesíthetik ezeket. Mindig szem előtt 
kell tartani azt, hogy gyülekezetünk Istentől 
kapott küldetése nem az épületek felújítása, 
nem különböző programok megvalósítása, és 
nem is az emberek szórakoztatása a progra-
mok által. Gyülekezetünk Istentől kapott kül-
detését az alábbi öt pontban foglalhatjuk össze 
a Mt 22,37-39 és a Mt 28,19-20 igeversek alap-
ján: 

1. Az Isten tisztelete és dicsőítése 
2. Szolgálat: a másik ember szeretete, Isten 
szeretetének továbbadása a szolgálat által 
3. Misszió, tanítvánnyá tétel, az Istenhez 
való kapcsolás, az evangélium hirdetése 
4. A gyülekezet közösségébe való bekapcso-
lás és a közösségépítés 
5. Tanítás az Isten iránti engedelmességre  

(Folytatás az 5. oldalon) 



5 

 

www.bocskaiter.hu 

Károlyi Gáspár (a protestáns gyakor-
latban: Károli Gáspár) Nagykárolyban 
született 1529 kö-rül – Göncön halt meg 
1591-ben) Eredeti neve 
Radicsics Gáspár volt, de 
később a szülővárosá-ról 
Carolinak avagy Carolius-
nak nevezte magát. Refor-
mátus lelkipásztor, a 
Tiszáninneni Református 
Egyházkerület esperese, a 
Biblia első teljes magyar for-
dításának elkészítője. 
Iskoláit Nagykárolyban 
kezdte, Brassóban végezte, 
majd 1556-ban a Wittenber-
gi Egyetemen tanult. 1562-
ben hazatért, 1563-ban gönci 
református prédikátor lett, 
majd később esperes. Nem 
sokkal ezután megválasztot-
ták a Kassa-völgyi egyház-
megye szeniorává. 1566-ban összehívta a 
gönci zsinatot, a tiszáninneni esperességek 
számára. 1572-ben újjáépíttette Gönc le-
égett templomát. 1591-ben ott is halt meg. 
Esperesként többször fellépett a szenthá-
romság tagadók (unitáriusok) ellen, részt 
vett Nagyváradon az unitárius-ellenes hit-
vitán. 

„Istennek nevét segítségül híván, minek 
utána hozzá kezdettem volna egynéhány 
jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a 
fordításban segítségül voltak, meg nem 
szűntem addig, míg nem véghöz vittem a 
Bibliának egészben való megfordítását…”  

 

Károli Gáspár legjelentősebb munkája a 
Biblia első teljes magyar fordítása, amit 
1586-ban kezdett meg, Rákóczi Zsigmond 
támogatásával.  

Hat református lelkésztársa segítségével 
hamar elkészült a fordítással. A Károlyi-
biblia nyomtatását 1589. február 18-án 
kezdték el és 1590. július 20-án fejezték be, 
így a fordítás után négy évvel a magyar 

nyelvű Szent Biblia Vizsolyban nyomtatás-
ban is megjelent, 700-800 példányban. 
Mára 54 példány maradt fenn, ebből 24 

található Magyarországon. 
Jelentős műve még „Két 
könyv minden országoknak 
és királyoknak jó és gonosz 
szerencséjöknek okairól” 
című könyve (1563) – ami-
ben Magyarország hanyatlá-
sának okait keresi, és más 
írókhoz hasonlóan arra a 
megállapításra jut, hogy a 
török csapás a büntetés a 
magyarok vétkeiért. Sok bib-
liai részletet tartalmaz. 
Vizsolyban mellszobor, Gön-
cön, pedig, egy egész alakos 
szobor állít emléket neki. 
1929-ben, Nagykárolyban a 
református templom bejára-
ta fölött emléktáblát avattak, 

amin a következő felirat szerepel: 

„Születésében megáldott, életében istenes, 
halálában halhatatlan 

KÁROLI GÁSPÁR 
gönci papnak a Vizsolyi Biblia fordítójá-

nak 
Nagykároly város szülöttének emlékezetére 

születésének négyszáz éves fordulóján 
az Úr MCMXXIX esztendejének szeptem-

ber hava XV. napján 
állíttatták a református anyaszentegyház 

gyülekezetei.” 

A templom kertjében is áll egy Károli-
szobor, melyet reformációnapi kirándulá-
sunkon megtekintettünk. Emlékét őrzi 
még a református egyház által alapított és 
fenntartott budapesti Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Károlyi_Gáspár  

Közreadta:  
Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

„Az örök Isten beszél – magyarul.” 
Károlyi Gáspárról 

Ezért szeretném kérni, hogy imádságaival, ön-
kéntes segítségével, és ha teheti, adományaival 
Ön is járuljon hozzá ahhoz, hogy gyülekeze-
tünk tovább fejlődhessen és Istentől kapott 

küldetését városunk és a böszörményi embe-
rek javára minél teljesebben betölthesse. 

Loment Péter lelkipásztor 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Károlyi
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 Az elmúlt évek során már sokszor feltet-
ték nekem a kérdést, hogy miért van itt 
Böszörményben két gyülekezet. Őszintén 
szólva ez nekem sosem volt probléma, 
mert Budapesten nőttem fel, ahol több 
tucat református gyülekezet él egymás 
mellett. Később Debrecenben tanultam, 
ahol szintén legalább 10 református gyüle-
kezet van. Én mindig azon csodálkoztam 
el, hogy ez bárkinek is furcsa lehet.  

Ennek ellenére általában azt szoktam 
válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy az is 
természetes, hogy megszületik egy gyer-
mek, évek alatt felnő, végül önálló életet 
kezd. Így történt a reformátusok körében 
is: a Bocskai téri Gyülekezet mellett felnőtt 
a Kálvin téri Gyülekezet, majd 1983-ban 
önálló útra lépett. 

Természetes az, hogy sok minden más a 
két gyülekezetben, de még több minden 
összeköt bennünket. Négy évvel ezelőtt 
találtuk ki ezt a vetélkedőt azért, hogy azo-
kat erősítsük játékos formában, amik ösz-
szekötnek minket egymással. Hiszen a vá-
rosban a reformátusság két templomban 
él, de ugyanabban az egyházban. Két 
templomban - Egyházban. 

Isten Igéje így szól a Prédikátor könyve 
4. részéből: Jobban boldogul kettő, 
mint egy: fáradozásuknak szép ered-
ménye van. Mert ha elesnek, az egyik 
ember fölemeli a társát. De jaj az egye-
dülállónak, mert ha elesik, nem eme-
li föl senki. (Préd. 4,9-10) 

Ezt az Igét szinte kizárólag esküvőkor 
lehet hallani, pedig nem kizárólag a házas-
ságra vonatkozik. Ezt az Igét egyetlen szó-
ban össze lehet foglalni: együtt. Isten 
azt szeretné,  

 ha mi együtt lennénk, és nem külön, 

 ha egység és egyetértés lenne közöt-
tünk, 

 ha együtt dolgoznánk és szolgálnánk 
a város érdekében, 

 ha együtt lehetne szeretetben a fiatal 
és az idős ember. 

Ezért ez a mai vetélkedő nagyszerű lehe-
tőség arra, hogy együtt és egyetértésben 
legyünk. A bibliaismeretben résztvevők 
már hetek és hónapok óta együtt készül-
nek. A többi versenyszámban is az a cél, 
hogy együtt és egyetértésben folyjék a küz-

delem. Mindezekben pedig együtt mu-
tassuk fel Isten munkáját a család életé-
ben. Isten jelen van mind a családunk, 
mind a gyülekezeti családunk életében.  

Lássuk meg és mutassuk fel az Ő munká-
ját. Ha valaki elesik az apa-fia futóverse-
nyen, akkor emelje fel a másik. Ha valaki 
segítségre szorul az anya-lánya ügyességi 
versenyen, akkor segítsen a másik. A foci-
ban is lássa meg mindenki, hogy jobban 
boldogul kettő, mint egy. Legyen az igazi 
csapatjáték. 

És a többi versenyszámban is igazán 
együtt fogunk elérni eredményeket. Mind-
ezek pedig segítsenek bennünket abban, 
hogy a hétköznapokban is felfedezzük egy-
másban a testvért, akivel együtt van külde-
tésünk és szolgálatunk ebben a városban. 
Két templomban, de egy Egyházban. 

A Zsolt. 133-ban ezt olvassuk: „Ó, mily 
szép és mily gyönyörűséges, ha a test-
vérek egyetértésben élnek! … Csak 
oda küld az ÚR áldást és életet min-
denkor.” 

Nézzünk meg néhány képet arról, hogy 
mi a különbség, ha csak egyedül vagy 
együtt vagyunk.  

Ha egyedül vagyunk: 
akkor még a pihenés is unalmas  
akkor olyan lassan telik az idő  
akkor nincs, aki segítsen  
De amikor együtt és egyetértésben 

vagyunk, akkor a legnehezebb felada-
tot is képesek vagyunk megoldani.  

Ha együtt vagyunk, tudunk segíteni 
egymásnak 

Együtt nagyon erősek vagyunk  
Együtt sokkal jobban haladunk. 
 
Urunk meg akarja áldani az életünket, 

meg akarja áldani a munkánkat, a tanulá-
sunkat. És meg akarja áldani a református 
gyülekezetek szolgálatát a városban. De 
csak oda küld az Úr áldást és életet 
mindenkor, ahol a testvérek egyetér-
tésben élnek.  

Én nagyon szeretném, ha az Úr megálda-
ná a szolgálatunkat. És nagyon szeretném 
azt, ha megújult életet adna sok embernek 
ebben a városban. Ehhez azonban azt kéri 
tőlünk, hogy éljünk testvéri egyetértésben, 

(Folytatás a 7. oldalon) 

Együtt vagy egyedül 
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Arra gondoltam, hogy a negyedik Két 
templomban Egyházban vetélkedőn négy 
szemmel járjuk körül a versenyzőket, szur-
kolókat. Rövid iskolai szemlém alkalmával 
a református iskola 7.a osztályos tanulójá-
ra, Hegedűs Tímea Anikóra esett a válasz-
tásom. Október 13-án vasárnap délután fél 
kettő után kezdtek szállingózni a testvérek 
a langyos őszi időben a félig kész Bocskai 
téren. A rövid áhítat után, melyet Loment 
Péter lelkészünk tartott meg, jó volt látni 
a rajzpályázat ifjú díjazottainak boldog 
arcát.  A filmes pályázatra egy jelentkező 
akadt a 18 éves Rózsa Gábor (a nagyobbik 
fiam), aki mély érzésű, katarzist kiváltó 
rövid filmjével emelte a vetélkedő színvo-
nalát. A bibliai vetélkedőn 2-2 csapat kép-
viselte a két gyülekezetet. A zsűri tagjai: 
Szabó Márton gondnok, Balláné Boda Ju-
dit igazgatónő, Bertalan Hajnalka hitoktató 
és Török András teológus hallgató. A játék-
vezető, Czirmayné Kocsis Rozika már a 
vetélkedő elején is izgalmakat tartogatott, 
ugyanis a templomban kellett a játéko-
soknak a borítékot megtalálniuk, majd 
azt követően egy jelzős főnevet kirakni a 
betűkből, melyből ki lehetett következtetni  
a csapatnak szánt nevet. Hiába, Rozikát 

nehéz lenne felülmúlni a kreatív feladatok 
terén is!  

- Hanyadik alkalommal vesz részt a ve-
télkedőn? – kérdezte Anikó a Kálvin téri 
Hágár csapatból Monoriné Venczel Katalint. 

- Másodjára. Előtte fotósként voltam jelen. 
- Mennyi készüléssel járt a vetélkedő? – 

érdeklődött ifjú riportertársnőm a Kálvin 
téri Juhász Csabától, aki fotósként is jelen 
van gyülekezetében. 

- Sok időt vett igénybe a készülés. Több 
hetet. Éveket - neveti.  

Izgalmas volt az anya-lánya vetélkedő is.  
Versenyezni lehetett apa-fiú futóverse-
nyen, fociban, asztaliteniszben és sakkban 
is. Közben a szeretetvendégséget is meglá-
togathatták a résztvevők. Működött  Szem-
füles szoba, kézműves foglalkozás, a legki-
sebbek játszóházban tölthették el az időt. A 
végeredmény döntetlen lett, így a vándor-
kupa a Kálvin téri gyülekezethez került. 
Tönkő Levente lelkész, annak külön örült, 
hogy a focimeccset ők nyerték meg. 

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidá-
mítják a szívet. Zsolt. 19.9.    

 
Hegedűs Tímea Anikó és Rózsáné Szilvi 

A vetélkedőn jártunk  

hogy végezzük együtt a ránk bízott feladatokat.  

És ha együtt, egyetértésben élünk, dolgo-
zunk és szolgálunk, akkor teljesen mindegy 
lesz, hogy melyik gyülekezetbe tartozunk, 
melyik templomba megyünk vasárnap, 
mert Két templomban, de egy Egyházban 
egyetértésben élünk. És az Úr biztosan gaz-
dag áldást áraszt ránk!  

 

Így kívánok mindnyájunknak nemes ve-
télkedést, jó szórakozást erre a délutánra! 
Kívánom, hogy Isten munkája és áldása 
legyen láthatóvá mind személyes, mind 
gyülekezeti családunk életében! Ámen. 

Alkalom: Két templomban 
Dátum: 2013.10.13 

Loment Péter lelkész 
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Képekben a gyülekezeti vetélkedő 
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1929-ben, Károli születésének 400. évfor-
dulójáról Reményik Sándor az alábbi köl-
teményében emlékezett meg: 

 

A FORDÍTÓ 
 

Károli Gáspár emlékezetének 
 

Alkotni könnyebb: a szellem szabad, 
A képzelet csaponghat szerteszét, 
Belekaphat a felhők üstökébe, 
Felszánhatja a tenger fenekét, 
Virágmaggal eget-földet bevethet, 
Törvénnyé teheti a játszi kedvet, 
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, 
S vakmerőn méri Istenhez magát… 
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz. 
A fordítás, a fordítás – alázat. 
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, 
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva, 

Félig őt vinni, félig vele menni. 
 
Az, kinek szellemét ma körülálljuk, 
A Legnagyobbnak fordítója volt, 
A Kijelentés ős-betűire 
Alázatos nagy gonddal ráhajolt. 
Látom: előtte türelem-szövétnek, 
Körül a munka nehéz árnyai: 
Az Igének keres magyar igéket. 
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv 
Megcsendíti-e Isten szép szavát? 
És látom: győz, érdes beszédinek 
Szálló századok adnak patinát. 
Ó be nagyon kötve van Jézusához, 
Félig ő viszi, félig Jézus őt, 
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, 
Együtt érve el egy honi tetőt. 
Amíg mennek, a kemény fordítónak 
Tán verejtéke, tán vére is hull, 
De türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél – magyarul. 

Református iskolánkban 59 elsős kezdte 
meg az idei tanévet, akik az évnyitó istentisz-
teleten mutatkoztak meg először a gyülekezet 
és az iskola tanulói előtt. Szolgálatukkal min-

denkit nagyon meghatottak. Reméljük, érzik 
majd, hogy Isten áldása kíséri őket, és az Úr 
vigyázza lépteiket mindenütt, amerre járnak. 

Tanévnyitó 
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2013. szeptember 19-én csendesnap ke-
retében ellátogattak intézményünkbe  a  
siket misszió munkatársai. Céljuk volt az 
érzékenyítés: megismertetni a sérült embe-
rek mindennapi életét a gyerekekkel. 

10 órától a Bocskai téri templomban 
hallgattuk meg Durgonics Tamás, látássé-
rült hitoktató bizonyságtételét. Ezt követő-
en Szabó Szilveszter hallássérült jelnyelv-
oktató a hétköznapjairól nyújtott érdekes 
információkat: hogyan lehet velük kom-
munikálni, milyen a reggeli ébredés, mit 
sportolhatnak és miért. Végül Váradi Péter 
előadása következett a mozgássérültek 
helyzetéről és az akadálymentesítés fontos-
ságáról. Diákjaink nagyon érdeklődőek 
voltak, bátran kérdeztek, és ügyes válaszo-
kat adtak a hozzájuk intézett kérdésekre. 
Ezáltal aktív résztvevőivé váltak a beszél-
getéseknek. Ebéd után az iskola falain be-
lül folytatódtak a foglalkozások. A 6-8. év-
folyamos osztályok hat helyszínen nyerhet-
tek bepillantást a sérült emberek minden-
napjaiba. Részt vettek jelnyelv órán, ahol 
megtanulták az alapszavak és a nevük jele-
lését. Változatos játékokat próbálhattak ki, 
melyek során átélhették, milyen nehéz 
is lehet egy számunkra egyszerű dolog el-
végzése egy sérült embernek. Játszhattak 
csörgőlabdával, megtapasztalták, milyen 
csupán a társukra hagyatkozva eljutni 
egyik helyről a másikra. Hallhattak arról, 

hogy milyen fontos egy látássérült ember 
életében a vakvezető kutyája. Lehetőséget 
kaptak arra is, hogy kerekesszék segítségé-
vel végigmenjenek egy akadálypályán. 

Nagyon büszkék vagyunk tanulóinkra, 
hiszen megfelelő tisztelettel és empátiával 
viseltettek előadóink iránt.  

Reméljük, hogy rendezvényünk elérte a 

célját: a nap végére valóban elcsendesed-
tünk egy kicsit. Bízunk abban, hogy a misz-
szió üzenete mindenkihez eljutott: önzet-
len segítséggel, szeretettel könnyíthetünk 
sérült embertársainkon. 

 
Balogh-Pankotai Nikolett 

„Ekkor kézen fogta Jézus a beteget, meggyógyította és el-

bocsátotta.” 
(Lukács ev. 14,4) 

Csendesnap az iskolában 
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     szöveg: Boroszlói kézirat, XVI. század                     Debrecen, 1590 

2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, Hogy 
szent igédet adtad mi elménkben, És hogy ezál-
tal véssz ismeretedben, Te kegyelmedben.  
3. A romlás után nem hagyál bűnünkben, Sőt te 

Fiadat ígéréd igédben, Hogy elbocsátod őtet 
miközénkben, Emberi testben.  
4. Felséges Isten, tenéked könyörgünk, Hogy 

mutassad meg szent Fiadat nékünk, Hogy őtet 
látván, benne remélhessünk, Idvezülhessünk.  
5. Adjad, hogy lássuk a világosságot, Te szent 

igédet, az egy igazságot,  

A Krisztus Jézust: örök vigasságot, És boldog-
ságot. 
6. És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, Ne sze-

rethessünk egyebet Jézusnál; Maradhassunk 
meg a te szent Fiaddal, Krisztus Urunkkal.  
7. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet 

minden útainkban; És Szentlelkeddel vigy be 
hajlékodba, A boldogságba.  
8. Dicsőség néked mennyben, Örök Isten, Ki 

dicsértetel a te szent igédben, Krisztus Jézusban, 
mi Idvezítőnkben, És Szentlélekben. 

Mind az Idősek Hetéhez kapcsolódva, 
mind a Reformáció ünnepéhez közeledve 
hálatelt szívvel énekelhetjük a 225. dicsé-
retet. 

„Életünk forgatagában oly sokszor me-
gyünk el apróbb-nagyobb csodák mellett. 
Csodák mellett, amelyek színesebbé, telje-
sebbé teszik az életet, de a bennünket kö-
rülvevő kifordult értékrend nem tartja ér-
tékesnek jelenlétüket. A feltámadás után 
megújult látásunk hálásan fedezi fel az élet 
minden rezdülése mögött azt, aki kimerít-
hetetlen szeretettel, elfogyhatatlan gazdag-
sággal virrasztja ránk mindennapjainkat. 
Őt, aki élettel ajándékozott meg ebben a 
csodálatos világban, akinek gondoskodó, 
oltalmazó ereje mindig körülölel minket. 

Tőle bátran kérhetünk, őelőtte nem kell 
félnünk attól, hogy kiszolgáltassuk hiánya-
ikat, fogyatkozásainkat. Azelőtt adott vilá-
gosságot, igét, igazságot a világnak, mielőtt 
rájöhettünk volna, hogy mennyire szüksé-
günk van rá. Azelőtt ajándékozta az élet-
hosszig alapot adó hitet, mielőtt még meg-
inogtunk volna, és személyesen átéltük 
volna az elveszettséget. Nem vár mást, 

mint hogy merítsünk megelőző sze-
retetének tiszta forrásából. Kérjünk hittel, 
bátran, meghallgatást és bőséget várva: jót 
minden utunkra, teljességet boldogsá-
gunkra. 

Ezért a lehetőségért nem elég egy egysze-
rű „köszönöm”. Istennek többet kell ad-
nunk: igazi dicsőítést. A dicsőítés a szív 
őszinte ujjongása afölött, hogy aki hatal-
masabb mindennél, mégis eljött hozzám, 
közösséget vállalt velem, és nem engedi, 
hogy eltávolodjak tőle. A dicsőítés az Isten-
nel járó ember felemelő pillanata, ami már 

valamit megsej-
tet abból, hogy 
mit jelent szem-
től szemben, el-
választhatatlanul 
az Úrral len-
ni.” (Ördög Endre 
írásából – részletek.) 

 
 

Csukásné  
Bernáth Krisztina 

Nagy hálát adjunk az Atya Istennek… 
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Az aradi vértanúk napja 
„13 honvéd főtiszt, 13 magyar mártír,  

13 bátor férfi, 13 hős katona, 13 igaz ember.” 
Október 6-a az aradi vértanúk napja, 

a magyar nemzet gyásznapja.  

1849. október 6-án Aradon kivégezték az 
1848/49-es szabadságharc tizenhárom 
honvéd tábornokát. Tetteik és végső helyt-
állásuk értékes emléke a magyar nemzet 
szellemi öntudatának.  

Az idén családi vasárnap keretében tisz-
telegtünk a vértanúk emléke előtt. A 7.a és 
a 7.b osztályos tanulók méltóságteljes mű-
sorral idézték fel a történelmi eseménye-
ket  és a  tábornokok kivégzésük előtti pil-
lanatait. Utolsó mondataik meghatóak 
és példaértékűek számunkra. A diákok 
emlékműsora segítségével átérezhettük a 
gyászt, a fájdalmat, a mártírok áldozatvál-

lalásának nagyságát és fontosságát a sza-
badságért és hazánkért. Az élményt versek, 
képek és meghitt dallamok tették teljessé. 

 

A megemlékezés végén Tompa Mihály: 
A madár, fiaihoz című költeménye, illetve 
Magyarországról vetített szép fotók erősí-
tették meg a bennünk élő hűséget hazánk-
hoz és nemzetünkhöz. 

„Jöhet bármi, Te mindig tudd, hogy  
áldott itt e föld, a hömpölygő folyók, 
az erdők és mezők. 
Ez az otthonunk, itt kell élnünk, 
múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz, 
álma bennünk testet ölt. 
Így lesz ez örökké.” 

 
Baloghné Németh Anita 

Kedves Gyülekezeti tagok! 
Nagy örömmel hirdetjük, hogy a 2013/2014-es tanévben is kezdetét vette a fakultatív hit-

oktatás. Immáron négy óvodában és két iskolában vagyunk jelen heti rendszerességgel. 
Az időpontok és helyszínek lentebb megtalálhatóak. Szeretettel várunk és fogadunk minden 
gyereket a továbbiakban is. Isten áldása kísérje munkánkat! 

Lukács Beáta, hitoktató-lelkész. 
Fakultatív hittan órák időpontjai   

Bethlen Gábor Általános Iskola – Hétfő 15:15-16:00 
Bethlen Gábor Iskola Hajdúvidi Tagintézménye – Csütörtök 15:15-16:00 
Csillagvár Óvoda, Dobó utcai óvoda – Kedd 11:00-11:30 
Napsugár Óvoda, Polgári utcai óvoda – Kedd 15:30-16:00 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája - Szerda 15:30-16:00 
Hajdúvidi Óvodai csoport – Csütörtök 15:00-15:15 
Napsugár Óvoda, Weszprémi utcai óvodás csoport - Péntek 11:00-11:30 
Gyülekezeti konfirmációs csoport, Bocskai tér 7. – Csütörtök 16:30-17:15 

Hitoktatás 
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A Rendhagyó angolórák sorozat idei 
első vendége Philip Selbie egyetemi tanár 

volt, aki október 24-
én jött el a nyolcadi-
kosokhoz, és mutat-
ta be nekik az óceán 
parti várost. 
–Amikor megérke-
zett a Debreceni 
Egyetem Gyermek-
nevelési és Felnőtt-
képzési Kar kollégi-
umába, a portás 

már ismerősként üdvözölte. Mióta jár 
rendszeresen Magyarországra?  

–2001-ben jártam először Budapesten, 
amikor az egyik barátom esküvőjére érkez-
tem. A barátom magyar feleséget választott 
magának, azóta is Veszprémben élnek. 
Hajdúböszörménybe 2011-ben Kovácsné 
Bakosi Éva dékánasszony és Megyesiné 
Varga Zsuzsa angol referens meghívására 
jöttem, majd októberben részt vettem a 
Kar 40 éves jubileumi ünnepségén és az 
azt követő konferencián. 2013 tavaszán 
egyik kolleganőmmel és nyolc másodéves 
hallgatóval egy hetet töltöttünk a Debrece-
ni Egyetemen. A diákokkal közösen több 
intézmény munkájába bepillantást nyer-
tünk, így voltunk bölcsődében, óvodában, 
valamint megnéztünk fejlesztő foglalkozá-
sokat is.  

–Milyen különbségeket fedezett fel a 
magyar és az angol oktatási rendszer kö-
zött?  

–Az Egyesült Királyságban a gyerekek 
korán közösségbe kerülnek, és 3-4 éves 
korban játékosan ismerkednek a formák-
kal, a hangokkal, a betűkkel és a számok-
kal. Az angol óvodákban a szociális és ér-
zelmi fejlesztésen túl jelen van a tanulás is: 
a gyerekeknek ebben az életkorban már le 
kell írniuk a nevüket. Az öt éves gyerekek 
már iskolába járnak, és iskolai keretek kö-
zött kezdik megismerni az írás, olvasás és a 
matematika alapjait. Tapasztalataim sze-
rint Magyarországon nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a gyerekek értelmi és érzelmi 
fejlesztésére, valamint a szocializációra.  

–Plymouth neve leginkább a történe-
lemkönyvekből ismert számunkra.  

–Ez nem véletlen, hiszen 1620 szeptem-
berében futott ki Plymouth kikötőjéből a 

Mayflower nevű hajó, melynek utasai az 
Újvilágban akartak szerencsét próbálni. A 
66 napos, viszontagságokkal teli út végén 
szerencsésen partot értek Amerikában, és 
létrehozták Massachusetts legelső kolóniá-
ját. A város szimbóluma a világítótorony 
(Lighthouse) is a történelmi időket idézi. A 
kikötőváros ma az Egyesült Királyság egyik 
legjelentősebb haditengerészeti támasz-
pontja, és itt található a Nemzeti Tengeri 
Akvárium is.  

Plymouth ugyanakkor igazi egyetemvá-
ros, a több mint harmincezer hallgató kü-
lönleges hangulatot kölcsönöz a városnak. 
Az egyetemen leendő orvosok, fogorvosok, 

mérnökök, üzletembe-
rek tanulnak, a művé-
szeti karon designt, 
építészetet, zenét és 
drámát is tanulhatnak. 
Én a bölcsészkaron 
dolgozom, a korai kis-
gyermeknevelők alap-
képzésében veszek 
részt, elsősorban peda-

gógiai és nevelésfilozófiai tárgyakat okta-
tok. 1993–ban végeztem a Southampton 
Egyetemen, a diploma megszerzése után 
évekig dolgoztam gyakorló óvodapedagó-
gusként. 1999 és 2007 között Prágában 
éltem, a nemzetközi iskolában tanítottam 4
-5 éves gyermekeket. 2007 szeptemberétől 
magam is részt veszek a jövő pedagógusai-
nak felkészítésében, ezáltal az évtizedes 
gyakorlati tapasztalatomat is jól tudom 
hasznosítani.   

–A munka mellett jut ideje arra, hogy 
megismerje Magyarországot és a magyar 
kultúrát? 

–Nagyon érdekel Kelet-Európa, és ezen 
belül Magyarország történelme és kultúrá-
ja. Jártam már Budapesten, Kecskeméten, 
Debrecenben, a Hortobágyon és Sárospa-
takon. Doktori dolgozatomat Comenius 
munkásságból írom, így ez utóbbi különös 
jelentőségű számomra. Comenius írásai 
rendkívül érdekes pedagógiai szövegek, az 
oktatással kapcsolatos elképzelései jóval 
megelőzték korát, és ezért úgy gondolom, 
érdemes a 21. században is tanulni tőle. 
Comeniust sokan tekintik az első modern 
pedagógusnak, iskolakoncepciója ma is 

(Folytatás a(z) 15. oldalon) 

Britain’s Ocean City - rendhagyó angolóra  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kik%C3%B6t%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Haditenger%C3%A9szet
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A Partiumban jártunk 

érvényes, pl. a tanév az ősz elején kezdődik 
és tavasszal ér véget. Comenius vallotta, 
hogy a gyerekeknek ne csak verbális mó-
don, hanem mindenféle szemléltető esz-
közzel tanítsák a különféle tantárgyakat. 
Fontos, hogy minél több érzékszervet hasz-
náljanak a tanulók a tananyag elsajátítása-
kor. Comenius nagyon fontosnak tartotta 
azt is, hogy minden gyermek a korának 
megfelelő képzést kapja – ezzel sokan nem 
értettek egyet a 17. században. Comenius 
elképzelései szerint a különböző tananyag-
ok elsajátításának hasznos eszköze a drá-
majáték. Érdekes történetek előadásával a 
gyerekek nemcsak memorizálnak, hanem 
az általuk előadott történeteken keresztül, 
játékos formában tanulják meg a körülöt-
tük lévő világ törvényszerűségeit is, legyen 
az akár idegen nyelv, irodalom, történelem 
vagy természetismeret. Comenius kiemelte 
a gondolkodásra nevelés fontosságát, azaz 
a tanuló tanuljon meg önállóan is gondol-
kodni. Comenius a sárospataki református 
kollégiumban is tanított, és nagyon boldog 
voltam, amikor a pataki könyvtárban és a 
múzeumban töltöttem néhány napot. 

–A mostani magyarországi útját az 
ERASMUS program támogatja. Miért 
tartja fontosnak az európai mobilitást?  

– Az Erasmus az Európai Bizottság egyik 
legsikeresebb és legismertebb programja 
1987-ben indult útjára. Az oktatói mobili-
tás célja, hogy segítse az európai egyete-
mek közötti együttműködést, erősítse az 
egyetemi tanszékek kapcsolatait. Az okta-
tók egy másik környezetben is kipróbálhat-
ják magukat, hallgatókkal találkoznak és 
értékes szakmai kapcsolatokra tesznek 
szert.  Emellett fontosnak tartom a hallga-
tó mobilitást is. Nálunk, Plymouthban már 
több magyar hallgató tanult az Erasmus 
program keretében. Bízom benne, hogy 
hamarosan angol hallgatók is fognak Haj-
dúböszörményben tölteni egy-egy félévet. 
Nekem már sikerült kimondani a város 
nevét, és megtanultam a legfontosabb sza-
vakat is, mint pörkölt, pálinka és csocsó. 
Bízom benne, hogy a diákjaim magyar 
nyelvtudása meghaladja majd az enyémet.  

 
Nemes Magdolna tanár 

A korán reggeli indulást követően Nagy-
károly volt a csoport első állomása. A körül-
belül 22000 lakosú kis magyar-sváb (kis 
arányú román) város nagyon sok látnivalót 
tartogatott számunkra.  

Leghamarabb a ta-
valy felújított Károlyi-
kastélyba látogattunk 
el, ahol egy román ide-
genvezető tört magyar-
sággal bár, de annál 
nagyobb kedvességgel 
és szeretettel vezetett 
körbe minket. A kas-
tély a 15-16. századi vár 
helyén épült 1794-ben, 
Joseph Bitthauser ter-
vei alapján késő-
barokk stílusban. Gazdag könyvtárát és bo-
tanikus kertjét is megcsodálhattuk. A kastély 
berendezése nem eredeti bútorokkal történt 
meg, de a helyiek mindent megtesznek a 
korhű kép visszaadása érdekében, ezért ha-
sonló antik bútorokkal próbálják a látogató-
kat elkápráztatni. Napjainkban turisták láto-
gatják, illetve a helyiek használják a nagy 

báltermet mindenféle kulturális eseményre 
(színház, jazz koncertek, kiállítások).  

A következő nagyobb állomás a zsinagóga 
volt. Romos épület fogadott bennünket, 

mely az 1800-as évek 
végén készült el. A 
múltra és a zsinagóga 
fénykorát fenntartó 
zsidó közösségre em-
lékezik, a zsinagóga 
melletti emléktábla, 
mely az elhurcolt 
nagykárolyi zsidó kö-
zösség tiszteletére 
épült.  
Kaffka Margit szülő-
háza után pedig a 
nagykárolyi belvárosi 

templom felé vettük az irányt. Pont a refor-
mációra megemlékező istentisztelet végét 
csíptük el, majd Bence-Kádár Bertold, volt 
hajdúböszörményi legátus, lelkész kalauzolt 
el a templom és a város történetében. 

Már delet is elütötte az óra, amikor meg-
érkeztünk Érmindszentre avagy Adyfalvára. 

(Folytatás a(z) 16. oldalon) 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Bizotts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi-kast%C3%A9ly_(Nagyk%C3%A1roly)
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi-kast%C3%A9ly_(Nagyk%C3%A1roly)
http://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1794
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Bitthauser&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
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Hírek 
 Csoportos keresztelő december 1-én, Fel-

készítő november 25. hétfő és 26. kedd 18 
óra, Gyülekezeti Ház. 

 A fiatalok konfirmációs felkészítésébe be 
lehet még kapcsolódni. Időpont: minden 
csütörtök 16:30, Gyülekezeti Ház. 

 November 10. családi vasárnap, az első 

osztályosok fogadalomtétele. 

 Adventi énekkari koncert december 1-én, 
vasárnap 18-kor a Bocskai téri Templom-
ban. 

 Kiadványunkat adományokból tartjuk 
fenn, és ingyenesen terjesztjük. Kérjük, 
támogassa Ön is! 

Lapzárta: december 10. 
A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter 
lelkipásztor. Szerkesztők: Barakné Horváth Eszter, Mátyusné Szabó Adrienn és Loment Péter. Lektorá-
lás: Csukásné Bernáth Krisztina. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. 
Bizonyságtételeket, írásokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk 

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.  
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998  
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 
http://www.bocskaiter.hu 

Ady Endre szülőházát sajnos csak kívülről 
tudtuk megnézni, mert renoválások, újítások 
és szépítések zajlottak a kis hajlék körül. 
Azért az élmény itt sem maradt el, különö-
sen a vendégfogadó kiskutya személyében, 
aki már Bogáncstól elkezdve a Bolháson ke-
resztül minden névre hallgatott, különösen, 
amikor kenyeret osztogattak neki a gyere-
kek. 

Miután a szűk 
földúton sikerült 
az ügyes sofő-
rünknek megfor-
dítani a buszt, 
elindultunk Ákos-
ra. Itt a reformá-
tus templomot 
látogattuk meg 
(amely eredetileg 
a Szent Benedek-
rendhez tarto-
zott), és a 12. szá-
zadközepén épült 
román stílusban. 
1642-ben leégett és csak 1732-ben javították 
ki.  1896 és 1902 között Schulek Frigyes ter-
vei szerint restaurálták. A hagyomány sze-
rint lehetetlen bevakolni, szép vörös téglafa-
la monumentális hatást adott. Élmény volt 
padok közt ülni, megérinteni és csodálni a 
régiek hagyatékát, közben a templom törté-

netét meghallgatni. 
Szürkületkor érkeztünk Erdődre.  Erdőd 

egykori várát Drágffy Bertalan építtette 1481
-ben. 1545-ben itt fogalmazták meg a protes-
tánsok hitvallásukat 12 cikkelyben. 1727 és 
1730 között Károlyi Sándor a romok felhasz-
nálásával felépítette várkastélyát, ahol 1847. 
szeptember 8-án  házasságot kötött Petőfi 

Sándor és 
Szendrey Júlia. 
Sajnos a szóban 
forgó helyszínt 
nem tudtuk meg-
nézni, hiszen ma 
csak romjai lát-
hatók, mivel a 
második világhá-
borúban elpusz-
tult. 
Ennyi élmény és 
látnivaló után 
elfáradva, csen-
desen elindul-
tunk Hajdúbö-

szörmény felé. Öröm volt kirándulni és 
együtt lenni a gyülekezet kicsinyeivel és 
nagyjaival. Reméljük, hogy máskor is lesz 
még alkalom rá, méghozzá olyan kellemes és 
szép idő kíséretével, mint amilyenhez sze-
rencsénk volt ezen az október 31-i napon. 

Lukács Beáta hitoktató-lelkész 
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