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Kedves Konfirmálók! Szeretett Gyülekezet! 

Ezekben a napokban Józsué könyvét 
olvassuk a Bibliaolvasó Kalauz alap-
ján. Ez a bibliai könyv – mint tudjuk – 
Izrael népének honfoglalásáról  szól. 
A nép harcosai hosszú évek, talán évti-
zedek során fokozatosan elfoglalják az 
egész országot, és legyőzik a városál-
lamok királyait. Józsué pedig a 12 
törzs között felosztja az országot. 

 A Józsué könyvének 21. fejezete 
azzal ér véget, hogy Isten ígérete be-
teljesedett: legyőzték az ellenséget, 
és birtokba vették az egész országot. 
„Egyetlen szó sem veszett el azokból 
az ígéretekből, amelyeket az ÚR Izráel 
házának tett. Mind beteljesedett.” – 
mondja az Írás. 

A nép egy része a Jordántól Keletre 
eső részt kapta meg örökségül. Őket 
gyűjti össze egy népgyűlésre Józsué, 
és küldi el őket, hogy vegyék birtokba 
végre ők is a kapott területet.  

Józsué ekkorra már megöregedett, 
és jól tudja azt, hogy talán ez az utolsó 
alkalom arra, hogy a néppel találkoz-
zon, és beszéljen velük. Isten elkészí-
tette az áldást a nép számára. Az az Isten 
szándéka és terve, hogy minden tekin-
tetben gazdagon megáldja a népet. 

1. Józsué tisztázni akar egy általános 
félreértést. Nagyon sokan a honfoglaló 
nép közül azt gondolták, hogy elég jó 
helyre születni, és az életük áldott 
lesz. Az isteni áldás azonban nem 
jár automatikusan. Isten áldásának 
nem az a feltétele, hogy jó helyre szülessen 

az ember, hogy születése által Isten 
népéhez tartozzon. 

Isten áldásának az a feltétele, hogy 
az ember valóságosan Istenhez tartoz-
zon. Ahogy a Heidelbergi Káté 1. kér-
désére adott feleletben mondjuk:  
… testestől-lelkestől – akár élek, akár 
halok – nem az önmagamé, hanem az 
én hűséges Uramnak és Megváltómnak, 
Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. 
Ezért őt követem, neki engedelmeske-
dem. 

Izrael népe hazamegy arra a földre, 
ahol örökséget kapott. Ehhez hasonló-
an ti is sokfelé megfordulhattok az élet-
ben. A helyek, a városok, sőt még az or-
szágok is változhatnak, ezt nem tudjuk 
előre. Egy valaminek azonban nem 
szabad megváltoznia: az Istenhez való 
hűségünknek és ragaszkodásunknak 
nem szabad elmúlni, megszűnnie. Hi-
tünknek és hűségünknek naponta erő-
södni kell, meg kell azt erősíteni, kon-
firmálni. 

2. Keresztyénként élni – erre tesz-
tek ma fogadalmat Isten és a gyüleke-
zet egésze előtt. De mit jelent keresz-
tyénként élni? Azt, amit Józsué mon-
dott a 22. fejezet 5. versében: Csak 
nagyon vigyázzatok arra, hogy meg-
tartsátok azt a parancsot és tör-
vényt, amelyet Mózes, az ÚR szolgája 
parancsolt nektek: Szeressétek Iste-
neteket, az URat, és mindenben az ő 
útjain járjatok; tartsátok meg pa-
rancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, 
és szolgáljátok teljes szívvel és teljes 
lélekkel! 

És ha te így élsz, akkor valóban Is-
tenhez fog tartozni az életed. Ha így 
élsz, akkor az Úr gazdagon megáldja 
majd az életedet. Ha valóban szereted 
az Urat, akkor Isten kiváltságos 
gyermeke leszel. 

János evangéliuma 1,12 szerint: Akik 
pedig befogadták (az Igét), azokat fel-
hatalmazta arra, hogy Isten gyermeke-
ivé legyenek; mindazokat, akik hisznek 
az ő nevében. Az az Isten szándéka és 
terve ma is, veled is, hogy minden 
tekintetben gazdagon megáldja a te 
életedet is. Isten gyermekének lenni 
ezért kiváltság. Ebben a kiváltságban 
lehet részed neked is, ha teljes szíved-
ből ragaszkodsz Istenhez, az Úrhoz, ha 
megtartod parancsolatait, és Őt szol-
gálod teljes szívvel és teljes lélekkel. 

a., Isten gyermekének a kapcsolata 
meghitt és bizalmas Istennel. Ebben 
a világban nagyon sok múlik a kapcso-
latokon – tudjuk jól. Ezért sokan di-
csekszenek azzal, hogy nekik milyen 
kapcsolataik van gazdag vállalkozók-
kal, befolyásos politikusokkal, vagy 
különböző vezető beosztású emberrel. 
Nektek azonban sokkal értékesebb 
a kapcsolati tőkétek, hiszen a világ 
Teremtőjével, a mindenség Urával lehet 
meghitt és bizalmas kapcsolatotok. 

Nem is akármilyen ez a kapcsolat 
Istennel: ti a Szentlélek és Jézus Krisz-
tus áldozata révén Isten gyermekei 
lehettek. 

b., Másodszor ez a kapcsolat Isten-
nel szilárd. Tudjuk jól, hogy emberi 
kapcsolataink mennyire törékenyek és 
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felszínesek. Elég egy rosszul megfogal-
mazott mondat, és máris harag és gyű-
lölet van két ember között. Vagy ép-
pen gondolhatunk a facebookra is, ahol 
több száz vagy ezer ismerőse van az 
embernek. De mennyire felszínes ez  
a kapcsolat. 

Isten azonban szilárd kapcsolatot 
teremtett közte és köztünk az Ő szent 
Fia, Jézus Krisztus által. Pál apostol azt 
írja, hogy annyira erős és szilárd ez  
a kapcsolat a hívő ember és Isten kö-
zött, hogy semmi el nem választhat 
bennünket Isten szeretetétől (Róma 
8,39). Ennek a kapcsolatnak a szilárd-
ságát maga Isten garantálja nekünk. 

c., Harmadszor ez a kapcsolat meg 
nem szakítható. De mi történik ak-
kor, ha vétkezem Isten ellen? – tesz-
szük fel jogosan a kérdést. Vajon ak-
kor is Isten gyermeke maradok? 

A válasz benne van a kérdésben: 
igen. Amikor vétkezünk, hibát köve-
tünk el szüleinkkel szemben, akkor 
szomorúak lesznek, vagy haragosak. 
És ez természetes is. Harangjuk és szo-
morúságuk ellenére továbbra is gyer-
mekük maradunk, csak a kapcsola-
tunk romlott meg. 

Ezt a kapcsolatot azonban helyre 
lehet hozni. Bocsánatot lehet kérni, és meg 
lehet bocsátani egymásnak. Így va-
gyunk Istennel is. Ha vétkezünk ellene, 
akkor megbántjuk mennyei Atyánkat, 
de továbbra is gyermekei vagyunk. Ő 
szeretne nekünk megbocsátani, de 
várja, hogy mi közeledjünk hozzá bo-
csánatkéréssel imádságban. Amikor 
ezt megtesszük, Urunk örömmel ölel 
magához, és bocsát meg nekünk az Úr 
Jézus érdeméért. 

3. Hadd idézzem még egyszer Józsué 
szavait: Csak nagyon vigyázzatok 
arra, hogy megtartsátok azt a pa-
rancsot és törvényt, amelyet Mózes, 

az ÚR szolgája parancsolt nektek: 
Szeressétek Isteneteket, az URat, 
és mindenben az ő útjain járjatok; 
tartsátok meg parancsolatait, ra-
gaszkodjatok hozzá, és szolgáljátok 
teljes szívvel és teljes lélekkel! 

Ez azt is jelenti, hogy Isten gyerme-
kének nemcsak kiváltságai vannak, 
hanem vannak kötelességei is. 

„Isten gyermekének nagy kiváltsága, 
hogy kapcsolatban lehet Istennel, fele-
lőssége viszont, hogy ebben növeked-
jék” – mondja John Stott (Hinni Jézus-
ban, 159.o.) 

Vannak sokan, akik nem akarnak 
növekedni hitükben, lelki életükben, 
ez azonban nagy baj. Nagyon jó gyer-
meknek lenni, és szeretjük is a gyere-
keket. És annak örülünk, ha a gyermek 
nő és fejlődik. Ha ez a fejlődés megáll, 
akkor az nagyon súlyos betegségnek 
a jele. Ugyanígy van a lelki fejlődéssel 
is. Az egészséges hit és lélek növek-
szik és erősödik. 

a., Istenünk azt kéri tőlünk, hogy 
mint gyermekei egyre jobban ismer-
jük meg őt. Ehhez először is az a leg-
jobb, ha a Bibliaolvasó Kalauz rendje 
szerint mindennap egy kis részt elol-
vasunk a Bibliából, és imádkozunk. 
Azaz rendszeresen egyéni csendessé-
get tartunk. 

Másodszor pedig, ha olyan baráti 
társasághoz kapcsolódunk, akik szin-
tén Isten gyermekei, akik szintén sze-
retnének az Úr útján járni. Ezért ked-
ves fiatalok, jó szívvel hívlak bennete-
ket az ifi csoportba. A felnőtteket pe-
dig hívom gyülekezetünk más biblia-
köreibe, hogy együtt növekedhessetek 
lélekben és hitben a gyülekezet többi 
tagjával. 

b., Tudni kell azt, hogy a keresztyén 
élet nem csupán magánügy. Amikor 

Isten gyermekei leszünk, akkor azzal 
együtt a többi hívő ember testvérünk 
lesz szerte a világon. Tehát bekerü-
lünk Isten családjába, és ezzel együtt 
fontos, hogy tagjai legyünk a helyi 
gyülekezetnek is. Ti a Bocskai téri  
Református Gyülekezetnek lesztek a 
tagjai. Ez a gyülekezet örömmel és 
szeretettel fogad benneteket, és 
számít is rátok. 

„Isten számára értékes vagy, … 
és nekünk is.” – így fogalmaztam meg 
ezt egy rövid mondatban. 

Ezért valahányszor részesei vagytok 
az úrvacsorai közösségnek, mindig 
megerősítitek, megkonfirmáljátok 
a gyülekezethez való tartozásoto-
kat, a közösséget. Azt is szoktuk mon-
dani, hogy minden úrvacsora egy mini 
konfirmáció. 

4. Kedves Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban! Mindnyájan szeretnénk 
áldott életűek lenni. Szeretnénk, ha 
Isten gazdagon megáldaná az életün-
ket. 

Urunk Istenünk pedig azt kéri, hogy 
éljünk keresztyénként:  

 legyen naponta meghitt és bizalmas 
kapcsolatunk Istennel 

 ha vétkezünk ellene, akkor kérjünk 
Tőle bocsánatot, hogy helyre állhas-
son kapcsolatunk Istennel 

 igyekezzünk egyre jobban megis-
merni Őt, és növekedjünk hitünk-
ben 

 és legyen élő kapcsolatunk lelki 
testvéreinkkel, gyülekezetünk tag-
jaival. 

Erre hívott el benneteket az Úr Jé-
zus, és ebben szeretné gazdagon meg-
áldani életeteket. Ámen. 

Loment Péter  lelkész 
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Gyülekezetünk örömteli eseményé-
nek lehettünk tanúi május 17-én, ami-
kor ünnepi istentisztelet keretében  
55-en tettek konfirmációi fogadalmat. 
Életük jelentős eseményére négy cso-
portban készültek fel a fogadalmat 
tevők. A negyventagú református isko-
lás csoportot Magyar Balázs Dávid 
tanár úr, a hatfős gyülekezeti csopor-
tot és a kilencfős felnőtt csoportot a 
lelkipásztortok készítették fel a foga-
dalomtételre.  

Ismereteikről és hitükről a konfirmá-
ciós vizsgabeszélgetéseken adtak szá-
mot. A vizsgákon sokszor felemelő 
perceknek voltunk tanúi. Az ünnepi 
istentiszteleten nagy hála volt a szí-
vünkben az eddig megtett útért, a hit-
beli növekedésért, az Igei útravalóért, 
a kézrátétellel kapott áldásokért, a 
Bárka zenekar Lélekkel teli dalaiért, a 
köszöntésekben elhangzó bátorításért, 
az úrvacsora lehetőségéért és áldásá-
ért.  Külön öröm volt, hogy a konfirmálók 

között édesanya a gyermekével, férj a 
feleségével, pedagógus az osztályával 
együtt tehetett fogadalmat. 

Gyülekezetünk új tagjainak azt kí-
vánjuk, hogy maradjanak mindig cso-
dálkozó, érdeklődő, változásra és hit-
beli növekedésre kész tagok! Tudják 
meghallani Isten szelíd hangját, hogy 
megajándékozott emberként élhesse-
nek! 

Lomentné Szopkó Tünde 
lelkész 

A megerősítés ünnepe 
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Dr. Kulcsár Bálint presbiterünket 
kevésbé ismerem, ezért becsengettem 
egyik szomszédjához, ahol annak fel-
nőtt gyermekei jöttek ki, ők azt mond-
ták nem ismerik igazából a Kulcsár 
családot, általános a kapcsolat, a kö-
szönés szintjén maradtak. Viszont egy 
másik szomszéd, Fazekasné Marika 
páratlan, nagyszerű, segítőkész ember-
nek tartja szembeszomszédját, akit 
harminc éve ismer. Majd lelke mélyéről 
így törtek fel az őszinte szavak: „Csak 
jót tudok róluk mondani, nagyon dol-
gos család! És ritka harmonikus kap-
csolatban élnek a feleségével, Anikó-
val!”- meséli lelkesen. Azt hiszem mind-
nyájan örülnénk, ha a szomszédunkban 
hasonlóan nyilatkoznának rólunk. 

Vágyott-e valaha is arra, hogy 
presbiter legyen? 

Több, mint 20 éve vagyok a presbi-
térium tagja. Hitben élő református 
családban születtem. Szülőfalumban 
Mályinkán kereszteltek meg, és itt is 
konfirmáltam. Szüleim úgy látták jó-
nak, hogy a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumába küldjenek 
tanulni. Itt ismertem meg feleségemet, 
és természetes volt, hogy mindhárom 
gyermekünk itt végezze középiskolai 
tanulmányait. 

1976-ban kerültem Hajdúböször-
ménybe. Abban az időben nem volt 
„szabad” templomba járni, de mi gya-
koroltuk hitünket, megkereszteltettük 
majd konfirmáltak is gyermekeink. 

A Bocskai téri Református Gyüleke-
zet életébe a ’80-as években kapcso-
lódtunk be, 1993-ban kértek fel és vá-
lasztottak meg presbiternek. Termé-
szetes volt, hogy vállalom, édesapám 
és nagyapáim is presbiterek voltak. 

Nehezebb vagy könnyebb a fel-
adat, mint azt előzőleg gondolta? 

A feladat nehézségein nem volt idő 
gondolkodni, hiszen akkor a ’90-es 
években sok volt a tennivaló, de a hoz-
zá szükséges források nem álltak ren-
delkezésre. A fiatal lelkészek olyan 
lakásban laktak, aminek vakolatát he-
lyenként a falvédő tartotta. Önkor-
mányzati telken hozzáfogtunk a jelen-
legi parókia építéséhez, amely sok 
megtorpanás után 5 év alatt készült el. 
Nagy nehézségek árán beindítottuk 
a Baltazár Dezső Református Általá-
nos Iskolát. Nehéz volt gyerekeket 
beiskolázni, de Istennek hála ma már a 
város legnagyobb és legkorszerűbb 
iskolája lett. Sok és nehéz feladat volt, 

de örömmel végeztük az akkori pres-
biter társakkal és gyülekezetünk veze-
tőivel. 

Presbiterként mi a feladata? 

A 21 év alatt így visszagondolva fel-
sorolhatatlan a feladatok sora, nagyon 
sok volt. Az előbb említetteken túl 
sokáig küzdöttünk a Temető üzemel-
tetéséért. A kezdeti sikerek után jöttek 
a nehézségek, amit Isten segítségével 
és sok munkával meg lehetett olda-
ni. A templom felújítása, az új iskolai 
tantermek és ebédlő építésében, mint 
az építési bizottság tagja vettem 
részt és sok más feladatom volt még. 
Jelenleg is ez a megbízatásom. Ezenkí-
vül tagja vagyok az egyházmegye gaz-
dasági bizottságának is, így rálátásom 
van a többi gyülekezet életére is. 

Hogyan tudja összeegyeztetni ezt 
a szolgálatot a családjával és a munká-
jával? 

Az embernek tényleg arra van ideje, 
amire időt akar szánni! Mezőgazdasá-
gi vállalkozó vagyok és két fiammal 
végezzük ezt a sokszor embert próbá-
ló munkát. Gyermekeim felnőttek, 
családot alapítottak. Nagy öröm szá-
momra a hat unokám, akik felvidítják 
napjaimat, gyakran jönnek hozzánk, 
ragaszkodóak. Köszönet érte a min-
denható Istennek, szépek és egészsé-
gesek. A feleségem a szakmában és a hit-
ben is hűséges társam, aki nehéz nap-
jaimban is mindig mellettem áll. 

Milyen a presbiterek kapcsolata a 
mindennapokban? 

A 20 év alatt sok presbiterrel dol-
goztam, akik koruknál fogva már nem 
vállalták a presbiterséget. Amikor ta-
lálkozunk nagy szeretettel és örömmel 
beszélgetünk. A jelenlegi presbitérium 

megfiatalodott, ami jó. A gyűléseken 
a hangulat jó, elfogadjuk egymás és a 
többség véleményét, megbeszéljük, 
megvitatjuk az aktuális problémákat. 

Az Úr Isten áldásait még inkább 
érzi-e mióta ezt a szolgálatot végzi? 

Hálás vagyok a presbitériumban 
eltöltött évekért, azért hogy az Úr erőt 
adott a munkához és a gyülekezetben 
elvégzett szolgálathoz. 

A következő ciklusban is szeretné 
ezt a tisztséget vállalni? 

Úgy gondolom mindennek vége kell 
egyszer legyen. A ciklus lejártával sze-
retném a helyemet átadni olyan fiatal-
nak akiben van ambíció, hogy a gyüle-
kezetet szolgálja. 

Milyen vágyai vannak akár rövid, 
akár hosszabb távon? 

Szeretném ha családom szeretetben, 
békességben, egészségben és nyuga-
lomban élhetne. Szeretnék még több 
unokát, mert ők jelentik nekem a jö-
vőt. Szeretném a gyülekezet növeke-
dését tapasztalni, iskolánk működjön 
jól, és járuljon hozzá gyülekezetünk 
életéhez. Remélem még sok unokám 
tanul majd itt, és felnőtté válva gyüle-
kezetünk hasznos tagja lesz. 

Több kedves igét tudnék felsorolni, 
de most egykori tanárom Dr. Rózsa 
Tivadar bácsi sokat felolvasott igéje 
jutott eszembe, ami azóta is végigkísé-
ri napjaimat. 

„De keressétek először az ő országát 
és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek.” 

Máté 6,33 

 

Tardiné Szilvi 

www.bocskaiter.hu 

Presbitereink válaszolnak  
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Minél több gyülekezeti tag el tudjon jönni a táborba.  

Az akadályok szűnjenek meg az eljövetelünkkel kapcsolat-
ban, vagy tudjuk leküzdeni őket, a gyülekezet jövőjének 
munkálása érdekében. Isten rendelje ki a családoknak vagy 
a gyülekezetnek, az eljöveteléhez szükséges anyagiakat!
Senki ne maradjon itthon anyagi problémák miatt! 

A gyülekezet adakozásáért a tábor céljára (II. Kor. 9: 6-8, 
Fil. 4: 17). 

Minden gyülekezeti tag ismerje fel helyét és szolgálatát 
a táborban (I. Kor. 12: 18) 

A gyülekezet szeretet által való épüléséért, testvéri kap-
csolatok gazdagodásáért a táborban (Kol. 3:12-13). 

A gyülekezeti tábor főbb céljainak meglátásáért, a célok 
elfogadásáért (Fil. 2:2). 

Szeretetünk felébresztéséért az elveszettek és egymás 
iránt. 

A Szentlélek erőteljesebb munkájáért, jelenlétének áldá-
saiért a táborban és a gyülekezetben. 

A gyülekezet lelki – szellemi megújulásáért. Azért, hogy 
ebben lehessen jó eszköz a tábor. 

A tábori kiscsoportok lelki – szellemi épüléséért. 

Újabb gyülekezeti kiscsoportok létrejöttéért.   
Lássuk meg a jövő alkalmas csoportvezetőit! 
A tábori csoportvezetőkért, munkájukért. 

A tábori igehirdetőkért, szolgálatuk áldásaiért.  
(I. Péter 4: 11). 
Jó időjárásért. 

Elmaradt, vagy perifériára került gyülekezeti tagokért, 
hogy el tudjuk hívni őket a táborba. 

A gyermekmunkásokért, munkájukhoz sok bölcsessé-
gért, türelemért, kitartásért. 

A zenei szolgálattevőkért. 

Az Úr őrizzen meg minket a balesetektől, sérülésektől. 

A tábor vezetőiért, bölcsességért, tudják elvenni minden 

dologban Isten vezetését. 

Őszinteség kibontakozásáért, az egymás iránti szeretet 

gazdagodásáért. 

Közösségi és egyéni áldásokért, üzenetekért. 

Megtérésekért, megújulásokért, odaszánásokért, rövi-

den: Mindenben legyen meg Isten akarata! 

Imatémák a gyülekezeti táborértImatémák a gyülekezeti táborért  

Korábbi számunkban már hírt adtunk arról, hogy ebben 

az évben is lesz többgenerációs gyülekezeti tábor Mátra-

házán, ahová szeretettel várjuk a gyülekezet apraját és 

nagyját. A tábor célja részben az, hogy épüljön a  

közösség, részben az, hogy hitünkben és szolgálatunkban 

erősödjünk. 

A tábor témája: A szolgálat 

A Biblia alapján következő kérdésre keressük a választ: 

 Miért és hogyan válhatunk „fogyasztókból”  

szolgáló tagjaivá gyülekezetünknek? 

 Szereplés vagy szolgálat az, amit végzünk? 

 Mi motivál a szolgálatban? 

 Milyen következményei és szabályai vannak a szol-

gálatnak? 

Időpont: 2015. július 20-26. (hétfőtől - vasárnapig) 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket, melyet a Lelkészi 

Hivatalban tehetnek meg! 

Részvételi díj: - 3 év alattiaknak ingyenes  

 gyermek (3-14 év): 15 900 Ft 

 felnőtt, aktív dolgozóknak: 34.200 Ft 

 14 év feletti diáknak és nyugdíjasnak 31.800 Ft 

 az idén konfirmáltaknak: 15.900 Ft 

Az ár a szállás és a napi háromszori étkezés árát fedezi. 

SZÉP kártyás fizetésre is van lehetőség.  

Az utazás személyautókkal, és szükség esetén bérelt 

busszal történik, melynek költségét az utasok fedezik.  

A jelentkezők vállalják: 

Legkésőbb 2015. június 15-ig a részvételi költségből  

10 000 Ft-ot (jelentkezőként) előlegként kifizetnek.  

A fennmaradó összeget a tábor kezdetéig rendezik.  

A gyülekezeti tábor rendjéhez alkalmazkodnak. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezés sorrend-
jét és a részvétel időtartamát a férőhelyek elosztásánál 
figyelembe vesszük. 
Kérjük azokat a testvéreket, akik ebben az évben nem 
tudnak részt venni a gyülekezeti táborban, hogy imádsá-
gaikkal, és ha tehetik anyagi támogatásukkal segítsék a 
tábor megvalósulását. 

Egy hét a szolgálatról 
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Erdélyi fejedelmek nyomában 

Füle Lajos: PedagógusFüle Lajos: PedagógusFüle Lajos: Pedagógus   

Én nem tudom, milyen erő kellÉn nem tudom, milyen erő kellÉn nem tudom, milyen erő kell   

hozzá, de több kell az enyémnél.hozzá, de több kell az enyémnél.hozzá, de több kell az enyémnél.   

Olykor elOlykor elOlykor el---eltűnődöm én is,eltűnődöm én is,eltűnődöm én is,   

mit is jelent húszmit is jelent húszmit is jelent húsz---harminc szempárharminc szempárharminc szempár   

fénylő tükörtermében élni,fénylő tükörtermében élni,fénylő tükörtermében élni,   

hol éle van minden igének,hol éle van minden igének,hol éle van minden igének,   

árnyéka van minden hibának,árnyéka van minden hibának,árnyéka van minden hibának,   

hol húszhol húszhol húsz---harminc sötétkamrábanharminc sötétkamrábanharminc sötétkamrában   

hívják elő folyton a percekhívják elő folyton a percekhívják elő folyton a percek   

éles, kemény, hiteles képét.éles, kemény, hiteles képét.éles, kemény, hiteles képét.   

   

Könnyű nekünk beszélni eztKönnyű nekünk beszélni eztKönnyű nekünk beszélni ezt---azt,azt,azt,   

nagy szavakkal egymást dobálni,nagy szavakkal egymást dobálni,nagy szavakkal egymást dobálni,   

de ő, kinek minden szavávalde ő, kinek minden szavávalde ő, kinek minden szavával   

megannyi kis magnetofon zengmegannyi kis magnetofon zengmegannyi kis magnetofon zeng   

tele otthont, utcát, jövőt, őtele otthont, utcát, jövőt, őtele otthont, utcát, jövőt, ő   

felelősség nehéz vasávalfelelősség nehéz vasávalfelelősség nehéz vasával   

vértezve jár, s vértezve jár, s vértezve jár, s ---   bár tán nem érzi bár tán nem érzi bár tán nem érzi ---   

hétköznapok nagy hőse köztünk,hétköznapok nagy hőse köztünk,hétköznapok nagy hőse köztünk,   

szebb holnapok jobb emberéértszebb holnapok jobb emberéértszebb holnapok jobb emberéért   

titkon vívott nehéz csatáknaktitkon vívott nehéz csatáknaktitkon vívott nehéz csatáknak   

ismeretlen, hős katonája!ismeretlen, hős katonája!ismeretlen, hős katonája!   

   

Mikor fogunk szobrot emelni,Mikor fogunk szobrot emelni,Mikor fogunk szobrot emelni,   

s fogunks fogunks fogunk---e hát neked, magunkban,e hát neked, magunkban,e hát neked, magunkban,   

"LÉLEK SZOBRÁSZA":"LÉLEK SZOBRÁSZA":"LÉLEK SZOBRÁSZA":   

PEDAGÓGUS?!PEDAGÓGUS?!PEDAGÓGUS?!   

A Baltazár Dezső Református Általános Iskola 7.a és 7.b 
osztályos tanulói a „Határtalanul” program keretében 
2015. május 22-24. között az „Erdélyi fejedelmek városai-
ban” jártak . Erdélyi körutazásuk során felkeresték  
Nagyvárad, Kolozsvár és Királyhágó  nevezetességeit majd  
a Házsongárdi temetőben Apáczai Csere János sírjánál 
tiszteletüket leróva koszorút helyeztek el. Két éjszakát 
töltöttek a Székelykő lábánál fekvő Torockón. Második 
napon ellátogattak a Tordai sóbányába, túráztak a Tordai

-hasadékban és megmászták a torockószentgyörgyi vár-
romot. Útjuk harmadik napján megnézték Nagyenyed és 
Gyulafehérvár nevezettségeit, majd ellátogattak a szász-
városi gyermekotthonba és Déva várához. Körutazásuk 
zárásaként az Aradi vértanúk emlékhelyén elhelyezték az 
emlékezés koszorúját. 

Ábrahámné Rákos Viktória és Baloghné Pénzes Anikó 
osztályfőnökök 

Szívből köszöntjük iskolánk és gyülekeztünk pedagógusait! Szívből köszöntjük iskolánk és gyülekeztünk pedagógusait! Szívből köszöntjük iskolánk és gyülekeztünk pedagógusait!    

Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük! Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük! Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük!    
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Keresztyénüldözés és bevándorlás  
Kocsis Éva interjúja P. Henri Bouladdal  

Elhangzott: 2015. május 29-én a 
Kossuth Rádió 180 perc c. műsorában 

 
Interjút adott a 180 percnek 

Henri Boulad a világszerte nagy 
tekintélyű egyiptomi jezsuita. 
Filozófiát Franciaországban,  
teológiát Libanonban, pszichológi-
át pedig az Egyesült Államokban 
tanult. Őszinte véleményeit és 
kritikáit nem az íróasztal mellől 
fogalmazza meg, évtizedeket dol-
gozott a leprások megsegítéséért, 
melybe több száz keresztény és 
muzulmán fiatalt vont be. Harcolt 
a szudáni népírtás megfékezésé-
ért, és együtt dolgozott Teréz 
anyával is. Huszonnégy éve az 
Észak-afrikai és keleti országok 
karitasz vezetője, s elkötelezett 
támogatója annak, hogy a karita-
tív munkába a fiatalokat is be kell 
vonni. Önfeláldozó életéért 
megkapta a Francia Érdemrend 
Tiszti Keresztjét. Henri Bouladdal 
néhány nappal ezelőtt találkoztam. 

 
Kocsis Éva: Egyre feszültebb a 

helyzet a Közel-Keleten, a család-
ja szíriai. Mit gondol, hogy mi az a 
lépés, vagy döntés, amivel ezt a 
helyzetet meg lehetne oldani? 

Henri Boulad: Igen, ahogy mond-
ta, a családom szíriai származású,  
de már Szent Pál ideje óta Egyip-
tomban élünk. Van is egy kis keresz-
tény negyed, ahol az egyik utcát 
Boulad utcának hívják. 1860-ban a 
muzulmánok lemészároltak tízezer 
keresztényt 10 nap alatt. A nagy-
apám, Szelim és családja megmene-
kült egy nyitott lelkű muzulmán fér-
finek köszönhetően. Vagyis kétféle 
iszlám létezik, és ez mára is igaz. Van 
az irányítani akaró, erőszakos, és 
van a liberális, nyitott és toleráns 
iszlám. Ez a kettősség Mohamed óta 
létezik, és a Koránban is jelen van. A két 
irányzat között pedig teljes az ellent-
mondás. Az első a nyitottságra, a má-
sik a térítésre és mészárlásra fókuszál. 

Arra már a 9-10. században rájöttek 
a muzulmánok, hogy választani kell a 
kettő közül, és a másodikat, az erősza-
kos iszlámot választották. Bár a törté-
nelemben sokan voltak, akik sürget-
ték a toleranciához és nyitottsághoz 
való visszatérést. Ilyen volt például 
Abbaszid bagdadi kalifa, vagy al-
Mamunkalifa. 

Aztán az 1928-ban alapított  
Muzulmán Testvériség az élre tört. 
Céljuk a kalifátus visszaállítása volt. 
Létrejöttük tulajdonképpen egy űrt 
pótolt, hiszen 4 évvel megalakulásuk 
előtt Kemal Atatürk megszüntette 
a muzulmán világ egységét jelképe-
ző isztambuli oszmán kalifátust. 
Képzeljük csak el ezt az űrt! Ez olyan 
volt, mintha azt mondanánk, hogy 
nincs többé pápa Rómában. 

Tulajdonképpen egy űrt pótol 
mindaz, ami most zajlik a Közel-
Keleten? 

Ezért volt fontos ez a történelmi 
visszatekintés. Ez a kettősség meg-
maradt: ami nem az iszlám, az az isz-
lám ellensége. Nem véletlen, hogy a 
Muzulmán Testvériség jelképe a két 
kard keresztben. Ugyanez van Szaúd-
Arábia címerében is. 

Az iszlám világban az Iszlám Állam 
terrorszervezet milyen helyen áll? 

Teljesen megfelel az iszlám vallás 
hagyományainak. A legfőbb próféta, 
Mohamed sokszor maga is részt vett 
azokban a karaván-fosztogatásokban, 
amelyet híveinek is megengedett. 
Vagy például árulás miatt lemészá-
rolt 600 zsidót. Tehát, amikor az isz-
lám világ azt mondja, hogy Mohamed 
a példa, akkor minta a radikalizmus 
és a terrorizmus is. De amikor én ezt 
kimondom, akkor iszlamofóbnak 
neveznek. Holott ez történelmi tény. 

Nem azért mondják ezt, hogy ön 
iszlamofób, mert vannak olyan 
iszlám hívők, akik ellenzik a ter-
rorizmust, ellenzik az erőszakot? 

Különbséget kell tenni az iszlám 
és a muzulmánok között. A muzul-
mánok nagy többsége kedves, szim-
patikus ember. Békeszeretőek, akik 
az együttélésre törekszenek. Azon-
ban egy őket irányító kisebbség nem 

az. Egyiptomban volt olyan, akit 
azért akasztottak fel nyilvánosan, 
mert a liberális, nyitott irányt támo-
gatta. A történelem során sokszor 
próbálkoztak azzal, hogy az iszlámot 
toleránssá tegyék. Az iszlámnak 
több nagyon nyitott gondolkodója  
is van, akik a hitet és az értelmet 
akarták egyensúlyba hozni. Mindig 
elítélték őket tíz évszázadon keresz-
tül. De mindig maradtak olyanok, 
akik ellenezték a radikalizmust. 

Akkor viszont az egyik legna-
gyobb kérdés a modern korban, 
hogyan lehet meggátolni a radiká-
lis iszlamista nézeteket, a terro-
ristákat? Lehet-e, kell-e ellenük 
fegyverrel küzdeni? 

Sajnos a nyugat az iszlamizmus 
cinkosa. Gentlemen's agreement 
az elv, vagyis politikai, gazdasági  
és stratégiai okokból a nyugat, úgy-
mond, flörtöl az iszlamizmussal. 
Azt mondják, és én hajlamos vagyok 
elhinni, hogy Amerika együtt műkö-
dött az ISIS-szel (Iszlám Állam nevű 
terrorszervezet). Ez a helyzet eszköz 
lenne az amerikaiak és a pénzvilág 
számára, hogy rátegye a kezét erre 
az olajban gazdag területre. 

Tehát, tulajdonképpen a terro-
rizmus elleni harc, az ön szerint 
az olajért, a pénzért és az ottani 
ásványkincsekért folytatott harc? 

Igen. Úgy gondolom, hogy ez egy 
olyan összefonódás, amelyben min-
denki megtalálja a számításait. Sze-
rintem van egy láthatatlan manipu-
láló kéz a háttérben. Gondoljon csak 
Szaddam Husszein vagy Kadhafi 
bukására. A Basharal-Asad elleni 
harcra, vagy Murszi egyiptomi hata-
lomra jutására. Vagy mindarra, ami 
Jemenben történik. Mindez azt szol-
gálja, hogy destabilizálja a térséget. 

De azzal gondolom, hogy egyet-
ért, hogy tenni kell valamit az el-
len, hogy keresztények ezreit vé-
gezzék ki? 

Nyilvánvalóan. De sajnos még a  
Katolikus Egyház sem nagyon haj-
landó szembenézni a dolgokkal. A 
párbeszéd jegyében nem hajlandó 
világosan látni, és az igazságot ki-
mondani. A nyugat a tolerancia 
jegyében megnyitja a kapuit az 
intolerancia előtt. Van egy francia 
város, Rubé, ahol pl. a katolikus is-
kolákban már csak muzulmán tanu-
lók vannak. Személyesen jártam ott. 
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Az iskolatitkártól tudom. 
Ez a gyakorlatban mit je-

lent? A Charlie Hebdo tragédia 
hogyan lett volna megelőzhető? 

Ez 12 ember halála. Szíriában ne-
gyed millióan haltak meg. Miért kon-
centrálunk csak a 12 emberre? Mert 
Párizsban ölték meg őket. És köz-
ben a világ tétlenül nézi azt, ami a Kö-
zel-Keleten zajlik. Csak nagyon ke-
vesen nyújtottak segítséget. 

A másik ezzel összefüggő prob-
léma, főleg Európában a beván-
dorlásnak a kérdése. Azt mondja 
a magyar miniszterelnök, hogy a 
bajban lévő embereket segíteni 
kell, de mindazokat, akik abból 
élnek, hogy kihasználják ezt a szo-
lidaritást, azokat nem kell Euró-
pába beengedni. Mi a jó megol-
dás? 

Érdekes, hogy az integrációval 
nem volt minden bevándorlónak 
gondja. Hogy van az, hogy szinte 
csak az iszlám nem képes az integrá-
cióra? És ki is mondják: nem aka-
runk integrálódni, hanem mi fogunk 
titeket integrálni! 

És ehhez a terv a következő. 
Első a bevándorlás, ami tudatosan 
tervezett. A másik a gyerekszülés. 
Mondják is: asszonyaink méhén ke-
resztül fogjuk meghódítani Európát. 
És tessék. Az európaiaknak 1-2 gye-
reke van, a muzulmánoknak 5-10. 
Néhány éven belül a demográfiai 
egyensúly megbillen. Ez matemati-
ka. És a harmadik, a megtérés. A nyu-
gat elvesztette vallási gyökereit  

és morális tartását. Emiatt az iszlám, 
főleg a fiataloknak, igazodási ponttá 
vált, amit a nyugat már nem tud 
megadni. És mindaz, amit balliberá-
lisnak nevezünk, az ebbe az irányba 
mutat. Ilyenkor persze rögtön 
mondják: ó, akkor te jobboldali 
vagy? Nem. Én nem vagyok semmi 
pártján. Én az igazság pártján állok. 
Jézus pedig azt mondja, az igazság 
szabaddá tesz (Jn8,32). Európa, a 
nyugat már nem szabad. Sem politi-
kailag, sem erkölcsileg nem szabad 
már. Engem nyugtalanít Európa cél-
talansága. Már nem hiszünk semmi-
ben sem. 

Hogy mit tegyünk? Elég bátornak 
kell lenni az igazságot kimondani. 
Akár azon az áron is, hogy elvág-
ják a torkunkat. Az egyik esély ma az 
internet, a Twitter, a facebook, ami 
elindította Egyiptomban is a forra-
dalmat. Európának pedig vissza kell 
nyerni az erkölcsiségét és a hitét, 
amit a II. világháború után elvesz-
tett. Ez az első és legfontosabb fel-
adat. Napóleon élete vége felé azt 
mondta, hogy két erő vetélkedik a vilá-
gon: a kard és a Lélek. A kettő közül 
a Lélek az erősebb. Ha egy olyan 
ember, mint Napóleon, aki egész 
életében háborúzott, ezt mondja, 
akkor az jelent valamit. A valódi erő, 
ami a világot irányítja a Lélek. 

Akkor egyetért azokkal a szigo-
rításokkal, amelyeket európai 
országok sürgetnek, például a be-
vándorlással kapcsolatban. 

Nagyon helyes, ha segítjük az 

embereket. De van, amit úgy neve-
zünk, a tolerancia küszöbe. Ez azt 
jelenti, hogy ha valakit találok az 
utcán és hazaviszem, enni adok neki, 
és szobával kínálom, igyekszem a 
problémáit megoldani. De egyszer 
csak azt mondja nekem, hogy nekem 
nem egy, hanem két szoba kell, aztán 
három. És ne délben legyen az ebéd, 
hanem három órakor. Amikor az 
akarja megszabni a törvényt, akit 
befogadtam, akkor elküldöm az ott-
honomból. Jézus azt mondta, legye-
tek szelídek, mint a galamb, és oko-
sak, mint a kígyó (Mt. 10,16). Euró-
pa most békés, mint a galamb, de 
elfelejtette a másik utat. A nyitott-
ság, a tolerancia, az emberi jogok 
nevében eladjuk a házainkat, elad-
juk az országunkat, eladjuk a kultú-
ránkat, és eladjuk az identitásunkat. 
Nagyon sokan figyelmeztetik Euró-
pát, de nem akarja meghallani. Ami-
kor majd megérti, késő lesz. És ez 
nagyon hamar elkövetkezik. 

Európa fővárosában, Brüsszel-
ben a leggyakoribb név, amit a gye-
rekeknek adnak, a Mohamed. Brüsz-
szel 40%-a muzulmán. 

Optimista a jövőt illetően? 
Ha nem lennék optimista, nem 

lennék keresztény. Az optimizmuso-
mat úgy hívják, hogy reménység. 
Emberi szempontból katasztrófa 
felé haladunk, de hiszek a Lélek-
ben, hiszek a történelem irányá-
ban. 

A 20 éves Baltazár Dezső Refor-
mátus Általános Iskola nyolcadik 
alkalommal rendezte meg MAZSI 
MATEK versenyét másodikos tanu-
ló pároknak május 8-án. Tíz refor-
mátus iskolából 23 csapat, a város 
iskoláiból pedig 15 csapat verseny-
zett egyszerre ezen a napon. A szer-
vező pedagógusok heteken keresz-
tül készítették elő ezt a napot. A 
felkészítő tanító nénik pedig egész 
éves tehetséggondozásuk eredmé-
nyében gyönyörködhettek. 

Az egyik kolléganő így írt verse-
nyünkről: „Minden évben elcsodálko-
zom azon a kreativitáson, szakmaisá-
gon, lelkesedésen és szerénységen, amit 
a Mazsi matek során tapasztalunk!……
Minden évben nagy lelkesedéssel készü-
lünk, és nagyon izgulunk, hogyan sike-
rül a csapatainknak helytállniuk. De 
azt is tudom, hogy az érdekes, színes, 
ötletes feladatok nagyon tetszenek a 
gyerekeknek. A felkészítésük során kü-
lön öröm hallgatni, ahogy megbeszélik 
egymással a gondolataikat. A páros 

munka együttműködésre, gondolatok 
megosztására, vagyis leendő munkáik 
ellátására is felkészíti a gyereke-
ket.” (K. V.) 

 
Ezúton is gratulálunk a részt vevő 

gyerekeknek, pedagógusoknak! 
Köszönjük nekik, hogy minden év-

ben megtisztelik iskolánkat! 
 

A szervezők nevében:  
Fesetőné Dobó Zsuzsa 

MAZSI MATEKMAZSI MATEK  
 
„Jobban boldogul kettő, mint egy: 
Fáradozásuknak szép eredménye van.” 

Prédikátorok könyve 4,9 
 



10 

 

Múltidéző   

Jelenben a múltunk Jelenben a múltunk Jelenben a múltunk    

www.bocskaiter.hu 

A polgári iskolák története – mint 
oly sok polgári vívmányé Magyaror-
szágon - a Kiegyezés után kezdődik, 
amikor Csengery Antal javaslatára 
az országgyűlés az 1868. évi XXXVIII. 
tc.-ben alkotja meg a polgári iskolát, 
mint az elemi iskolai oktatást kiegészí-
tő képzési formát. A Monarchia korá-
ban és a két világháború között az egyik 
legelterjedtebb iskolaforma lesz. 

Báró Eötvös József javaslata volt a tan-
kötelezettség bevezetése. Ebben az egyik 
leghaladóbb szemléletű ország vol-
tunk akkor. 

1928-ra, amikor a polgári iskolák 
létrehozásuk 60. évfordulóját ünne-
pelték már kb. 500 ilyen intézmény 
volt a Trianon utáni Magyarországon. 
Ez az intézménytípus az általa adott 
igen alapos és sokoldalú elméleti tu-
dást minden esetben többféle gyakor-
lati tevékenységgel egészítette ki, 
mely lehetőséget adott a korabeli ifjú-
ságnak akár a közvetlen elhelyezke-
désre is az iskola után. 

1927-ben Klebelsberg Kuno közok-
tatásügyi miniszter új felettes szervet 
hozott létre a polgári iskoláknak, a Pol-
gári Iskolai Királyi Főigazgatóságokat, 
melyek 1931-ben kezdték meg műkö-
désüket, ezzel ez az iskolatípus kilé-
pett a korábbi hátrányos helyzetéből, 
mely az alacsonyabb besorolású elemi 
iskolákkal együtt kezelte és megindult 
a függetlenedés útján. 

A hajdúböszörményi Református 
Polgári Leányiskolát 1901-ben alapí-
tották, a fenntartónak, a Tiszántúli 
Református Egyházkerületnek az első 
ilyen intézménye volt. 

Az induláskor az iskolának 49 tanu-
lója volt, míg 1924-ben már 106-an 
végeztek, 1941-ben pedig 214-en. Azaz 
az iskola fennállásának 40. évforduló-
ján már egy osztályban végeztek any-
nyian, mint a kezdetekkor az egész 
intézményben. 

Az 1941-es tanévzáráskor az iskola 
története folyamán elkönyvelhetett 
5049 rendes és 841 magántanulót, 
azaz összesen 5890-en végeztek addig 
a polgári iskolában, ami tanévenként 
147, osztályonként 37 fős átlagnak 
felel meg. 

Az iskolát 1931-ben legfőbb patró-
nusáról, Baltazár Dezső püspökről 
nevezték el. 

Hajdúböszörmény városa már a kez-
detekkor segélyt nyújtott az iskola 
beindításához, az 1932-33-as tanévtől 

pedig átvállalta az iskola fenntartási 
költségeinek 50%-át. 

Ezzel a Hajdúböszörményi Reformá-
tus Baltazár Dezső Polgári Leányiskola 
félig városi, félig egyházi fenntartásúvá vált. 

Az egyik legkomolyabb gondot az is-
kola épületének kérdése, a helyhiány 
jelentette végig az iskola fennállása 
során. Induláskor egy magánház lett 
átalakítva az iskola céljaira a Hajdúke-
rület utcában, ami már a kezdetekkor 
sem rendelkezett az oktatáshoz meg-
felelő nagyságú és számú helyiséggel. 
Az udvar kicsi volt a tornaórák meg-
tartásához és a szünetekben a játék-
hoz. A diáklétszám folyamatosan nőtt, 
azonban az állandó kérelmezésre 
és a  többszöri tanfelügyeleti kifogáso-
lásra sem tudtak másik épületet bizto-
sítani az iskola jobb elhelyezésének 
megoldására. Maga H. Fekete Péter, az 
iskola leghosszabb ideig hivatalban 
lévő igazgatója is évtizedeken át harcolt a 
megfelelő épületbe költözésért, de ezt 
sajnos még neki sem sikerült elérnie. 

Csak annyit sikerült keresztülvinni, 
hogy 1934-től a szomszédos – egykor 
elemi iskolai célokat szolgáló – telek 
és az azon álló építmények hozzácsa-
tolásával új, sokkal nagyobb, a testne-
velés és a játék céljaira alkalmasabb 
iskolaudvart hoztak létre. Az iskola-
épületet újabb helyiségekkel bővítet-
ték és egy 400 négyszögöles konyha-
kertet is kaptak a Thököly Imre utcán 
a konyhakerti növények termelésének 
gyakorlati elsajátításához. 

Az iskola az oktatási segédeszközök-
ben is folyamatosan gyarapodott: a kü-
lönböző szakági szertárak oktatási 
segédeszközeinek gyarapításán túl - 
elsősorban az 1924-től tisztét betöltő 
H. Fekete Péter szorgalmazására - 
filmvetítőgépet, mozitermet, iskolai 
múzeumot hoztak létre, új varrógépet 
vettek a régi mellé a háztartási tan-
tárgy oktatásához, írógépet vásároltak 
a korban rendkívül haladónak és új-
donságnak számító gyors és gépírás 
oktatásához, valamint az iskolai 
könyvtár is 17 év alatt 900 kötetesről 
3000 kötetesre bővült, a tanári könyv-
tár állománya pedig a II. világháború 
végére meghaladta a 300 kötetet. 

Az iskolában az oktatáson kívül 
élénk társadalmi élet is folyt: a Soli 
Deo Gloria református ifjúsági szerve-
zetnek évtizedeken keresztül volt cso-
portja a Református Baltazár Dezső 
Polgári Leányiskolában, de ugyanilyen 

régi múltra tekintett vissza a Magyar 
Vöröskereszt Ifjúsági Szervezetének 
iskolán belül szervezett csoportja és a 
Bocskay Önképző Kör is. Számos régi 
fénykép bizonyítja, hogy az iskola di-
ákjai színvonalas iskolai ünnepségeket 
rendeztek, színielőadásokkal szóra-
koztatták szüleiket és tanáraikat, 
amikhez a jelmezeket maguk készítet-
ték el, valamint számos tanulmányi 
versenyen indultak és a legtöbbször 
dobogósként végeztek legyen szó me-
gyei tornaversenyről, kémia verseny-
ről, szavalóversenyről vagy akár ének-
kari találkozóról. 

A tantestület is komoly fejlődésen 
ment keresztül a négy évtized alatt.  
Az indulásnál 4 tanár volt a négy indu-
ló osztályra, míg az 1941-es tanévzáró 
idején már 11 tanár tanított az iskolá-
ban. A polgári iskolai tanítóképzés 
beindulásának köszönhetően jól kép-
zett szakemberek tanították az olyan 
tárgyakat is, mint a torna, egészségtan, 
ének és rajz. Természetesen az általá-
nos tárgyakat, mint a vegytan, szám-
tan, történelem, magyar irodalom 
és nyelvtan, francia vagy német nyelv 
is jól képzett tanítók oktatták, vala-
mint külön szakember tanította a mel-
léktantárgyként ritkaságnak számító 
gyors és gépírást, melyet 1941-től 109 
tanuló vehetett igénybe teljesen in-
gyenesen a rendelkezésre álló három 
írógépen gyakorolva. Ilyen jellegű gya-
korlati szakmát adó oktatás a megyé-
ben, de talán a Tiszántúlon sem volt 
egyetlen iskolában sem. 

1938-39-es évben az iskola 2 éves 
továbbképző tanfolyamot indított 
azoknak a növendékeknek, akik fel-
sőbb iskolákban továbbtanulni már 
nem akartak. Egyébként az iskola di-
ákjainak átlagosan 10 %-a ment to-
vább gimnáziumba vagy valamilyen 
szakiskolába. A továbbképző tanfo-
lyam tananyaga főleg háztartási isme-
retekből állt. Sajnos a gyér érdeklődés 
miatt csak egy évig működött, ami azt 
bizonyítja, hogy a polgári iskola önma-
gában is elég alapos képzést nyújtott, 
hogy az ide járó leánykák majdan jó 
keresztyén háziasszonyokká váljanak. 

A magas színvonalú és sokoldalú kép-
zés miatt a szülők bizalma töretlen ma-
radt az iskolában a háború alatt is. Az 
évkönyvek tanúsága szerint sem a  
háború alatt, sem közvetlenül a háború 
után 1948-ig nem csökkentek jelentő-
sen az egy osztályra jutó létszámok. 



11 

 

www.bocskaiter.hu 

Sőt, a krónikus helyhiányt úgy próbál-
ták megoldani, hogy az iskola a hábo-
rú alatt póttermeket kapott (1941, 
1943; összesen három termet) a  
Református Elemi Népiskolától, azon-
ban a beszámolók szerint a több helyszí-
nen folyó oktatás nagyon nagy terhet 
jelentett a tanerőnek. 

A II. világháború pusztításai Hajdú-
böszörményt sem kímélték; 1944-re 
általánossá vált a városban a légi ve-
szély. Közeledtek a frontok és 1944. 
októberében rövid időre a város maga 
is hadszíntérré vált. 

Bár az iskolavezetés és a tanári kar 
mindent megtett, ami erejéből telt, 
hogy az oktatás folyamatosságát bizto-
sítsa a szülők féltették gyermekei-
ket a szövetségesek bombázásainak 
pusztításától, különösen az 1944. au-
gusztus 21-én lezajlott brutális táma-

dás után, ami elpusztította a város 
szélén, a csordalegelőn álló katonai 
repülőteret és számos katona és civil 
személy halálát is okozta. Ebben az 
évben a tanítás az ősz nagy részében 
szünetelt, csak decemberre sikerült 
azt beindítani. 

Az 1944-es év bombázásai miatt 
az iskola épülete súlyosan megrongá-
lódott, ezért a még megmaradt oktatá-
si anyagokat és a tanítás helyszínét 
a szülők tevékeny segítségével a Kálvineum 
épületébe helyezték át. 

Bár a háborús hiány következtében 
nagyon komoly nehézségekkel kellett 
megküzdeni, de mégis jártak a gyere-
kek iskolába és még arra is kerítettek 
módot, hogy a szegény sorsú vagy a há-
borúban árvaságra jutott tanulókat 
segélyezzék. A diákok szülei is igye-
keztek – elsősorban természetbeni 

adományokkal – az iskolát és annak 
tanári karát segíteni. 

Az ő hathatós segítségükkel és a diá-
kok munkájával 1946-47-es tanévben 
valamelyest helyrehozták az iskola 
szinte romba dőlt épületét, de a teljes 
felújításra és a végleges átköltözésre 
már nem kerülhetett sor, mert az új 
iskolarendszer megszervezésével 
1948 folyamán a polgári iskolákat 
megszüntették és államosították szer-
te az országban. 

 
Kopócs János  történész-muzeológus,  

Hajdúsági Múzeum 
 

A fenti ismertető elhangzott 
az  iskolatörténeti kiállítás megnyitóján.  

A tárlat megtekinthető iskolánk  
étkezőjében június végéig.  
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Ebben a tanévben újra megszervez-
tük az egyhetes erdei iskolát. Lelki-
pásztorunk áldásával indultunk útnak 
Tokajba 3-4. osztályos gyerekekkel. 
Az öt nap izgalmas programokat tar-
togatott. Tokaj, mint a világörökség 
része sok kulturális és természeti kin-
csét mutatta meg nekünk. Ellátogat-
tunk több múzeumba, ahol a történészek 

előadása bővítette, megerősítette ta-
nulóink eddigi ismereteit. Bepillant-
hattunk a szőlőtermesztés és a borászat 
fortélyaiba is.  

A legnagyobb kihívást a Kopasz-
hegy megmászása jelentette a táboro-
zók számára. „De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint  
a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 
40,29-31.) 

Nagy izgalommal várták a gyerekek 
a sárkányhajózást. Az egymásra figye-
lés, a közös erőfeszítés mozgatta egy-
szerre az evezőket és vitte előre a csapa-
tok hajóit. Magával ragadó volt másnapi 

hajóutunk célja: Szabolcs község. 1000 
éves falai között imádkozhattunk. 
Rendezett, nyugalmat árasztó utcáin 
sétálva a község földvárához  is elju-
tottunk. A közös játékok - különösen a 
számháborúk, - a délutánok fénypontjai 
voltak. 

A táborhelytől imával és egy közös 
énekkel búcsúztunk. Erdei iskolánkat 
a Sóstói Múzeumfalu látogatásával 
zártuk. Kellemesen elfáradtunk! 

Köszönjük a szülők bizalmát, a gye-
rekek jókedvét, az Úr gondoskodó 
szeretetét! 

 
A tábort szervező pedagógusok  

www.bocskaiter.hu 
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HírekHírek  

Lapzárta augusztus 10.Lapzárta augusztus 10.  

Erdei iskolábanErdei iskolában  
„Lábam előtt mécses a Te igéd, …” 

 Május 8-án a Tiszafüredi Szivárványházban a gyülekezetünk-

ből 15-en anyák napi ünnepségen vettek részt . 

 Új igehirdetési sorozatokat kezdtünk el.  

Vasárnap délelőttönként Ábrahám életét tekintjük végig,  

az esti istentiszteleteken pedig megnézzük, a Szentlélek 

hogyan alakította az első gyülekezet életét. 


