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„Nem mindegy, miben hiszel…” 
A fenti mondat volt a legfontosabb 

üzenete Riskóné Fazekas Márta elő-
adásának, aki április 8-án délelőtt  
iskolásainknak, délután pedig érdeklő-
dő felnőtteknek beszélt a lepramisszi-
óról. A lelkésznő, mint a magyarorszá-
gi tagszervezet elnöke, hitelesen me-
sélt India kétarcúságáról. A kasztrend-
szer embertelen örökségét és a hindu-
izmus hitvilágát érzékeltető fotók mel-
lett megjelentek a finom kézműves-
ségről árulkodó épületek képei is. 
Megdöbbentő volt hallani a túlnépese-
dett, de alulképzett India mindennap-
jairól, a közlekedésről, a napszámos 
munkára várók hosszú soráról, a min-
dent beborító szemétről. 

Megtudtuk, hogy a hinduizmus hit-
világában harmincötezer névvel bíró 
isten van. Ám ezek a torz alakú istenek 
nem segítenek nekik. Akik bennük 
hisznek, ugyanolyan érzéketlenek ma-
radnak egymás gondjaira, mint istene-
ik. Elmondható tehát, hogy amilyen 
az emberek hite, olyan az ország élete 
is. A keleti vallásokkal szemben a ke-
resztyénség nagy értéke volt minden 
korban, hogy az embereket a hit érzé-

kennyé tette a társadalmi gondosko-
dásra, a közös felelősségvállalásra 
vagy éppen az oktatás és egészségügy 
megszervezésére. Nagy érték szá-
munkra, hogy a keresztyén gyökerű 
Európában élhetünk. Egyedül az Élő 
Isten és a belé vetett keresztyén hit 
tudja jó irányba formálni a világot. 

Hallottunk a Bibliai lapjairól már 
ismert lepráról és arról, hogy a beteg-
ségben szenvedők kirekesztése ma is 
valóság Indiában. Míg többen gyógyít-
hatatlan halálos betegségként gondol-
tunk korábban a leprára, kiderült, 
hogy hatvan éve vannak már gyógy-
szerek rá, és műtétekkel is hatéko-
nyan gyógyítják ezt a betegséget.  
Megtudtuk, hogy a Magyar Lepramisz-
szió adományai az Shahdarában fenn-
tartott keresztyén leprakórház gyógyí-
tó munkáját támogatják. A kórház 
igyekszik a testi gyógyítás mellett 
megismertetni az odaérkezőkkel Jézus 
Krisztust és vele együtt egy jobb éle-
tet. A gyógyult betegeknek segít a re-
habilitációban, például könnyű szan-
dálokat kaphatnak, iskolába járhatnak, 
esetleg munkát vagy szerény otthont 

biztosít számukra. Mindez az ott élő 
embereknek hatalmas segítséget je-
lent. A támogatások teszik lehetővé, 
hogy abban a kórházban ingyenesen 
gyógyítsanak minden odaérkező bete-
get kasztjától, vagyoni helyzetétől füg-
getlenül. 

A hallgatók nagy érdeklődéssel fi-
gyelték az elhangzó szavakat, történe-
teket. A gyerekek számos kérdése el-
árulta érzékenységüket a téma iránt. 
Az előadás után talán más szemmel 
tekintünk az olyan természetesnek 
gondolt dolgokra, mint a tanulás lehe-
tősége, a napi többszöri étkezés, a cipő 
a lábunkon, gyógyszer a betegségeink-
re, tiszta ivóvíz… Mindez a világ más 
országaiban nem az élet természetes 
velejárója. 

Végül minden résztvevő egy kis kár-
tyát vihetett haza, melyről egy gyó-
gyult kislány mosolyog ránk. A kártya 
hátoldalán levő imádság pedig arra 
hív minket, hogy rendszeresen könyö-
rögjünk értük! 

Lomentné Szopkó Tünde 
lelkipásztor 



3 

 

www.bocskaiter.hu 

Öröm heti adagolásban 

Tegnap este feleségemmel elbúcsúz-
tunk egy nem is olyan régen szervező-
dött- már-már baráti társaságtól - akik-
kel eddig péntek esténként, hetente 
találkozhattunk.  

Máris tudjuk, hogy hiányozni fognak… 
Hadd kérdezzelek, láttál-e már öröm-

mel táncolót?  
Nemcsak azok táncára gondolok, akik 

ünnepi rendezvényeken kiváló koreográ-
fiáikkal, alakításaikkal képesek a nézők 
tömegét fellelkesíteni… 

A mindennapok egyszerű emberére 
gondolok – amikor egy lagzin, vagy egy 
alapítványi bálon – láthatóan átadja 
magát, az örömet adó táncnak. 

Engem nem ismernek irigy ember-
ként, de be kell vallanom: egy kicsit úgy 
érzem irigylem azokat, akik képesek 
ilyen önfeledten táncolni. Tánc és Én 
valahogyan sohasem találtunk egymás-
ra. Annyira esetlen és ütemet-mellőző 
volt a mozgásom, hogy inkább leálltam 
még a próbálkozásokról is. Ennek az lett 
az eredménye, hogy képes voltam akár, 
teljes lagzikat is végig ülni. Bálokra meg 
inkább el sem mentem. Idővel, szépen 
lassan megbékéltem azzal, hogy a tánc 
másoknak lett kitalálva. Voltak lelkiis-
mereti gondjaim, mert párom - mellet-
tem kitartó feleségem - aki szívesen 
táncolt volna, így nem kapta meg tő-
lem a közös tánc élményét, örömét, 
boldogságát… 

Néha észre sem vesszük, milyen ma-
gas szinten vagyunk képesek éltetni - 
gyengébb képességeinkről szóló - meg-
győződéseinket.  

Meggyőződésem volt, hogy nekem nem 
megy a tánc. Ma olyan időkben élünk, 
ahol nem szeretünk szembesülni azzal, 
ami nem megy. Másoknak meg végképp 
nem akarjuk megmutatni mi az, amit 
nem tudunk…  

Olyan, mintha elfelejtettük volna, 
hogy minden gyengeségünk felszámolá-
sával egyre erősebbek leszünk. Minden 
„nem tudok valamit…” elvetésével, egyre 
több dologra válunk képessé. 

Tavaly szeptemberben jelent meg egy 
hirdetés az egyik helyi újságban. Felesé-
gem ebéd után olvasta fel:  

„Jelentkezz pároddal együtt 12 alkal-
mas társastánc tanfolyamunkra és 
töltsd velünk a péntek estéket! Első al-
kalom: szeptember 26. 17:30 

Helyszín: a Baltazár Dezső Református 
Általános Iskola tornaterme…” 

Már többször feljött bennünk, meg 
kellene próbálni! De aznap estére volt 
meghirdetve az első alkalom, és nem vol-
tunk még készek arra, hogy másoknak is 
megmutassuk, mennyire nem tudunk 
táncolni. Délután aztán mégis felhívtam 
a páromat - munka közben - azzal, mi 
lenne, ha mégis megpróbálnánk?! 

Feszengve, kellemetlen belső érzések-
kel, de elmentünk. Hála Istennek!  
Elmentünk. 

Találkoztunk egy kedves, közvetlen 
hölggyel, aki meg sem hallotta, hogy 
szeretnénk leülni és megnézni órát.  
Varga Juditban egy igazán nagyszerű 
tánctanárt ismerhettünk meg. Olyan 
erejű lelkesedéssel végezte a dolgát, 
hogy egyszerűen nem lehetett nem 

megpróbálni az első lépéseket… Mind-
ezt olyan jól csinálja, hogy kényszer ér-
zetek nélkül, gátlásaink elengedésével, 
vághattunk bele a tanulásba. 

Ráadásul már első alkalommal mel-
lénk állt egy pár – akiket akkor még, 
nem is ismertünk – és mosolyogva báto-
rítottak bennünket, amikor kezdő lépé-
seink lehangolóan nem hasonlítottak a 
bemutatott tánclépésekre. Tünde és 
Péter volt ez a pár. Bátorító jelenlétük, 
támogatásuk, Judit ösztönző tanítása 
olyan hatással volt ránk, hogy ezt köve-
tően, úgy alakítottuk dolgainkat, hogy 
minden héten eljussunk, ott lehessünk, 
a tánckurzuson. 

Ez nem egy mesesztori, ahol a sohasem 
táncolókból varázsütésre, versenytáncosok 
lettek. És ez nem múlt a tanárunkon… 

Rá kellett jönnöm, hogy a tánchoz 
szükséges képességek, adottságok osz-
tásánál vélhetően nem tolongtam az 
elsők között. Minden odafigyelésem 
ellenére sem haladtam úgy, ahogyan 
szerettem volna. Megértettem, hogy 
nem véletlen az, hogy nem táncolok a 
zenés mulatságokon… 

Tanárunk, Judit viszont nem ismer 
lehetetlent. Úgy gondolja, bárkit meg 
lehet tanítani! Képes új és új módokon 
átadni a tudását, hogy egy adott lépés-
sor olyan legyen, amilyennek lennie kell! 
Hihetetlenül kreatív tud lenni abban, 
hogyan vezesse rá az embereket az új 
ritmikákra, mozgásformákra. Képes 
meglátni a legkisebb fejlődést is, és di-
csérni, ösztönözni, hogy önkéntelenül is 
igyekvő diákká (tanulóvá) válnak mellet-
te az emberek. Kitűnő táncos és nagy-
szerű pedagógus. 

Eu-s pályázati támogatással valósult 
meg ez a tanfolyam. Jó légkörű közösség 
alakult ki. Péntek esténként, miközben 
mindig valami újat tanultunk, kicsit min-
denki letehette a héten felgyülemlett 
terheit. Hála és köszönet mindazoknak, 
akik tettek azért, hogy ez létrejöhessen. 

Nem lettünk versenytáncosok, lehet 
még jó táncosok sem, de már soha sem 
kell egyetlen zenés alkalmat, rendez-
vényt sem végig ülnünk. Hála Juditnak, 
Tündének, Péternek, és a közösség tag-
jainak, életünknek ez a része megválto-
zott. Kaptunk annyit, amennyivel, már 
kellően jól érezhetjük magunkat a tán-
colók között is! 

Szívből köszönjük! 
 

Balogh Imre és Anikó 
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Egy pályázat margójára 
Befejeződött és lezárult egy 14 hó-

napos időszaka életünknek, érde-

mes erre a bő egy esztendőre vissza-

tekinteni. 2013-ban adtunk be egy 

pályázatot programok megvalósítá-

sára. Ennek a TÁMOP-5.5.4-13/2-

2013-0024 kódjelű pályázatnak az 

volt a célja, hogy lakótelepen élő 

embereket megmozgassa átvitt és 

szó szerinti értelemben is. Mi a kö-

vetkező címet adtuk pályázatunk-

nak: „Közösségfejlesztés – aktív kö-

zösség Hajdúböszörményben” Ez a 

pályázati cél összhangban állt gyüle-

kezetünk tágabb és szorosabb célki-

tűzésével is. Régóta foglalkoztatott 

bennünket a gondolat, hogy gyüle-

kezetünkhöz tartozó Győrössy kert 

és Tizenhárom vértanú utcákkal 

határolt lakótelepet megpróbáljuk 

elérni, Isten Igéjével megszólítani. 

A pályázatot elfogadták, és tavaly 
tavasszal elindulhatott a megvalósí-
tása. Az előírt és a vállalt program 
nagyon feszes tempót diktált első-
sorban nekünk, lelkészeknek.  
De rajtunk keresztül a gyüleke-
zet egészének is.  A pályázat meg-
valósítása során igyekeztünk össze-
hangolni a pályázat célkitűzéseit a 
gyülekezet természetes programjai-
val, bibliaköreivel. Ezek mellett 
azonban nagyon sok olyan progra-
mot és rendezvény is megvalósítot-
tunk, melyek általában nem szere-
pelnek egy gyülekezet szokásos 
programajánlatában. 

Szerveztünk munkaerő-piaci elő-

adásokat, társastánckurzust, egész-

ségmegőrzéssel kapcsolatos előadá-

sokat. Meghívtunk több civilszerve-

zet vezetőjét, illetve részt vettünk 

civilszervezetek programjain mi 

magunk is. 

A megvalósuló programokról ha-

vonta adtunk hírt szórólapokon és 

plakátokon, illetve a program inter-

netes honlapján, valamint a gyüleke-

zeti honlapunkon, facebook oldalun-

kon. Ezeken túlmenően rendszere-

sen megszólaltunk a városi televízió 

adásaiban is. 

A látványos elemei mellett ennek a 

bő egy esztendőnek folyamatosan volt 

egy nem látványos oldala is: a háttér-

munka. A különböző alkalmakat, 

programokat folyamatosan kellett 

szervezni. Rengeteg emberrel 

(nemcsak az előadókkal) kellett 

egyeztetni, minden egyes megtartott 

alkalomra önkénteseket, segítőket 

kellett bevonni a munkába. És az 

összes rendezvényt és programot 

folyamatosan dokumentálni kellett. 

A programok megvalósítása már-

cius 31-vel befejeződött. A pályázat 

lezárása van még hátra, ami leg-

alább ilyen feszes tempót, odafigye-

lést és precizitást követel meg. 

Mi volt ennek a programsorozat-

nak a haszna? – tesszük fel magunknak a 

kérdést, vagy teszik fel mások 

nekünk a kérdést. Erre szeretnék 

most még röviden válaszolni. 

Ahogy haladtunk előre az időben, 

úgy láttuk egyre világosabban, hogy 

túlkínálat van a különféle progra-

mokból, rendezvényekből. Ráadásul 

a városban párhuzamosan több ha-

sonló jellegű pályázat megvalósítása 

is futott. Ez mindenképpen azt jelez-

te felénk, hogy látványos, átütő erejű 

megmozdulásra nem számíthatunk, 

és nagy tömegeket nem biztos, hogy 

meg fogunk tudni mozdítani. Így is 

lett. És tapasztaltuk azt is, hogy a 

lakótelepen élőket valóban nagyon 

nehéz közösséggé formálni, aktivi-

zálni. Ennek számos oka van, melye-

ket most nincs lehetőségem részle-

tesen értékelni. 

Ugyanakkor nagyon fontos célunk 

volt az is, hogy a Református Egy-

házról, benne a Bocskai téri Refor-

mátus Gyülekezetről, általánosság-

ban pedig a vallásos és hívő ember-

ről alkotott képet formáljuk, alakít-

suk. Hiszen sokszor olyan elképzelé-

sek, sőt előítéletek élnek velünk és 

az egyházzal szemben, ami akadályoz-

za, hogy a Krisztustól kapott misszi-

ónkat végezni tudjuk az emberek 

felé. 

Gyülekezetünk sokféle formá-

ban kilépett az elzártságából.  

Igyekeztünk programjaink megvaló-

sítása során, sokféle módon azt 

kommunikálni az emberek felé, 

hogy az egyház értük, 21. századi 

emberekért van, hogy a Bocskai 

téri reformátusok nem maradi gon-

dolkodású emberek, akik egy régen 

letűnt kor múzeumának teremőrei. 

Mi magunk is nagyon sok hasz-

nos tapasztalattal gazdagodtunk.  

Számos értékes embert megismer-

hettünk. Örömmel láttuk, hogy sok 

gyülekezeti tagunk milyen ügyesen 

vett részt segítőként, vagy akár elő-

adóként a programokon.  Szeretnék 

a fiatal és felnőtt segítőinknek ez-

úton is köszönetet mondani önkén-

tes munkájukért, szolgálataikért. 

Isten áldja meg őket. 

Természetesen 14 hónap 250 

megtartott kisebb-nagyobb prog-

ramját még hosszabb idő lesz 

részleteiben is kiértékelni, a tanul-

ságokat levonni. Idő kell ahhoz is, 

hogy gyülekezetünk közép és hosszú 

távú célját is újra kell gondolni,  

fogalmazni. Át kell gondolnunk azt 

is, hogy mi az, amit érdemes folytat-

ni ezután is, minek volt és lesz iga-

zán pozitív hatása gyülekezetünk 

életére, missziói munkájára.  

Egy valami azonban egészen világos 

előttünk: Krisztus Urunk azt a kül-

detést adta nekünk, hogy legyünk 

sóvá és világossággá ebben a vá-

rosban (Mt. 5,13-14). A Bocskai téri 

Református Gyülekezetnek a jövő-

ben is azon kell minden lehetséges 

módon munkálkodnia, hogy ezt a 

küldetést végezze. Ennek a célnak 

a megvalósításán fáradoznak a gyü-

lekezet lelkipásztorai, presbiterei és 

minden önkéntesei. 

Kérjük, imádságaival vagy önkén-

tesen vállalt szolgálatával vegyen 

részt missziói munkánk megvalósí-

tásában Ön is! 

 

Loment Péter 

lelkipásztor 
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Orgonamentés 2014-ben 
Kedves Testvérek! 

Legutóbb éppen egy esztendeje szá-
moltam be egy istentisztelet végén a 
Templomi Orgona Megmentési Alapít-
vány kuratóriumának 2013. évi mun-
kájáról. Az alapítvány vezetősége 
2014-ben változatlan összetételben 
dolgozott. Loment Péter lelkipásztor, 
Szabó Márton gondnok mellett a gyü-
lekezetből tagja volt még Kövér Sán-
dorné dr., Uzonyi Antal, Kovács Barna-
básné és Csukásné Bernáth Krisztina. 

Munkavégzésünk az alábbi terüle-
tekre terjedt ki. 

1. A tudatformálás terén fontosnak 
tartottuk, hogy gyülekezetünk tag-
ságának, városunk polgárainak egy-
re nagyobb arányát győzzük meg 
arról, hogy a műemlék jellegű opus 
400-as Angster-orgonánk monu-
mentalitása, stílustisztasága, felbe-
csülhetetlen zenetörténeti értéke 
miatt nemzeti kincs. Megmentése 
közös érdekünk, felelősségünk.  
Egyszer el kell majd számolnunk 
vele gyermekeinknek, unokáinknak. 
Ha 112 évvel ezelőtt volt arra 
pénze a gyülekezetnek, városnak, 
hogy egy középméretű földbirtok 
árának megfelelő összegért meg-
építtesse ezt az orgonát a kor leghí-
resebb magyar orgonaépítőjé-
vel, Angster Józseffel, akkor azt  
gondoljuk, szégyen lenne, ha ezt 
ma, a XXI. században nem tudnánk 

megmenteni! 
A városi televízióban Loment Péter 
lelkész úrral próbáltuk erről meg-
győzni a műsor nézőit, s a helyi 
nyomtatott sajtóban is jelentek meg 
ezzel kapcsolatos publikációink. 
A gyülekezet honlapján méltó he-
lyet kapott orgonánk. Úgy gondo-
lom, mindezek hozzájárultak ahhoz, 
hogy 2014-ben az alapítvány tőkéje 
jelentősen növekedett. 

2. Mint azt bizonyára sokan tudják 
Önök közül is, a második manuál 
felújítása 2006-2008 között nem 
fejeződött be eredményesen. A vál-
lalkozó ellen a kuratórium akkor, 
hibás és késedelmes teljesítés miatt 
pert indított, s ez a mai napig húzó-
dik. Annak ellenére, hogy 2014-ben 
előrelépés sajnos nem történt, a 
per, sok munkát adott nekünk.  
Február 6-án egy helyszíni szemlét 
tartottunk, mindkét fél szakértői-
nek bevonásával. Remény látszik a 
per idei befejezésére, bízunk abban, 
hogy így is lesz. 

3. Kuratóriumunk 2013. évi határoza-
tának megfelelően 2014-ben pályá-
zatot írtunk ki orgonánk teljes res-
taurálására. A pályáztatás sikeres 
volt, a pályázatot az Aeris Orgona 
Kft. nyerte el, így egy majdani sike-
res pályázatot követően a Kálvin 
téri orgonához hasonlóan, ők végez-
hetik a restaurációs munkálatokat. 
A Nemzeti Kulturális Alappal szinte 

folyamatos a kapcsolatunk, ismerik 
szándékunkat orgonánk jövőjével 
kapcsolatban. Emellett más pályá-
zati lehetőségeket is figyelemmel 
kísérünk. 

4. A pályázati önerőhöz adományokat, 
adótámogatásokat gyűjtöttünk 
az előző évben is, ennek eredmé-
nyeit néhány adattal szeretném 
bemutatni. Összesen 1.747 000 fo-
rinttal gyarapodott alapítvá-
nyunk vagyona 2014-ben, így 
most az 5.372 000 forint. A bevéte-
leinkből 140 ezer az szja 1%-ból 
befolyt összeg, a többi, adomány 
volt. Az adományozók köre az előző 
évben cégekkel is bővült /Tömb 
2002 Kft, Stella Tanácsadó Kft/. 
Ezek a nagyon szép eredmények azt 
is tükrözik, hogy nagyon sokan gon-
dolják úgy, hogy fontos orgonánk 
megmentése. Többen támogattak 
bennünket Debrecenből és Buda-
pestről is. Az alapítványi vagyon 
ilyen mértékű növelésében nagy 
segítségünkre volt Csatári Antal, a Pol-
gári Bank vezetője és Dombi Imré-
né. Ezúton is köszönöm segítségü-
ket, hathatós támogatásukat. 

Jelentősebb kiadásunk az előző évben 
nem volt. 

Minden támogatónknak ezúton is 
köszönjük segítségét, s kérjük további 
életükre Isten gazdag áldását. 

 
2015-ben szeretnénk a peres ügyet 

sikeresen befejezni és 
pályázati lehetőséghez 
jutva a restaurálási 
munkálatokat megkez-
deni, hogy a templo-
munk, a város főtere, 
valamint a hamarosan 
elkészülő gyülekezeti 
ház után orgonánk is 
visszanyerhesse ere-
deti állapotát. 
Ehhez kérjük imádsá-
gainkban az Úr segít-
ségét. 
 
Áldáskívánással:  

Balogh Gyárfás  
elnök 

 

A Bocskai téri templom orgonája 
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2015. március 22-én egy különleges 
orgonakoncerten vehettünk részt.  
Én úgy gondolom, hogy ezek a koncer-
tek csodálatos táplálékai az emberi 
léleknek. Feltöltődést és egyben szóra-
kozást is nyújtanak. A koncert után 
volt szerencsém egy interjút készíteni a 
művész úrral, aki nagy örömmel vála-
szolt a kérdéseimre. 

Hogyan érezte magát a böszörmé-
nyi közönség között a koncert alatt, 
és most utána? 

- Jól. Fülig ért a szám. Jó hangulat 
volt, nem? Én azt gondolom, hogy 
érezte a közönség, hogy hol volt a súly 
a koncerten, és én ennek nagyon örü-
lök, mert van olyan közönség, amelyik 
csak úgy ott van és tapsol, és van 
olyan közönség, ami értően van ott. 
Ma este értően volt itt a közönség, és 
nagyon boldog voltam. 

Mikor és minek hatására fogalma-
zódott meg önben, hogy ha felnő, 
zenész lesz? 

- Még most sem fogalmazódott meg 
teljesen - mondta nevetve. Kölyök ko-
romban el lettem rontva. Hamarabb 
hallottam klasszikus zenét, mint pop 
slágereket…, és „tök ciki” gyerek vol-
tam, mert mindenki tudta a házibuli-
ban, hogy ki az a Madonna, csak én 
nem. Én tudtam, hogy ki volt Händel 
és ki volt Bach. Ennek van egy rögzülé-
se, nagyon hamar kialakult, hogy min-
dig értéket kerestem a zenében.  
Azt gondolom, hogy valahogy úgy ala-
kult az életem, mint amikor az isteni 
játékosok meglöknek egy biliárdgolyót 
az asztalon, és az egy csomó mandi-
nert vesz, majd beleesik abba a zseb-
be, ahol gyűjtik a koncertorgonistákat. 
Nekem is volt egy csomó mandinerem, 
de ezek a mandinerek– mind a jó man-
dinerek, mind a rosszak – abba az irány-
ba tereltek, hogy sikerüljön.  
Ha másik zongoratanárnőhöz kerülök, 
nem leszek profi zenész. Hogyha erő-
sebb ellenségeket kapok, mint amilye-
neket kaptam, akkor ők össze tudnak 
törni. Hogyha nem, akkor nem olyan 
emberek kerülnek az utamba, akikre 
szükségem volt, akkor megint csak 
nem ez a pálya az, ami nyitott szá-
momra.  

A sok hangszer közül miért pont 
az orgonát választotta? 

- Édesapám villamosmérnök volt , 
és másodállásban orgonált egy győri 
gyülekezetben. Én zongoráztam már 
akkor, amikor ő orgonált, de az egy pici  

 
templom pici orgonája volt. Egy alka-
lommal aztán elmentünk Esztergomba 
kirándulni, és ott egyszer csak meg-
szólalt az orgona. Kérdeztem, hogy hát 
ez mi? És mondták, hogy tudod ez az 
orgona, apu is ilyenen játszik. Én meg 
mondtam, hogy nem, ilyenen nem!  
- a gyerek száj. Édesapám kijárta, hogy 
kipróbálhassam, felmentünk a karzat-
ra és én eljátszottam mindent, amit 
addig tanultam. Hazafelé menet az 
autóban azt mondtam, hogy orgonista 
leszek. Emlékszem anyu arcára, ahogy 
mosolyogva hátrafordult az anyós-
ülésről, és azt mondta: persze kisfi-
am… meg tűzoltó és katona. De onnan-
tól az a kis hangszer, amin apu ját-
szott, a letéteményese lett annak a 
hangzásnak, ami abból a nagy hang-
szerből érkezett, és amivel én szere-
lembe estem. No meg az orgona az 
pont nekem való hangszer. Magányos 
farkas vagyok, szeretek elbíbelődni 
heteket a gyakorló helyiségben mire 
elkészül egy hangszerelés. Minden 
egyes darab, amit ma hallott a közönség, 
több hétig készült. Nem a megtanulása, 
hanem miután tudom, azután készül 
több hétig. Azért, hogy az érdekesen 
szólaljon meg pl. egy belső szólamot 
vagy egy témát kiemeljek egy másik 
hangszínnel. Ezen szeretek sokat gon-
dolkozni, még akkor is, ha a közönség 
ebből csak annyit érez, hogy az a mű 
egyben van. De ez így is van rendjén. 
Nekik nem kell a trükköket egyenként 
felfedezni, nekem kell trükkösnek len-
ni ahhoz, hogy maradandó élményt 
adhassak. Ezért nekem való hangszer. 
Elbíbelődhetek vele, aztán kiállhatok a 
közönség elé… nem kell egyeztetni 
másik harminc muzsikussal, hogy 
mindenki ráér-e akkor, amikor én rá-
érek. Haladhatok a saját tempómban. 
Ha húsz koncertet vállalok egy hónap-
ban, akkor annyit, ha egyet sem, akkor 
annyit. 

 

Milyen szerepet játszik a hit az 
életében? 

- A hit az nem konvencionális érte-
lemben sokat jelent. Nem szeretem a vak 
hitet. Nem szeretem, amikor emberek 
megmondják nekem, hogy valamiről 
mit kell gondolnom. Viszont azt gon-
dolom, hogy emberként borzasztó 
fontos az az alázat, hogy akkor, amikor 
kitekintünk a nálunknál nagyobbra 
akkor képesek legyünk fejet hajtani, 
s azt mondani, hogy van itt valami 
tőlünk nagyobb rendező elv. Másfél 
kilónyi hús lötyög a fejünkben, és a-
mennyit ezzel fel tudunk fogni, 
olyan az istenképünk, meg olyan a 
képünk az univerzumról, meg olyan a 
képünk a szerencséről, a jó, meg a 
rossz sorsról. De hiszem azt, hogy 
van ennél a másfél kiló húsnál na-
gyobb felfogás is a világegyetemben. 
Azt gondolom, hogyha egyszer majd 
meghalok, ezt fogom tudni, mert ak-
kor már nem fogja a szellememet be-
zárni ez a kis szivacsos fura halmaz 
ott, amit a fejemben hordok – mondta 
nevetve –, hanem akkor talán eggyel 
nagyobb szeletet leszek képes felfogni. 
Ez a véleményem a hitről. 

Hogyan tudja összeegyeztetni  
a családot és a hivatását? 

Sehogy. A család szegény mindig 
beáll a sorba, és a hivatás az első.  
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos 
különválasztani azt, amikor az ember-
nek szakmája van és azt, amikor hivatá-
sa. Egy szakmát lehet végezni igazán jól, 
család mellől is, és akkor lehet azt elvár-
ni egy másik embertől, hogy legyen kö-
zös fürdetés, meg reggel hétre óvodába 
menés, stb. A másik esetben mindig sé-
rül valami. Vagy a család, vagy a hivatás. 
És ez a „melyik ujjamat harapjam” hely-
zet. Hogy mi a fontosabb, erre nincs jó 
válasz, mert én magam sem tudom. Majd 
az életemmel válaszolok arra a kér-
désre, hogy az a  gyerek, aki érkezik 
majd a mi életünkbe, az konvencionális 
módon lesz elrontva, ahogy mindenki 
más is elrontja a gyerekét, - nevet - vagy 
nem konvencionális módón lesz elront-
va, azért mert a szülője a hivatását te-
kinti a legfontosabb dolognak. Biztosan 
csodálatos jövevény lesz majd, de időbe 
telik majd, mire megérti, hogy ha érte én 
feladom a hivatásomnak egy részét, és 
azt látja, hogy megalkuszom, az hosz-
szú távon rossz példa. De ha nem adom 
fel a hivatásomat, nem alkuszom, akkor 
lehet, hogy rövidtávon azt látja, hogy 
ez egy rossz apa. 

Rákász Gergely koncertorgonista 
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A párja is zenész? 

-Nem… hála Istennek. 

Többször visszatér Hajdúböször-
ménybe. Valami ideköti, vagy csak 
szeret itt koncertezni? 

2005 óta élek újra Magyarországon. 
Előtte az Egyesült Államokban éltem. 
Azért vagyok itt, mert azt gondolom, az 
embernek egy idő után el kell kezdenie 
befelé írni az életrajzát és nem kifelé. 
Nagyon szép dolog az, hogy az ember 
beírhatja, hogy itt játszott meg ott ját-
szott, ennyi meg annyi ezer embernek. 
Csak egy ponton föltettem magamnak a 
kérdést, hogy hol jön létre nagyobb 

érték. Tehát ha én Seattle-ben– ahol 
sok időt töltöttem– tartok egy orgona-
koncertet, lehet, hogy eljönnek rá kétez-
ren, de Seattle-ben minden másnap van 
koncert, Hajdúböszörményben pedig nincs. 
És akkor, amikor az ember elkezd mérle-
gelni, hogy hol tud értéket létrehozni, 
akkor ez óhatatlanul – ha helyes az ér-
tékrendje – kell, hogy nyomjon a latban, 
hogy értéket szeretne létrehozni.  
Tehát ezért jövök Hajdúböszörménybe, 
mert itt lehet értéket létrehozni. Azt 
gondolom, hogy talán ez történt ma 

este is, hogy azok az emberek, akiknek 
egyébként nem lett volna más opció-
juk, csak a TV vagy a CD lejátszó, azok 
eljöhettek ide, és volt más választási 
lehetőségük. Ezért jövök vissza Hajdú-
böszörménybe, ezért megyek sokat a 
többi magyar kisvárosba is, és nem 
csak Debrecenbe, meg Budapestre. 
Nagyon divatos fölkerekedni és el-
menni Magyarországról és szerencsét 
próbálni külföldön, és én mindenkit 
biztatok is fiatalkorában, hogy menjen, 
nézzen körül, lássa azt, hogy mi törté-
nik. Mert különben egy beszűkült, egy 
nagyon szűk horizontú, talán mondha-
tom azt, hogy egy szűk látókörű ember 
marad. És ezt fiatalon lehet megcsinál-

ni, míg az ember lendületes. Negyven-
ötven év fölött az emberek már nem men-
nek el világot látni. Akkor inkább már 
megcsontosodnak, tisztelet a kivételnek! 
Úgyhogy az ember, amíg fiatal, menjen el, 
nézze, meg, hogy csinálják mások, vesse 
össze azokkal a dolgokkal, amiket itthon 
látott. De aztán nézze meg, hogy mit csinált 
Széchenyi és mit csinált Wesselényi. El-
mentek, körülnéztek és hazajöttek. És 
hoztak haza egy Lánchidat, Kaszinót 
és egy Akadémiát. Az ember a saját 
léptékében kell, hogy hazahozza a sa-
ját Lánchídját. Ez az én esetemben az 

orgonálásnak egy olyan fajtája, amire 
nem három ember mondja azt, hogy 
hű ezt meghallgatom, hanem városon-
ként háromszáz. És akkor azt gondo-
lom, hogy ennek volt értelme.  

Amennyiben templomunk or-
gonája restauráláson átesne,  
játszana-e rajta szívesen? 

- Persze. Fogok rajta játszani bizto-
san. A teljes válasz ugye benne volt 
az előző kérdésekben, hogy mennyi 
ideig készül egy darabnak a hangsze-
relése. Ez körülbelül olyan, hogyha 
nekem most a mai műsort át kellene 
ültetni ide, az olyan, mintha egy For-
ma 1-es pilótát kiszállítanak a megszo-

kott autójából, és átültetik őt egy má-
sik autóba, amibe akkor ül először.  
Ott is tudja, hogy hol van a kormány 
meg a gázpedál, de nem fogja tudni 
lefutni ugyanazt az időt, amit a saját 
megszokott autójával letud. Tehát 
igen, szívesen játszom rajta és valószí-
nűleg úgy, hogy elhozom a sajátomat, 
és akkor egy-két-három darabot on-
nan fentről kettőt-hármat meg lentről, 
mert mindkét élmény fontos.   

Uzonyi Katalin  

orgona tanszakos hallgató 



8 

 

www.bocskaiter.hu 

„Járjatok szeretetben, miképpen 
Krisztus is szeretett minket és adta 
önmagát miérettünk ajándékul és 
áldozatul az Istennek kedves jó illa-
tul.”  Ef. 5,2 

Az ÉNO csoport (Értelmi Fogyatéko-
sok Napközi Otthona), és az Imaközös-
ség tagjai egy ideje kölcsönösen ven-
dégül látják egymást. Ősszel ők hívnak 
meg bennünket, tavasszal pedig mi 
vagyunk a vendéglátók. Költözésük 
miatt (Rákóczi u.), kicsit felborult ez a 
kialakult rend. Így most március 23-án, 
hétfőn 14 órára hívtak meg új helyükre, 

a felújított, volt Rákóczi utcai isko-
lába. Az Imaközösség kis csoportja 
szinte teljes létszámban eljött tisztele-
tes asszonnyal együtt. Már türelmetle-
nül vártak és nagy örömmel fogadtak 
bennünket. Először Gacsóné Anikó, az 
ÉNO  csoport vezetője mindent részle-
tesen megmutogatott, végigvezetett új 
„birodalmukon”. 

Ezután választhattunk társasjáték, 
kézműveskedés, vagy videózás között. 
A videón a fiatalok farsangi műsorát, 
az „ÉNO Klub Híradó” farsangi külön-
kiadását nézhettük meg, amely  

nagyon ötletes és élvezetes volt.  
Közben kötetlenül lehetett beszélgetni 
és ismerkedni az új fiatalokkal. 

Végezetül kisült a finom szilvásle-
pény, amellyel megvendégeltek ben-
nünket. A találkozás örömétől, a kötet-
len légkörtől, a fiatalok és gondozóik 
szeretetteljes vendéglátásától feltöl-
tődve, a viszontlátás reményében  
köszöntünk el egymástól. 

Isten áldja meg mindnyájunk életét 
és további találkozásainkat is! 

Nagy Sándorné Margitka 

Vendégségben voltunk az ÉNO- soknál 
 

2015. március 16-án az 1. órában az 
5. a és az 5. b osztály adott közös mű-
sort március 15-e alkalmából. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy a szabad-
ságharc és forradalom 167. évforduló-
ja alkalmából tiszteleghettünk Petőfi 

és a márciusi ifjak emléke előtt. Műso-
runkat igyekeztünk képekkel, zenével, 
néptánccal színesebbé tenni. Izgalom-
mal készültünk erre az alkalomra,  
s nagyon örültünk, hogy olyan sok 
meghívott szülő és vendég nézte végig 

műsorunkat. Köszönet érte felkészítő 
tanárainknak. Számunkra nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy mi adhattuk a 
szolgálatot ezen a megható ünnepen. 

 
Az 5.a és 5.b osztály 

Emlékezés 1848. március 15-re 
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Presbitereink válaszolnak  
Gyüre Anikóról a mosolya, kristály-

tiszta szoprán hangja jut az eszembe 
és az eleganciája. Megkérdeztem két 
munkatársát is, hogy bővítsem a jel-
lemzését. Baloghné Tóth Beatrix óvoda-
pedagógust, aki november óta dolgozik 
a Jó Pásztor Református Óvodában: 

- Fiatalos, lendületes, kreatív vezető-
nek tartom, aki igen nyitott az új szak-
mai dolgok iránt. Folyamatosan bizto-
sítja a pedagógus szemlélettel kapcso-
latos újdonságok megismertetését (Pl. 
szakmai napok, továbbképzések). 

Tardiné Sipos Ildikó pedagógiai asz-
szisztens így folytatta: 

- Nagyon közvetlen, emberséges 
vidám embernek ismertem meg, aki 
mindent megtesz azért, hogy ez az in-
tézmény a keresztény szellemű neve-
lést szem előtt tartsa. Fontosnak érzi 
a gyermekek érdekeit, s hogy jól érez-
zék itt magukat az ovisok. 

Vágyott-e valaha is arra, hogy 
presbiter legyen?  

A vágy a szívemben elsősorban arra 
irányult a gyülekezetben, hogy a ko-
rábban teljesített gyermekek közötti 
szolgálatomat és a Bárka zenekarban 
való aktív részvételemet lehetőségeim 
szerint szorgalmasan végezzem! 

Megnövekedett feladataimat tekint-
ve a vasárnapi gyermekórákról le kel-
lett mondanom, hiszen hiánytalanul 
nem tudtam megoldani hétről-hétre 
jelenlétemet a közösségben. Így ma-
radt a zenekari szolgálat.  

Teljesen váratlanul ért a presbiteri 
jelölésre vonatkozó információ, hogy 
lehetséges ez a tisztség betöltése szá-
momra is, ha a gyülekezet is így gon-
dolja és bizalmat szavaz. 

Ezt követően kicsit másként figyel-
tem a már presbiteri tisztséget betöltő 
testvérek munkáját, elhívásuk lénye-
gét, alázatos és áldozatos munkájukat 
a különféle területeken.  

Nehezebb vagy könnyebb a fela-
dat, mint azt előzőleg gondolta?  

Azt gondolom, hogy valóban külön-
böző nehézségi fokozatai vannak az ön-
kéntes szolgálat ezen területének. 

Mi alkotjuk a Fenntartó testületet, 
akiknek gyakran fontos kérdésekről 
kell dönteni. A felelősségvállalás és 
feladattudat nagyon koncentrált. Isten 
azonban adott olyan lelkészeket, 
gondnokot, hozzáértő szakmabeli test-
véreket, akik kellő körültekintéssel, 
jártassággal rendelkeznek és az éppen 
aktuális témák fontolgatásánál jó irányt 
mutatnak a döntéshozatalok előtt. 

Korábban gyülekezeti tagként nem 

gondoltam, hogy ekkora horderejű a pres-
biteri szolgálat a közösség életében.  

Presbiterként mi a feladata?  
A feladatom az egyszerűbbek közé 

tartozik a presbiter asszonytestvérek-
kel együtt, de nem jelentéktelenebb, 
mint a többi terület. Az Úrvacsorai 
előkészületek és utómunkálatok el-
végzése, keresztelői előkészületek,  
a vendégek koordinálása, eligazításuk 
a templom falai között. Ügyeleti vasár-
napokon a templomban érkezők foga-
dása, elbocsájtásuk és a perselypénz 
bevételének összesítése a hivatalban.  

Továbbá azt gondolom, a presbite-
reknek otthonosan kell mozogni a gyü-
lekezetben, ott és akkor segíteni, ami-
kor szükséges.  

Ezen a téren vannak hiányosságaim! 
Hogyan tudja összeegyeztetni 

ezt a szolgálatot a családjával 
és a munkájával?  

Már meg is fogalmaztam röviden  
a kérdésére a válaszomat, mely a hiá-
nyosságaimat illeti. Nagyon szoros 
az időbeosztásom, korábban utaltam 
rá, hogy megnövekedtek a feladataim. 

2013. augusztus 16-án a Jó Pásztor 
Református Óvoda fenntartó testülete, 
a Kálvin téri Református Egyházköz-
ség óvodavezetői kinevezéssel bízott 
meg. A munkám kapcsán szorosan 
része lettem az ottani gyülekezetnek 
is, ahol részt kell vállalnom több terü-
leten az intézmény képviselőjeként. 
Gyakran fordult elő, hogy egybeesett 
két bizottsági, presbiteri gyűlés a Kál-
vin tér és a Bocskai tér szervezésében. 
Mérlegelnem kellett, hol van rám leg-
inkább szükség, hová menjek.  

A vasárnapi Istentiszteletek gyakran 
kihívást jelentenek, mindkét helyen 
szeretnék részt venni. Gyakran előfor-
dul, hogy 9 órától a Bocskai téren 10 
órától a Kálvin téren hallgatom Isten 
igéjét. Tehát nem egyszerű!  

És még nem szóltam a családomról, 

a gyermekeimről és a távol élő, idősö-
dő szüleimről, akik szintén számíta-
nak rám a hétvégeken! 

Mindezeket nem teherként említve - 
csak a kérdésre próbáltam válaszolni- 
igyekszem egyensúlyban tartani, hogy 
a legfontosabb, a lelki békességem 
megmaradjon. Most már egyre köny-
nyebben kezelem az előttem álló hely-
zeteket, Isten megmutatta azokat a le-
hetőségeket, melyek járhatóak. S.D.G.! 

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

Határozottan érzem a naponkénti 
áldást a szolgálataimban. Elcsendese-
déseimben mindig ott van Isten felé a 
kérés és a hála a gyülekezet ügyeiért, a 
mindennapok harcaiért, melyet mi 
presbiterek kicsit talán hangsúlyosab-
ban érzünk, mint a gyülekezet többi 
tagja. Azt gondolom, Isten feladattal és 
felelősséggel ruházott fel bennünket, 
amit komolyan kell venni. A gyüleke-
zet ügye Isten ügye, sokat tehetünk 
annak érdekében, hogy ez az ügy Isten 
dicsőségét szolgálja.  

Milyen a presbiterek kapcsolata 
a hétköznapokban?  

Úgy érzem, rendben vannak köztünk 
a dolgok. Nyíltan, őszintén és építő 
jelleggel fordulunk egymás felé, akár 
a hétköznapokban is. Szeretem ezt  
a csapatot, jól érzem magam közöttük 
és szívesen vállalok velük közösséget, 
amikor időm lehetővé teszi. 

A következő ciklusban is szeretné 
ezt a tisztséget vállalni?  

A követező ciklus még legalább any-
nyi idő, mint ami mögöttünk van.  
Ha méltónak bizonyulok, akkor szíve-
sen vállalom, azonban ha Istennek 
más a terve, akkor azt is elfogadom.  

Milyen vágyai vannak akár rövid, 
akár hosszabb távon?  

A vágyak tengere kiapadhatatlan.  
A legfontosabb, hogy egészségben, 
erőben, békességben és szeretetben 
tudjam minden dolgomat véghezvinni, 
ami rám bízatott. Hálás vagyok Isten-
nek eddigi életutamért, melyben for-
mált, tanított, erősített, alázatra bírt, s 
kegyelmet gyakorol felettem a mai napig.  

Nagyon időt álló az az ige, melyet 
kislány koromtól sokat hallottam 
anyai nagymamámtól és ő meg is élte 
ezt: „Mindenre van erőm a Krisztus-
ban, aki engem megerősít.” Filippi 4,13. 

Ez az ige sokszor bátorít és jókedvre 
derít.  

ÍGY KÍVÁNOK MINDEN KEDVES 
OLVASÓNAK ÁLDÁST, BÉKESSÉGET! 

Tardiné Szilvi 
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Kalkuttai Teréz anya: 
Az élet himnusza 

Az élet egyetlen - ezért vedd  

komolyan!  

Az élet szép - csodáld meg!  

Az élet boldogság - ízleld!  

Az élet álom - tedd valósággá!  

Az élet kihívás - fogadd el!  

Az élet kötelesség - teljesítsd!  

Az élet játék - játszd!  

Az élet vagyon - használd fel!  

Az élet szeretet - add át magad!  

Az élet titok - fejtsd meg!  

Az élet ígéret - teljesítsd!  

Az élet szomorúság - győzd le!  

Az élet dal - énekeld!  

Az élet küzdelem - harcold meg!  

Az élet kaland - vállald!  

Az élet jutalom - érdemeld ki!  

Az élet élet - éljed! 

 

A fenti sorok megfogalmazójának 

szolgálata 18 éves korától főleg  

India szegényeihez kötődött. A Jubi-

leumi Gála nézői az emelt szintű an-

golos diákjaink segítségével gondol-

hatták újra Teréz anya szavait.  

Régóta ott van már a könyvespol-

cunkon ez a könyv. Kistermetű 

könyvecske ugyan, de visszagondol-

va mindig igyekeztem olyan részén 

tudni a lakásnak, ahol könnyen elér-

hető. A helye azok közt a könyvek 

közt van, melyekbe újra és újra sze-

retek belelapozni. Nem felejthető 

történeteket, különös életsorsokat 

találunk benne férfiakról, nőkről, 

családokról egyaránt. Jómagam töb-

bet felhasználtam már közülük, rö-

vid reggeli áhítatként táborozásaink 

alkalmával. Szerzője Riskóné Faze-

kas Márta református lelkész, aki a 

Magyarországi Lepramisszió vezető-

jeként az elmúlt hetekben látogatott 

el hozzánk. Szerénységéről, lelki és 

hitbeli érzékenységéről személye-

sen is megbizonyosodhattunk. 

A cím Pál szavaira utal: „most tü-

kör által homályosan látunk, akkor 

pedig színről színre” (1Kor.13:12) 

Ajánlásában ezt írja róla a könyv 

szerzője: „Szomorúságainknak, 

szenvedéseinknek, magányunknak 

legtöbbször az az oka, hogy e kettőt 

felcseréljük. Úgy hisszük, hogy jól 

látunk, ítélünk, döntünk, cselek-

szünk. Magyarán: töredékes voltun-

kat tökéletesnek véljük. Boldog em-

ber az, aki e földi vándorlásban meg-

látja Istent annak, aki ő valójában: 

fényesnek, nagyszerűnek… Amikor 

mennyei fénysugár világít bele ho-

mályos kis életünkbe, megsejthet-

jük, hogy mennyivel ragyogóbb lesz 

az eljövendő! Azokról szól ez a 

könyv, akik életük egy pontján ezt 

megtapasztalták…” 

A könyv 600 Ft-os áron megvásá-

rolható gyülekezeti iratterjeszté-

sünkben. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor 

Könyvajánló        Riskóné Fazekas Márta:  

               Tükör által színről színre 
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Tájékoztatás a református hit– és erkölcstan 

oktatásról 

Kedves Szülők! 
 
Önöknek lehetőségük nyílik arra, 

hogy gyermeküknek a református 
hit- és erkölcstan tantárgyat válasz-
szák a kötelező általános, világi er-
kölcstan helyett. 

  
Mi az előnye a hit– és erkölcstan 

tanulásának az erkölcstanhoz 
képest? 

Minden ember választ keres 
az élet öt nagy kérdésére:  

· Honnan van ez a világ? 
· Ki vagyok én, mint ember? 
· Mi az élet legnagyobb kérdése? 
· Mi a válasz erre a kérdésre? 
· Mit tartogat a jövő? 
Az erkölcs kérdésein túl a hittan-

oktatás ezekre a kérdésekre is vá-
laszt ad. A gyerekek megismerik a 
Bibliát, a Tízparancsolatot, az ős-
atyák történetét, Jézus életét és taní-
tásait, a reformációt. Megtanulják, 
hogy mit jelent református keresz-
tyénként élni. 

  
Kiknek ajánljuk a református 

hit- és erkölcstant? 
· Azoknak a családoknak, akik  

a Biblia alapján vallott keresztyén 

értékeket fontosnak tartják gyerme-
kük fejlődése szempontjából. 

 
· Azoknak a családoknak, akik re-

formátus gyökerű családnak vallják 
magukat. 

 
· Azoknak a családoknak, akik 

ugyan nem kötődnek egyetlen  

felekezethez sem, de szeretnék, ha 
gyermekük megismerné a reformá-
tus vallást. 

  
Mit kell tenniük? 
Szándékukat az 1. osztályba lépő 

gyermekek szülei a beiratkozás so-
rán nyilatkozaton jelezzék. A felsőbb 
osztályba lépő gyermekek szülei 
május 20-ig nyilatkozhatnak gyer-
mekük iskolájában arról, hogy a  
református hit- és erkölcstan tantár-
gyat választják. 

  
Szeretnénk Önöket arra bátoríta-

ni, hogy válasszák a Református 
Egyház által felkínált lehetőséget, 
és írassák gyermeküket református 
hit- és erkölcstanra, melyet az Önök 
iskolájában református lelkész vagy 
szakképzett hitoktató fog tartani. 

 
Szívesen fogadjuk kérdéseiket! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 
 
Tisztelettel: 

 Loment Péter 
református lelkipásztor 

  

 

Helyreigazítás! 
Az előző számunkban tévesen jelent meg A Lepramisszió vasárnapja: 2015. 01. 25. című cikk aláírása. A cikket hoz-

zánk eljuttatta és a templomban az imádságot elmondta: Nagy Sándorné Margitka 
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Húsvéti vetélkedő 
Jézus feltámadásának híre új lendü-

letet adott az asszonyoknak és a tanít-
ványoknak.  A megbénító, szűnni nem 
akaró gyász után a feltámadás híré-
re a tanítványok szívdobogva futottak 
a jó hírrel: Jézus él!  Mozdította a lábu-
kat és szívüket a felismerés, hogy min-
den igaz, amit korábban Jézus magáról 
mondott! Legyőzetett a halál hatalma! 

Ezt a frissen vett örömhírt érezhet-
ték a szívükben, a lábukban és a ke-
zükben azok a testvérek, akik részt 
vettek a március 21-én délelőtt a Bocs-
kai téren és az iskolánkban rendezett  

vetélkedőn. A húsvéti történet mozgó-
sító szavainak elhangzása után a futó-
verseny rajtvonalához sorakozhattak 
a résztvevők. Jó volt tapasztalniuk a kö-
zös futás örömét, hallani a szurkolók 
bátorító szavait. 

A futással egy időben az iskola udva-
rának napsütötte aszfaltján kezdetét 
vette a rajzverseny. Mindenki azt a rész-
letet ábrázolta, ami a nagyhét esemé-
nyei közül leginkább megragadta. 
Többen az utolsó vacsorát, mások  
Jézus nyitott sírját az angyallal, vagy a 
virágvasárnapi bevonulást jelenítették 

meg. Rajzaikat iskolánk rajz szakos 
pedagógusai értékelték. 

A résztvevők felmérhették bibliais-
meretüket is egy húsvéti feladatlap 
kitöltésével. A családok ügyes kezű 
tagjai festhettek tojást, készíthettek 
húsvéti kosárkát vagy ablakdíszt. 

A közösségépítésnek és az ünnepi 
készülődésnek szép alkalma volt ez a ta-
vaszi délelőtt. 

Lomentné Szopkó Tünde 

www.bocskaiter.hu 
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A Baltazár Dezső Református Álta-
lános Iskola jubileumi gálaműsorral 
tisztelgett fennállásának 20. évfor-
dulója alkalmából.  

A gálát 2015. március 28-án tar-
tottuk, melynek a Sillye Gábor Mű-
velődési Központ és Közösségi Ház 
adott helyet. Tanítványaink és mun-
katársaink nagy lelkesedéssel és 
szeretettel készültek e meghatározó 
eseményre. Ekkor megmutathattuk, 
milyen sokszínű lehetőségek várják 
diákjainkat a tanórákon kívül is. 

A gála két részből tevődött össze, me-
lyekben 17-17 műsorszámban mutat-
hatták meg tehetségüket iskolánk tagjai. 
A paletta nagyon sokszínű volt. Zenés, 
énekes, táncos és prózai darabok egy-
aránt megtalálhatóak voltak a repertoár-
ban. Mindkét részt az énekkar nyitotta 
meg. Nagyon büszkék vagyunk a 2001-
ben alakult Magvető kórusunkra.  

Az évek során szerzett tánctudásukat 
mutatták meg felsős tanulóink. Láthat-
tuk az egyik legrégebbi hagyományú 
társastáncot, a bécsi keringőt; a vidám 
hangulatot teremtő countryt; és latin 
táncokból is ízelítőt kaphattunk: 
Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Jive.  

A második osztályosok vidám öl-
tözködős tánccal mutatták meg, 
hogy sajnos az évszak ellenére még 
mindig hűvösek a reggelek. Majd a 
hetedikesek a ’60-as évek nagysike-
rű zenéire készült táncos összeállí-

tással szórakoztatták a közönséget.  

A negyedik osztályosok táncukkal 
egy fontos üzenetet tolmácsoltak: 
Imádkozz a szeretetért! A nyolcadi-
kosok rendhagyó táncos műsor-
számmal készültek. Végül a 
Macskaduett is megelevenedett a 
színpadon. A táncos lábú osztályok 
között a próza is főszerepet kapott. 
Kosztolányi Dezső születésének 130. 
évfordulója alkalmából hallhattunk 
egy tőle származó humoros novellát, 
a Házi dolgozatot. Varga Réka 7.a 
osztályos tanuló ezzel a művel mél-
tón képviselte iskolánkat a városi 
vers-és prózamondó versenyen, 
ahol 1. helyezést ért el.  

De hallhattuk Nógrádi Gábor Ho-
gyan neveljük a zongoratanárnőn-
ket? című prózai darabját is. Hang-
szeres produkciók is voltak szép 
számmal: hegedű, szaxofon, fuvola, 
gitár, citera, zongora. Büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy volt tanítvá-
nyaink közül vannak olyanok, akik 
sikeresek egy-egy művészeti terüle-
ten, és ezen a pályán képzelik el a 
jövőjüket. Külön öröm számunkra, 
hogy közülük többen is elfogadták 
meghívásunkat, és vállalták a fellé-
pést a gálánkon.  

Többen énektudásukkal kápráz-
tatták el a közönséget. Iskolánkban 
már első osztálytól kezdve lehetőség 
van az idegen nyelv tanulására.  

Az emelt óraszámú angol csoport Te-
réz anya Az élet himnusza című versé-
nek feldolgozásával mutatták meg tudá-
sukat. A német csoport Grimm klasszi-
kus meséjét, a Hófehérke és a hét törpét 
játszották el, németül. A kisebbek népi 
gyerekjátékokat, rábaközi, dunántúli 
táncokat mutattak be. A hetedikesek 
a Légy jó mindhalálig című musical-
ből jelenítettek meg egy részletet. 
Iskolánk alsós és felsős drámacso-
portja is bemutatkozott egy-egy színes 
és tanulságos előadással. A 3. és 4. évfo-
lyam tanulóiból álló drámacsoportosok 
a meseírás nehézségeit mutatták be 
Mesebeszéd című darabjukban. A felsős 
tagozatos drámacsoport a Kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja című népmese modern 
átdolgozásával közölték a fontos monda-
nivalót: bár a mai világban központi 
szerepet tölt be a pénz, mégsem ez a 
boldogság forrása. A gálánk közös ének-
kel zárult, melynél az adott részben sze-
replő gyerekek és pedagógusok egy-
aránt színpadra álltak, és a Gyermekszív 
című dalt adták elő együtt.  

Ez a színvonalas rendezvény is 
méltó bizonyítéka annak, hogy in-
tézményünket milyen tehetséges, 
sokszínű diákok és pedagógusok 
alkotják. Köszönjük munkájukat és a 
szülői segítségeket! Joggal lehetünk 
büszkék iskolánkra.  

Balogh-Pankotai Nikolett 

Művészeti gála a Baltazár iskolában 
www.bocskaiter.hu 
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A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment 
Péter lelkipásztor. Szerkesztők: Mátyusné Szabó Adrienn és Barakné Horváth Eszter. Lektorálás: 
Gyulai Edit és Csukásné Bernáth Krisztina. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyene-
sen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail cím-
re várjuk. A kapott anyagokban a változtatás jogát fenntartjuk.  

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

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

Hírek 
Konfirmáció.  

Szeretettel várjuk a felnőttként vagy fiatalként konfirmá-
lók szüleit, hozzátartozóit és a gyülekezet minden tagját a 
2015. május 17-én vasárnap 9 órakor kezdődő istentiszte-
letre, hogy együtt legyünk tanúi a konfirmandusok fogada-
lomtételének. 

A konfirmáció megerősítést jelent. Mivel erősítjük meg 

hitünket? Egyfelől tudással, ismeretek elsajátításával, ame-

lyek szükségesek a keresztyén hitben való éléshez. De a hit 

nemcsak tudás, hanem szívbeli bizalom is Isten iránt.  

Reméljük, hogy a konfirmációi felkészülés az ebben való 

megerősödésre is szolgált. 

Anyák napján, május 3-án 9 órától családi vasárnapot 

tartunk iskolás diákjaink szolgálatával. Várjuk szeretettel 

az édesanyákat és nagymamákat! 

Május 31-én délelőtt 9 órától kerül sor Lukács Beáta 

lelkészjelölt tanulmányait lezáró vizsga istentiszteletére, 
aki második éve végzi szolgálatát gyülekezetünkben. Szere-
tettel várunk mindenkit! 

Esti imakör. Új imakör indul minden hónap 2. és 4. pén-

tek estéjén 6 órától a Református Iskolában. 

Lapzárta: május 29. 

Nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy idén nyáron is 

megrendezésre kerül a Többgenerációs Gyülekezeti 

Tábor. 

Helyszín: Mátraháza Református Üdülő 

Időpont: 2015. július 20-26 hétfőtől vasárnapig 

Kiket várunk? 

Kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket, családosokat, 

egyedül lévőket… mindenkit, aki szeretne hat napot gyü-

lekezeti közösségben, családdal, barátokkal, lelki testvé-

rekkel, jó hangulatban, beszélgetésekben, kirándulások-

ban együtt tölteni! 

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.  

Az utazás személyautókkal, és szükség esetén bérelt 

busszal történik, melynek költségét az utasok fedezik. 

SZÉP kártyás fizetésre is van lehetőség. 

 

A jelentkezők vállalják, hogy legkésőbb 2015. június 15-ig 

a részvételi költségből 10 000 Ft-ot (jelentkezőként)  

előlegként kifizetnek. A fennmaradó összeget legkésőbb a 

tábor kezdetéig rendezik.  

A gyülekezeti tábor rendjéhez alkalmazkodnak. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezés sorrendjét 

és a részvétel időtartamát a férőhelyek elosztásánál figye-

lembe vesszük. 

Táborozz velünk! 


