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Református Cursillo 
A Cursillo spanyol eredetű szó, kis 

vagy rövid "kurzust", tanfolyamot 

jelent. 

Csütörtök estétől vasárnap estig 

tartó együttlét bentlakással, ahol 

lelkészek és világiak a keresztyén hit 

mai világunkban is érvénye igazsága-

it, a keresztyén élet kiteljesedésének 

lehetőségeit, valamint a keresztyén 

emberi kapcsolatok mintáit mutatják 

be, nemcsak előadással, hanem be-

szélgetésekkel, életpéldákkal. Egy 

szeretetteljes közösség, amelybe al-

kalom nyílik új felismerések meglá-

tására hívőknek és keresőknek egy-

aránt. Ez a közösség időnként utóta-

lálkozókat szervez, aminek spanyol 

neve Ultreya (ami magyarul kb. úgy 

adható vissza, mint tovább, előre) 

A kezdetek visszanyúlnak a spa-

nyol polgárháború éveihez, amikor 

az ottani katolikus egyház megújulá-

sához megfelelő közösségi formákat, 

új módszereket és elkötelezett egyé-

niségeket kerestek. Akkor sikerült 

lerögzíteni ennek a sajátos lelkiségi 

mozgalomnak az alapjait. A teljes 

megnevezés: Cursillo de Cristiandad, 

a keresztyénségről szóló rövid tanfo-

lyam. Ez a mozgalom azóta - kisebb 

változtatásokkal - a világ különböző 

országaiban, különféle keresztyén 

felekezetekben elterjedve több millió 

embernek adott életre szóló élményt, 

és modern világunk mindennapjai-

ban használható megoldásokat kör-

nyezetünk kihívásainak keresztyéni 

kezeléséhez. 

Ezt a közösségi élményt érdemes 

megtapasztalni! 

Magyarországon a Református 

Cursillo létrehozásának gondolata 

2005-ben született meg. A gondola-

tot hamar tett követte! A kezdemé-

nyezéshez segítő emberek is csatla-

koztak, mind elkötelezett világiak, 

mind a Református Egyházhoz tarto-

zó, a Cursillo ügyét támogató testvérek. 

Tudom, hogy eljön a Messiás, akit 
Krisztusnak neveznek. 

Jn 4,25  
Advent – várakozás. Az advent 

szóról a . 
Az adventet a várakozással szoktuk 
összekötni. Ez a szó, advent, annyit 
jelent: eljövetel. Régen úgy mond-
ták: Adventus Domini, az Úr eljöve-
tele. Mára egyszerűen csak adventet 
mondanak az emberek, és gyakran 
nem is tudják, hogy mit jelent, hogy 
kire vonatkozik ez a szó. 

Azt is mondhatjuk, hogy kiürese-
dett a szó jelentése. És már nem is az 
eljövetelt érti alatta az embert, ha-
nem azt, hogy az adventi időszakban 
várakozni kell valamire. És végül 
aztán az ember gondolatában már a 
szó nem is azt jelenti, hogy 
„eljövetel”, hanem azt, hogy 
„várakozás”. 

És mivel várakozni általában nem 
szeretünk, ezért türelmetlenné válik 
az ember az adventben is. Mintha 
ezen is keresztül akarna a modern 
ember rohanni, hogy minél előbb 
megérkezzen a Karácsonyba. A mai 
gyakorlatias ember nem szeret várni, 
ezért egyből a lényegre akar térni. 
Pedig az adventben éppen az a szép, 
hogy lehetőséget kapunk arra, hogy 
szépen megérkezzünk Karácsonyra, 
és el tudjuk kerülni, hogy csak úgy 
„berontunk” az ünnepbe. 

Gyakran fontos szerepe van a vára-
kozásnak, a minőségi várakozásnak. 
Például, amikor a szerelmes fiatal 
várja a találkozást. És miközben tű-
kön ülve várakozik, aközben készül 
és felkészül a találkozásra: rendbe 
teszi magát, ruháját, haját; elgondol-
kodik azon, hogy mit fog mondani, 

vagy mivel kedveskedik párjának. 
De érezzük és tudjuk azt, hogy 

nem minden várakozás advent. És 
nem is minden várakozás ad örömöt 
az embernek. Hiszen várakozunk 
a buszra, vonatra is, de az nem ad-
vent. Várakozunk az orvosi rendelő-
ben is órákon keresztül, az mégsem 
advent. Az adventben mégis benne 
van várakozás, de az egészen más. 
Mitől lesz a várakozásunk igazi ad-
venti várakozás? Mi teszi a várakozá-
sunkat adventivé? 

Három tényezőtől lesz várakozá-
sunk adventivé. Három alapvető ré-
sze van az adventi várakozásnak, ami 
kiemeli a hétköznapi várakozások 
közül az adventet. 

1. Az első, ami a várakozást igazi 
adventté teszi az, Aki az ígéretet ad-
ta: Isten. A Mindenható Isten áll 
minden mögött. Ő az, Aki az ígéretet 
tette nekünk, hogy van mire várni, 
hogy érdemes nekünk várakozni. 
Isten az, Aki arra kér bennünket, 
hogy várakozzunk. Isten ura az idő-
nek, a mi életünk idejének. Urunk 
tudja nagyon jól azt, hogy az idő drá-
ga, és nem akarjuk elvesztegetni 
az időnket feleslegesen. De éppen 
ez az egyik nagyon fontos dolog az ad-
venti várakozásban, hogy Isten azt 
kéri tőlünk, hogy a nagyon drága 
időnket úgy éljük, hogy várakozással 
vagyunk tele, mert érdemes vár-
nunk. 

2. A második, amit a várakozást 
igazi adventté teszi, az ígéret maga. 
Nem mindegy, hogy az ember mire 
vagy kire vár. Várakozhatunk arra, 
hogy sorra kerüljünk a pénztárnál, 
vagy a piacon, hogy végre bennünket 
is kiszolgáljon a zöldséges. Várakoz-

hatunk arra, hogy megkapjuk az ér-
tesítést, felvettek-e választott közép-
iskolába vagy később az egyetemre 
vagy egy munkahelyre, vagy hogy 
a tanár kijavítsa a dolgozatunkat. 
Várakozhatnak a kicsik arra, hogy 
vajon milyen ajándék kerül majd a ka-
rácsonyfa alá. De a várakozás nem 
attól lesz advent, hogy valamit na-
gyon-nagyon várunk. 

Az advent attól lesz advent, hogy 
Isten ígéretének beteljesülésére vá-
rakozunk. Csak amiatt lesz várakozá-
sunk igazi adventté, hogy Jézus eljö-
vetelére várakozunk. Jézus Krisztus 
isteni lénye szenteli várakozásunkat 
szent adventi feszültséggé. 

3. Végül a harmadik összetevője az 
igazi adventnek a reménység. A re-
ménység azt jelenti, hogy bár még 
nem látom az ígéret beteljesedését, 
mégis egészen biztosan tudom, hogy 
be fog teljesedni, mert a hatalmas 
Isten a garancia arra, hogy az ígéret 
beteljesedik a maga idejében. 

Isten sohasem csap be minket. 
Benne és az Ő ígéreteiben nem fo-
gunk csalódni. Ez az adventi remény-
ség fogalmazódik meg a samáriai asz-
szony szavaiban, amikor ezt mondja: 
„Tudom, hogy eljön a Messiás, akit 
Krisztusnak neveznek.” Azt kívánom, 
hogy legyen bennünk is ez a csodála-
tos adventi várakozás, mely szent 
feszültséggel itatja át napjainkat, 
hogy Isten megígérte Fiának, Jézus-
nak az eljövetelét, és Ő biztosan el-
jön, és nem késik. Legyél hát készen 
te is Krisztus fogadására! Ámen. 

Loment Péter lelkész 

Adventi várakozás 
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Beszámoló a Nyíracsádi ifjúsági találkozóról 
2015. nov. 21-én lehetőségünk 

nyílt részt venni a Nyíracsádi ifjúsági 

találkozón. Magyar Balázs Dávid 

tanár úr és Lukács Levente segédlel-

kész vezetésével öten utaztunk a bö-

szörményi ifikör tagjai közül a nyír-

ségi településre: Dombi Máté, For-

gács Csaba, Gergely Antal, Mező Pé-

ter, Rácz András. 

A délelőtt folyamán közösen éne-

keltünk és imádkoztunk. Majd meg-

hallgattunk egy színvonalas előadást 

Sajtos Szilárd tábori lelkésztől  

(a hadseregben betöltött rangja sze-

rint százados) az Isten- és hazaszere-

tetről. Délután fakultatív programo-

kon vehettünk részt (táncház, imala-

birintus, kézművesség). Amíg néhá-

nyan táncoltak, mi beszélgettünk 

(egy tagunk, Rácz András részt vett 

a táncban is ). 

Sajnos egész nap esett az eső, de ez 

a mi kedvünket nem tudta elrontani, 

jól éreztük magunkat együtt. A be-

szélgetések során alkalmunk nyílt 

nosztalgiázni és jobban megismerni 

egymást.  

A programok befejeztével élmé-

nyekkel gazdagodva, lelkileg feltöl-

tődve indultunk haza.  Köszönjük 

a lehetőséget a szervezőknek, a kísé-

rőknek és várjuk a következő találko-

zót. 

Gergely Antal és Rácz András 

Az első református Cursillót 2005 

novemberében Kecskemét mellett 

Nyárlőrincen az Emmaus-házban 

tartották. Tapasztalataink folyama-

tosan bővültek, bővülnek, és a támo-

gató testvérek száma is egyre növekszik. 

2008 februárjában a cursillo ügyé-

nek sikerült megnyerni Erdélyt is! 

Szovátán szervezték meg az első ha-

táron túli alkalmat. Ezt 2008-ban 

még további négy másik Cursillo 

követte. Erdélyi testvéreink már ön-

állóan szervezik saját alkalmaikat. 

2010 végére már eljutottunk a 45. 

Cursillóig! Ezt is Szovátán tartották, 

november 18-21 között. Ez egyúttal 

a 15. Erdélyi alkalom volt. 

2011 márciusában Balazséron 

megtartották az első kárpátaljai 

cursillót. Felvidéken, májusban 

Kokava Linia nyitotta meg a sort! 

2011 novemberében már a 62. 

cursillós alkalmat tartották Berek-

fürdőn. Ekkor lépte át a magyaror-

szági résztvevők létszáma az 1000 

főt. 

2012-ben újabb áldott alkalmakkal 

gazdagodott a Református Cursillo. 

További 490 testvérünk tudott csat-

lakozni a közösséghez határon innen 

és túl. Kárpát-medencei összlétszám 

2012 végén 2216 fő. 

A 2013-as esztendőt Kárpátalja 

nyitotta meg - megelőzhetetlenül -, 

január 3-án! Ez már a 81. Cursillo 

volt! 

2015-re úgy fordultunk, hogy már 

120 Cursillo sikeres szervezése tör-

tént meg. 

Folyamatosan újabb elhívott szol-

gáló munkatársak kapcsolódnak 

a munkába. Mindegyikük új életpél-

dát, új színt kölcsönöz a közösség-

nek! Ami közös bennünk, az az Isten 

iránti feltétlen elkötelezettség. Ez 

jelenik meg alkalmainkon, ezt adjuk 

tovább, ez érinti meg a résztvevőket, 

ez segíti őket, hogy ki-ki végigjárhas-

son az Evangélium befogadásának 

útján! 

A Cursillot, Magyarországon, több 

helyszínen szervezik, Kecskeméten, 

Balatonszárszón, Monoszlón, Nyár-

lőrincen, Berekfürdőn, Aggteleken. 

Az alkalmak iránt mindig nagy az ér-

deklődés és a helyeknek megfelelően 

általában teljes a kihasználtság is. 

A Református Cursillo most nov-

emberben ünnepelte a 10 éves szüle-

tésnapját, és novemberben volt a 

140. Cursillo Berekfürdőn, amelyen 

hála Istennek, részt vehettem. 

Én 2009-ben vettem részt először 

Cursillon, Debrecenben, a Dorcas 

Centerben, azóta többször segítettem 

egy-egy ilyen hosszú hétvége szerve-

zésében. Minden alkalom hihetetlen 

élményt nyújtott és nagyon nagy lel-

ki feltöltődést jelentett számomra. 

Őszintén bevallom, nagyon el lehet 

fáradni testben, de a lelkünk szár-

nyakat kap. 

Ez a hosszú hétvége, egy hitben és 

szeretetben eltöltött feltöltődés, min-

denkinek sajátos élményt nyújt, ami-

lyet máshol nem élhetünk meg. Ha 

Valaki szeretné érezni, hogy Isten 

szereti és testvérek vagyunk az Egy-

ház közösségében a földrajzi helyze-

tünktől függetlenül, azoknak aján-

lom ezt az alkalmat.  

Aldás, békesség! 

Rab Marianna 
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Október 31-én a reformáció napján a Hajdúböszörményi Kálvin-téri Református Egyházközség meghí-
vására a Hajdúk „fővárosa” Hajdúböszörmény vendégei volt a Várad-velencei Református Egyházköz-
ség lelkipásztora Farkas Antal, valamint az egyházközség színjátszó csoportja és néhány presbiter. 

„Szombaton a kora reggeli órákban 
indultuk el a Kolozsvári úton találha-
tó Zöld Templom elől, hogy egy meg-
hívásnak eleget téve a reformáció 
emléknapján Farkas Antal lelkipász-
tor igét hirdessen a Kálvin-téri refor-
mátus templomban. Az esti órákban 
pedig a színjátszó csoport tagjai a 
helybeli Sillye Gábor Művelődési 
Központ és Közösségi Ház színpadán 
előadják a Titoktalanított világ című 
színpadi játékot. 

 
 
A Nagyváradtól mintegy 95 kilo-

méterre fekvő hajdúvárosba a dél-
előtti órákba érkeztünk, ahol nagy 
szeretettel fogadtak bennünket a 
nagyon szép „egyházi központjuk-
ban”, hiszen a lelkészi hivatal mel-
lett több más épület is található, 

melyek különböző tevékenységeknek 
biztosítanak otthont. A házigazda 
Tönkő Levente lelkipásztor, Török 
András és Lukács Beáta beosztott 
lelkipásztorok a gyülekezeti ház 
egyik termében invitáltak, ahol bő-
séges reggelivel fogadtak bennün-
ket. Ezt követően a városközpontba 
vezetett utunk, ahol megcsodálhat-
tuk a szépen felújított Bocskai-teret, 
mely egyben a város főtere, ahol 
büszkén áll Bocskay István Erdélyi 
fejedelem szobra – Holló Barnabás 
szobrászművész alkotása. De 
ugyanott láthattuk a Táncoló haj-
dúk szobrát, no meg a teret szinte 
betöltő református templomot.  

 
Hajdúböszörményről érdemes tud-

ni, hogy a Hajdúság legnagyobb vá-
rosa, mintegy 32 ezer lakossal, nevét 

a hajdúkról és a böszörményekről 
kapta. A böszörmények muzulmán 
vallású bolgár-török nép voltak, akik 
a honfoglalókkal egyszer érkeztek a 
vidékre, a tatárjárás ideje alatt ki-
pusztultak. A hajdú előtagot a város 
a hajdúktól kapta, akiket 1609-ben 
Báthory Gábor Erdély fejedelme te-
lepítette a városba. A városközpont 
megtekintése után a Kálvin-téri re-
formátus egyházközség által működ-
tetett Kálvin János Református Szol-
gáltató Központot látogattuk meg, 
ahol Kertész Andrea intézményveze-
tő és munkatársai fogadtak bennün-
ket, ahol egy kiadós ebédet is el fo-
gyasztottunk.” 

Hajdúböszörményi meghívásnak tettek eleget 

„Az istentisztelet a kora délutáni 
órákban kezdődött a Kálvin-téri 
templomban az ünnepi istentisztelet, 
mely a reformáció emléknapja kere-
tében zajlott. A nagy méretű és befo-
gadású templom – mintegy 2000 
ülőhely – 1897-1898 közötti időszak-
ban épült, téglalap alakú, hossza 
44,5 méter, szélessége 24, 5 méter a 
templom tornya 47, 7 méter magas. 
Azt nem lehetne elmondani, hogy az 
istentiszteletre megteltek a padso-
rok, de sokan eljöttek az egyházi ese-
ményre, köztük a város alpolgármes-
tere Sőrés István, aki a nap folyamán 
az összes a reformáció emléknap 
tiszteletére szervezet rendezvényen 
részt vett. Az istentisztelet keretében 
elsőként Tönkő Levente az egyház-
község lelkipásztora mondott kö-
szöntő beszédet, üdvözölve minden-
kit, aki eljött a reformáció emléknap-
jának ünnepére. Külön köszöntötte a 
várad-velencei igehirdető lelkipász-
tort Farkas Antalt és az őt elkísérő 
fiatalokból álló színjátszó csoportot, 
a presbitereket. A köszöntő után a 

helyi hittanórákat látogató gyerekek 
szolgáltak, ennek keretében mutat-
ták be Petőfi Sándor Csokonai című 
versét, oly eredeti jelenetekkel, mely-
ből a vers „főszereplője” a hordó sem 
hiányzott.  

 
Az istentisztelet keretében Farkas 

Antal, a Nagyváradi Várad-velencei 
Egyházközség lelkipásztora hirdette 
Isten igéjét, melyet imádkozással 
kezdett, ennek mondanivalója a kap-
csolódott a reformáció emléknapjá-
hoz. Prédikációjának alapgondolatait 
a Krónikák I. Könyve 13. részéből 
merítette. „Tanácsot tarta pedig Dá-
vid az ezredeknek, századoknak feje-
ivel és minden elöljárókkal. És mon-
da Dávid Izrael egész gyülekezeté-
nek: Ha néktek tetszik, és ha az Úr-
tól, a mi Istenünktől van, küldjünk el 
a mi atyánkfiaihoz, a kik otthon ma-
radtak Izrael minden tartományai-
ban (...)” – szólt többek között Isten 
igéje. 

 
„Nagyon különleges ez az Ószövet-

ségi történet, amelyet a gyülekezet 
előtt ismertettem”, mondta a lelki-
pásztor. Elcsodálkozhattunk azon, 
hogy mi megtörténhet egy néppel, 
elcsodálkozhattunk azon, hogy min-
den megtörtént az egyházzal a törté-
nelem során. Elmondhatjuk, hogy 
velünk aztán minden megesett, talán 
nincs a világon olyan út, amelyet mi 
nem jártunk volna be. Megújulás-
nak, reformációnak is nevezhetjük 
ezt a jelenséget. A szövetség ládikója 
nincs a maga helyén. Váradon is volt 
olyan – van olyan – , hogy nincs he-
lyén az Úr ládája”. Beszélt a magyar 
reformátorokról is. A megújulás 
mindenkinek a gondja kell, hogy 
legyen – mondta többek között pré-
dikációjában a tiszteletes.” 

Az istentisztelet 

Emlékezés, koszorúzás 
„Az istentisztelet után a jelenlévők a 

megkoszorúzták Nagy István (1770–
1831) lelkipásztor síremlékét, aki 1801-
ben foglalta el a hajdúböszörményi 
lelkipásztori szolgálatát, akik főleg ar-
ról lett nevezetes, hogy a református 
énekeskönyvben több zsoltárt is írt, de 

a városban mint tanár is működött. Az 
életútját Loment Péter, a Bocskai-téri 
Református Egyházközség lelkipászto-
ra méltatta. A koszorúzás előtt és utá-
na is, Nagy István által irt zsoltárok 
hangzottak el. A síremléknél koszorút 
helyeztek el a várad-velenceit reformá-

tus egyházközség képviselői is. A dél-
utáni órákban, a reformáció emlék-
napja alkalmával, emlékülést tartottak 
a hajdúböszörményi városháza Bátho-
ry termében, nagy számú résztvevők-
kel.” 
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„Az esti órákban került sor a várad
-velencei fiatalok színházi előadásá-
ra, melyre a Sillye Gábor Művelődési 
Központ és Közösségi Házban került 
sor. Sokunk számára kellemes meg-
lepetés volt, hogy a színház terem-
ben sokan foglaltak helyet. A Várad-
velencei ifjúság a Titoktalanított vi-
lág című színpadi játékot adták elő, 

melyet Nagyváradon néhány héttel 
ezelőtt mutattak melyről lapunk is 
beszámolt. Az akkori tudósítás mellé 
szeretném hozzáfűzni, hogy igazi 
profi munkáról árulkodik az amatőr 
színjátszók, rendezők részéről, amint 
ezt az ismeretlen írótól származott 
darabot, színpadra vitték. A több 
jelenetből álló darab összekötő zené-

je egy nagyon szépen kigondolt meg-
valósítás. Az elhangzott zenei dara-
bok szinte szervesen illeszkedett az 
előadás mondanivalójához – igazi 
mestermunka. Mindezt a közönség is 
nagyra értékelte, hiszen felállva, vas-
tapssal köszöntötte a fiatalok nagy-
szerű szolgálatát.” 

Titoktalanított világ  

Az előadás végén Tönkő Levente lelkipásztor köszönte meg a várad-velenceiek egész napos jelenlétét 
Hajdúböszörményben, mellyel nagyban hozzájárultak a reformáció emléknap ünnepélyes lezajlásához.  
Az est egy nagyszabású szeretetvendégséggel zárult, sok résztvevővel.  

Dérer Ferenc 
Szerkesztő/Redactor 

Az írások a nagyváradi Megyejáró Bihari Napló  
2015. november 3. –i számában jelentek meg a közölt formában. 

A fényképeket Juhász Csaba készítette. 

Farkas Antal lelkész hirdette Isten igéjét 

A Várad-velencei amatőr színjátszók előadása 

Nagy István egykori lelkipásztor síremlékét koszorúzták meg  

Istentisztelet a Kálvin téri templomban 

Emlékülés a városháza Báthory termében 
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Presbitereink válaszolnak  
Előzékenység, mosoly, sietős lép-

tek, Sz eretet köz elbe n, szolgálat 
és a fehér ruháról még nem is szól-
tam. Ugye ráismertünk Margitkára? 
Nagy Sándorné Margitka nagyon 
sokat tett és tesz gyülekezetünkért, 
átívelve több lelkipásztor, lelkészhá-
zaspár szolgálatát. Nagyon sok 
szeretetközeli élménye van, ha visz-
szaemlékszik az elmúlt húsz 
év 
is Ő bátorított az Imakörbe 
való bekapcsolódásra. Kö-
szönet minden tettéért. Az 
Úr adjon békességet, bol-
dogságot magánéletében, 
bővülő családja körében is 
és a gyülekezet szolgáló 
presbitereként is.

 
- Vágytál-e valaha is 

arra, hogy presbiter 
legyél? 

Amióta a gyülekezet tagja 
vagyok, több ciklusban is 
voltam presbiter, de beval-
lom őszintén, nem vágytam 
erre a tisztségre. Nem azért 
mintha nem megtisztelő és 
szép feladatnak tartanám, 
hanem azért, mert általában 
semmilyen tisztségre nem 
vágyok. Valamennyi alka-
lommal a testvérek rábeszé-
lésére vállaltam el. Amit az 
erőm és adottságom lehető-
vé tett, azt mindig is igye-
keztem megtenni, akár volt tisztsé-
gem, akár nem. 

- Nehezebb, vagy könnyebb a 
feladat, mint előzőleg gondol-
tad? 

Úgy érzem, nekem elég nehéz fel-
adat. Az ülések leggyakoribb témái 
ugyanis építkezéssel kapcsolatos 
ügyek, ingatlanok, árajánlatok, pá-
lyázatok, pénzügyi dolgok, amelyek-
hez nemigen értek. Hála Istennek, 
többen vannak a presbitériumban, 
akik tapasztaltak és jól tájékozottak 
hasonló ügyekben. Az éppen aktuális 
bizottság előre megbeszéli a dolgo-
kat, ez kerül a presbitérium elé, ahol 
még mások is hozzászólhatnak, taná-
csolhatnak. Ezen segítségekkel pró-
bálok dönteni. 

- Pontosan mi a feladatod 
mint presbiter? 

Közel huszonegy éve már, hogy 
először léptem át a Bocskai téri 
templom „küszöbét”. Ez alatt az idő 
alatt többféle szolgálatot végeztem 
a gyülekezetben. Valamennyit öröm-
mel és szeretettel, de a legközelebb 
a mai napig is a diakóniai munka áll 
hozzám. A presbitériumban is a Dia-
kóniai bizottság tagja vagyok. Szíve-

sen végzem az asztalok körüli szolgá-
latot, az idősek, betegek, és a sérült 
fiatalok látogatását, a gyermekott-
honban élő gyermekek patronálását. 

- Hogyan tudod összeegyez-
tetni ezt a szolgálatot a család-
dal? 

A családom már hosszú évek óta 
alkalmazkodik a szolgálatomhoz. 

Volt olyan időszak, amikor én voltam 
az első, aki a templomba belépett, és 
az utolsó, aki kilépett, mivel elég 
sokrétű szolgálatot végeztem 
(harangozás, nyitás, zárás, számok 
kirakása, takarítás, díszítés, pénztári 
munka, látogatás stb.) Ezért úgy ala-
kítottuk ki, hogy ha valamit ünnepe-
lünk, nálunk nem ebéd van, hanem 
délután 4-5 órára gyűlik össze a 
család. Amióta a férjem nyugdíjas, ő 
is sokat segít az otthoni munkában. 

- Milyen a presbiterek egy-
máshoz való viszonya? 

Mint említettem, több ciklusban is 
voltam presbiter, és sajnos voltak 
olyan időszakok, amikor hangosak, 
indulatosak voltak a tanácskozása-
ink. Hála Istennek már évek óta nyu-
godt, békés a légkör. A témák precí-
zen elő vannak készítve, és mindenki 
elmondhatja gondolatait, javaslatait. 
Testvérként szeretjük, tiszteljük, ha 
kell, segítjük egymást. 

- Az Úr Isten áldását még in-
kább érzed-e, amióta ezt a szol-
gálatot végzed? 

Hiszem, hogy születésem óta oltal-
maz az Úr, de amióta a gyülekezet 
nagy családjának tagja lettem, külö-

nösen árasztja rám áldásait. Renge-
teg lelki és testi erőt kaptam a csa-
ládban és a gyülekezetben végzett 
szolgálataimhoz. Kaptam egy új csa-
ládot, kaptam szerető testvéreket, 
kaptam pótapát (Bódi Anti bácsit), 
kaptam pótanyákat, barátokat, sok-
sok szeretetet. Hálát adok Istennek 
mindezekért. 

- A következő ciklus-
ban a 
tisztséget vállalni? 
Az idén június 15-től nyug-
díjas lettem. A gyülekezet-
ben végzett több, mint 
húsz éves  „intenzív” szol-
gálat után, innen is szeret-
nék „nyugdíjba” menni. 
Úgy érzem nem 

a kö-
vetkező ciklusban biztosan 

a szol-
gálatot. Remélem lesz 
olyan fiatal, aki örömmel 
és tettre készen tudja vál-
lalni ezt a feladatot. 
- Milyen vágyaid van-
nak, akár rövid, akár 
hosszabb távon? 
Bár egyre ritkábban, de 
amennyire erőm, időm és 
a családi teendők engedik, 
szeretném még végezni a 
látogatói szolgálatot. Sze-
retném, ha kis családom 
szeretetben, békességben 
élhetne. Szeretnék férjem-

mel, gyermekeimmel és unokáimmal 
többet együtt lenni. Bár nem sok idő 
jut rá, de szeretnék még néha írogat-
ni, gondolataimat továbbadni. Nagy 
izgalommal vártuk Edit lányunk kis-
fiának, harmadik unokámnak Zalán-
nak a megszületését, aki október 18-
án, 3430 

, az egész család nagy örömére. 
Szeretném még látni az ő fejlődését, 
növekedését, és szeretnék tevéke-
nyen részt venni, a vele kapcsolatos 
teendőkben is. 

Az első Ige, amely megérintett, és 
mind a mai napig vezérigém: „ Is-
ten szeretet, és aki a szeretet-
ben marad, az az Istenben ma-
rad, és az Isten is Őbenne.” 
1Ján. 4,16 

Tardiné Szilvi 
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2015 októberében Cristina 

Catalano, román származású okta-

táskutató három hetet töltött Ma-

gyarországon a Debreceni Egyetem 

vendégeként. A kolozsvári Babeș-

Bolyai Tudományegyetem tanára, 

doktorjelölt a Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Karon elsősorban 

szakmai tapasztalatokat gyűjtött. 

- Hogyan teltek a napjai az ösztön-

díjas időszakban? 

- 

a Gyakorló Óvoda munkájával, 

majd részt vettem hallgatói gyakor-

latokon és az óvodai szüreti mulatsá-

gon is. Találkoztam magyar hallga-

tókkal, akikkel elsősorban a gyakor-

lati képzéssel kapcsolatos tapasztala-

taikról beszélgettem. A könyvtárban 

is sokat időztem, bőséges olvasniva-

lót találtam a kutatásaimhoz. Na-

gyon köszönöm, hogy a Baltazár De-

zső Református Általános Iskolában 

is tölthettem egy délelőttöt. 

- Említette anítást és a kutatást 

is. Mivel foglalkozik pontosan? 

- Tanítóként dolgozom egy általá-

nos iskolában, ahol a Lépésről lépés-

re program szerint haladunk. Ami-

kor a kollégám van az elsőseimmel, 

olyankor én az egyetemen vagyok és 

a hallgatók iskolai tanítási gyakorla-

tát szervezem. A tanári hatékonyság-

nak fontos eleme a kommunikáció, 

és a doktori dolgozatomban azt vizs-

gálom, hogyan lehet a hallgatók 

kommunikációs kompetenciáját fej-

leszteni. 

- Miben hasonlít, és miben tér 

el a magyar és a román általános isko-

la? 

- Romániában 6 évesen kerülnek 

a gyerekek iskolába. Az általános 

iskola egy előkészítő évből és négy 

tanévből áll. Ötödik osztálytól a gye-

rekek középiskolába járnak. Az álta-

lános iskolás gyerekek 8-tól délig 

vannak iskolában, utána a többség 

hazamegy, mert a délutáni órák fize-

tősek. A tanórák 50 percesek, nincs 

jelzőcsengetés. A szünetek 10 perce-

sek, a tízórai szünet 20 perces. A leg-

jobb érdemjegy Romániában a 10-es. 

Egy osztályban nálunk átlagosan 

harminc gyerek tanul. A tankönyve-

ket, munkafüzeteket minden nap 

hazaviszik a gyerekek. Nagyon sok 

otthoni házi feladatot kapnak és sok 

írásbeli dolgozatot írnak, a szóbeli 

felelés ritka. Az iskolákban a hittan 

keretében ortodox hittanoktatás fo-

lyik, de a református, katolikus, 

evangélikus vallású stb. gyerekeknek 

megszervezik a hitoktatást. Angol 

nyelvoktatásban már az előkészítő 

évtől részt vesz minden gyerek. A tan-

termeket a román pedagógusok is 

igyekeznek díszíteni, otthonossá ten-

ni. A Baltazár-iskolában nagyon sok 

remek ötletet láttam, melyeket a fo-

tóim alapján el fogok készíteni az osz-

tályom számára. 

- 

- Kolozsvár mellett egy kisváros-

ban, Bitsritzben lakom és dolgozom, 

így hamar otthonosan éreztem ma-

gam. A főtér gyönyörű, a lángos 

és a forró csoki feledhetetlen. A 

segítőkészek voltak minden hely-

zetben annak ellenére, hogy nem 

beszélek magyarul. 

- Tervezi, hogy visszajön hozzánk? 

- Természetesen, már be is jelent-

keztem a decemberi Különleges bá-

násmód című nemzetközi konferen-

ciára. A kolozsvári egyetem pszicho-

lógiai és neveléstudományi karán 

sok magyar hallgatónk van, ezért 

szeretném, ha létrejönne egy kétol-

dalú csereprogram. 

s láthatnák a gyakorló óvo-

dát, a református általános iskolát és 

mi is szívesen látjuk tapasztalatcse-

rére Kolozsváron a magyar hallgató-

kat, oktatókat. 

dr. Nemes Magdolna 

Csillagos ötös Böszörménynek 
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Gyermekoldal 

 

Jó néhány évvel ezelőtt, Szekeres Adrienn orszá-
gosan híres énekesnő kérte az iskolánk énekkarát, 
hogy a Bocskai téri templomban megrendezésre 
kerülő karácsonyi koncertjét színesítsük éneklé-
sünkkel, aminek nagy örömmel tettünk eleget. 

Immáron másodjára, ismét nagy megtiszteltetés 
érte kórusunkat. Pintér Béla, aki keresztyén körök-
ben igen ismert és elismert énekes, kérte, hogy a 
legújabb karácsonyi albumán lévő dalok közül há-
romban csendüljön fel a gyermekkarunk tiszta 
hangja. 

Nagy örömmel, lelkesedéssel és feszített tempó-
val készültünk föl a „Láss Csodát!” CD hangfelvéte-
lére, mely november 20-án meg is valósult. A mun-
kánkat még nem fejezhettük be, mert a lemezbe-
mutató karácsonyi koncertre, december 20-án, 
Debrecenben a Kölcsey Központba is hivata-
losak vagyunk, ahol jelenlétünkkel és éneklésünk-
kel különlegessé tesszük az egyébként is gyönyörű 
énekeket és a koncertet. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az 
estére és kívánjuk, hogy ez az alkalom hangoljon rá 
minden jelenlevőt a karácsony igazi lényegére, a 
Megváltó születésére! 

Tóthné Tóth Anikó 

 

„LÁSS CSODÁT!” 
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Családi vasárnap és csoportos keresztelő 
„Nagy a világ, 
Én csak porszem vagyok, 
Isten napja 
Én reám is ragyog.” 
 

Pósa Lajos Isten című gyermekversének felcsendülésével vette kezdetét 
2015. november 15-én a családi vasárnap keretein belül a 2. a osztályos kis 
nebulók szolgálata. A műsor központi témája az örömteli alkotás volt. Az 
elhangzott történet - Mózes 40 napos pusztai vándorlásához kapcsolódóan- 
az Úr dicsőségére épített sátor elkészüléséről szólt. Az építésnél a mesterem-
berek összetartó, lelkes munkája került hangsúlyozásra, melynek jutalma az 
Úr dicsőségével beragyogott hajlék volt. Kis diákjaink zárásként imádságban 
mondtak hálát az Isten mindent és mindenkit betöltő őrző jelenlétéért. 

Erőt kértem az Úrtól, -  

s ő nehézségeket adott,  

melyeken megedződtem. 

 
Bölcsességért imádkoztam, -  

és problémákat adott,  

melyeket megtanultam megoldani. 

 
Előmenetelt óhajtottam, -  

gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,  

hogy dolgozzam. 

 
Bátorságot kértem, -  

és Isten veszélyeket adott,  

melyeket legyőztem. 

 
Szeretetre vágytam, -  

és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,  

hogy segítsek rajtuk. 

 
Kegyes jóindulata helyett  

alkalmakat kaptam a jóra. 

 
Semmit nem kaptam, amit kértem,  

és mindent megkaptam, amire szükségem volt. 

 
Meghallgatta imádságomat!  

Wilhelm Nakatenus SJ (Aachen, 1682) 
 
 

Erőt kértem az Úrtól 
(Meghallgatott imádság) 
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Adventi ünnepség  

a tiszafüredi Szivárvány– házban 
December 5-én Tiszafüredre, a 

reformátusok fogyatékos otthonába 
látogatott a gyülekezetünkből 12 fő. 
Az otthon lakóinak és dolgozóinak 
meghívására érkeztünk, és adventi 
műsoron vettünk részt.  

A lakók feltétel nélküli szeretettel, 
nagy várakozással mint családtago-
kat fogadtak bennünket Az intéz-
ményvezető asszony köszöntésében 
a kapcsolattartás jelentőségét hang-
súlyozta, majd a lakók színvonalas 
műsorát tekintettük meg. Az áhítatot 
Kiss Ella lelkésznő tartotta, ami le-
hetőséget adott az elcsendesedésre. 
Ezután intézménylátogatáson vet-
tünk részt, amit szeretetvendégség 
követett. A finom ebéd elfogyasztása 
után a gondozottakkal beszélgettünk 
és közösen énekeltünk. A csoportunk 
pénzbeli és tárgyi adományokkal 
(ruhanemű, tartós élelmiszerek) se-
gíti az intézményt.  

Hálatelt szívvel tapasztaltuk, hogy 
a lakókat ebben a szép, rendezett 
otthonban nem csak fizikailag látják 
el, hanem gazdag lelki táplálékot is 
kapnak. 

Az Úr áldását kérjük az intézmény 

minden dolgozójára és lakójára, 
hogy a rájuk nehezedő terheket hor-
dozni tudják. 

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörge-
tek: ha valaki meghallja a hango-
mat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 

ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig 
énvelem.” Jel. 3,20 

 
Uzonyi Antal és Uzonyi Antalné 
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Vasárnap délután, miután ottho-

nainkban, templomainkban és a vá-

ros adventi koszorúján is fellobbant 

a második gyertya lángja, kint hagy-

tuk a borongós időt, és behúzódtunk 

iskolánk étkezőjébe. A „megterített” 

asztalok már vártak minket. Sütemé-

nyek, gyümölcsök, friss tea és kávé 

illatával hívogatott. A legtöbb aszta-

lon azonban kézműves eszközök, 

előre elkészített alapanyagok vártak 

ránk. Volt, amelyik asztalnál olyan 

hagyományos, népi tevékenységeket 

próbálhattunk ki, mint például a 

gyertyamártás vagy csuhézás.  

Más asztaloknál készíthettünk 

szalvétatartókat, színes kisgyertyá-

kat, karácsonyfadíszeket, díszes do-

bozkákat és más apró ajándékokat. 

Idén sem maradt el - a kóstolgatók 

örömére - a mazsolafűzés. Nem hiá-

ba készültek önkénteseink többféle 

ötlettel, hiszen sokan eljöttek, hogy a 

víg zeneszó mellett kipróbálják egyik 

vagy másik tevékenységet. Közben a 

nénik teával, sütivel és szendviccsel 

kínálták az alkotásba belefeledkező-

ket. Mivel ez az adventi kézműves 

délután éppen december 6-án volt, 

így a gyerekek nagy örömére, még a 

Mikulás is bekopogott hozzánk. Rá-

érősen közénk telepedett és szalon-

cukorral kedveskedett a kicsiknek. 

Nekem úgy tűnt, mintha arra a 

néhány órára megállt volna az idő. 

Most nem siettünk, nem türelmet-

lenkedtünk, csak alkottunk, beszél-

gettünk és átjárt minket az öröm a 

közösségben megélt szívbeli öröm. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Kézműves délután 
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Baltazár Dezső élete, munkássága 
1871. november 15-én született 

Hajdúböszörményben, édesapja Bal-
tazár János városi mérnök, édesany-
ja: Czeglédy Mária volt. Öt gyermek 
közül Dezső volt a legkisebb. 

Elemi iskoláit Hajdúböszörmény-
ben végezte, majd Debrecenbe került 
a 

A Teológia elvégzése után tanára 
ajánlására Geszten lett Tisza Lajos 
tanítója, akivel az 1896-97-es tanévet 
külföldön töltötte; Berlinben és Hei-
delbergben jogtudományokat tanult, 
majd itthon 1897-ben jogi doktorá-
tust szerzett. 

1899. május 27-én házasodott ösz-
sze Ujvárossy Szabó Izabellával, hat 
gyermekük született. 

1900-ban hívták el Budapestről, és 
választották meg hajdúszoboszlói 
lelkipásztornak, ahol négy esztendőt 
szolgált. 

Ezután költöztek Hajdúböször-
ménybe, a szülővárosba, amikor 
megválasztották az Alsó-Szabolcs-
Hajdúkerületi Egyházmegye espere-
sének. Életrajzírói azt írják, rá nem 
volt igaz a jézusi mondás, miszerint sen-
ki sem lehet próféta a maga hazájában. 

Hajdúböszörmény mindkét refor-
mátus templomát renováltatta és 
leánypolgári iskolát is alapított, vala-
mint megfogalmazódott benne a 
Kálvineum elindulásának gondolata 
is, amely végül 1915-16-os tanévben 
nyitotta meg kapuit. Ez egy kollégi-
um volt árván maradt lelkészgyere-
kek és református ifjak számára, 
ahol lakhattak, miközben a neves 
hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnáziumban tanultak. 

1911. augusztus 15-én volt püspöki 
beiktatása, ami egyúttal azt is jelen-
tette, hogy Debrecen-Nagytemplom 
lelkipásztora is lett. 

Már püspökként sokat tett a Deb-
receni Egyetem folyamatban lévő 
elindulásáért, amely következő év-
ben nyitotta meg kapuit. 

Az I. világháború idején három 
alkalommal is járt a harctéren, igét 
hirdetett és a haza szeretetére, védel-

mére buzdított. 
Jó kapcsolatot ápolt mind a zsi-

dókkal (ő volt az egyetlen nem zsidó, 
aki a Dohány utcai zsinagógában 
prédikált), valamint a katolikus test-
véreinkkel. 

Két alkalommal is járt Ameriká-
ban, sok helyen prédikált és anyagi 
támogatást gyűjtött, melyből felépül-
hetett Debrecenben a Püspöki Palo-

ta, és felújíthatták a Kollégium hom-
lokzatát. 

1936 májusában lett Hajdúböször-
mény díszpolgára. 

1936. augusztus 25-én halt meg, 
temetése 29-én volt Debrecenben, 
ahol díszsírhelyet kapott. 

Hajdúböszörmény városa neves 
szülöttéről és lelkészéről nevezte el 
1995-ben az akkor újrainduló refor-
mátus általános iskolánkat. 

   
Így ír családjáról: 
„A mi családunk nagyon zárt 

kör volt. Mind a szülők, mind a 
gyermekek megtalálták benne 
boldogságukat. Más családok-
kal csak elvétve, csak passzívan 
nem igen érintkeztünk. Sokan 

azt mondták, hogy műveltségé-
re büszke a családunk, s ezért 
zárkózik el. Pedig nem így állott 
a dolog. … Édesapám: Baltazár 
János, mérnök volt Hajdúbö-
szörményben. Mindig első diák 
volt. Öles termetével és nagy-
szerű eszével kiemelkedett tár-
sai közül. Öten voltunk testvé-
rek: egy leány, és négy fiú. 
Édesapám úgy a tudományos 
kiképzésünkre, mint a jellemi 
kiképzésünkre kiváló gondot 
fordított. Édesanyám minden-
ben tökéletes segítőtársa volt. Ő 
is nagyműveltségű, intelligens 
nő volt, akinek apái Hajdúszo-
boszló város közéletében ját-
szottak előkelő szerepet. A tu-
dományos képzést könnyű volt 
édesapámnak irányítani, mert 
hiszen minden tudományhoz 
értett. A nagy ünnepeken és va-
sárnapokon mindig volt családi 
istentiszteletünk, ami éneklésből 
és imádkozásból állott. Az ének-
lést édesapánk vezette, az imád-
kozást édesanyám végezte. Az édes-
apánkat soha nem láttuk és hal-
lottuk se félni, se panaszkodni, 
se hazudni. A példaadáson kí-
vül nem kellett nekünk több 
magyarázó iskola. Testi fenyí-
tésre ritkán került sor. De egy-
egy porció alaposan kijutott be-
lőle mindnyájunknak. Ha 
mindezekhez hozzáveszem, 
hogy jó szüleink között soha 
sem láttunk és hallottunk sem-
mi ellentétet, akkor senki sem 
csodálkozik rajta, ha nem vágy-
tunk sehova. Nem azért, mert 
büszkék lettünk volna, hanem 
mert boldogok voltunk.” 
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Baltazár - napi rendezvények iskolánkban  

„A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, 
A bölcs fiú megfogadja az apai intést…” 

 
Példabeszédek 13,22. és 1. versek 

Ebben a tanévben születésének 144. évfordulója alkalmából emlékeztünk 
meg iskolánk névadójáról, Baltazár Dezsőről, aki életével, személyiségé-
vel mindannyiunk előtt példaként áll. 
2015. november 12-én, csütörtökön délután alsósaink vetélkedő kereté-
ben mutathatták meg mennyi mindent tudnak Baltazár Dezsőről. A gye-
rekeknek előzetesen kiadott anyagokból kellett felkészülniük. A csapato-
kat 1.,2.,3.,4. osztályosok vegyesen alkották, és mindenkinek jutott élet-
korának megfelelő izgalmas feladat. A gyerek együttműködésből, segít-
ségnyújtásból jelesre vizsgáztak. Büszke lenne rájuk névadónk. 
Mindeközben felső tagozatosaink megmutathatták ki tud többet Európá-
ról. A "Mi Európánk" címmel szervezett idegen nyelvi vetélkedőn vegyes 
csapatokban dolgozva bizonyították be, hogy méltó utódai lehetnek Bal-
tazár Dezsőnek, aki életében több alkalommal is járt Európában nemcsak 
diákként, hanem igehirdetőként is. 
Pénteken délután a templomban Pintér Béla közvetítésével kerülhettek 
közelebb Istenhez diákjaink. 
A hétkezdő áhítaton Magyar Balázs tanár úr Baltazár Dezső örökségéről 
beszélt. Délután pedig iskolánk vezetőinek kíséretében növendékeink 
megkoszorúzták Baltazár Dezső egykori szülőháza helyén álló emléktáblát. 

 
Varga Judit Rózsa  
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Együtt az iskolapadban 

2015. október 22-én iskolánk 7.a és 7.b osztályos tanulói emlékeztek meg az 1956 októberi eseményekről.  
Az ünnepi műsor a Himnusszal vette kezdetét. Egy iskolai osztály és három falevél szemszögéből élhettük át az öt-

venkilenc évvel ezelőtti tragikus eseményeket. 
Versek, énekek, táncbetétek, korabeli kép- és videóbejátszások segítségével érezhettük át az emberek szabadság utá-

ni vágyát, a harcban elesett hozzátartozók, ismerősök iránt érzett gyászukat, illetve a forradalom leverése után érzett 
fájdalmukat. 

A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult. 
Kissné Czeglédi Erika 

Emlékezés 1956-ra  

2015. november 24-én a DE Gya-
korló Óvodájából érkeztek hozzánk 
látogatóba a Szőlő csoport óvodásai.  

Nagy szeretettel fogadtuk őket első 
osztályosainkkal együtt.  

Az óvodásoknak lehetőségük nyílt 
arra, hogy kipróbálják milyen érzés 
padban ülni, játszani és tanulni az 
iskolában. Elsőseink mindenben se-
gítségükre voltak. A csillogó óvodás 
szempárok érdeklődést tükröztek. 
Örömmel mondókáztak, bátran éne-

keltek, okosan számoltak és játszottak ve-
lünk együtt. A  45 perces tanítási órán repült 
az idő. Észre sem vettük, hogy az osztályte-
remben óvodások is vannak, hiszen ők is 
ügyesen szorgoskodtak. 
   Reméljük, mindenki jól érezte magát, s 
újra találkozhatunk egymással a közelgő 
SULIVÁRÓs alkalmakon, s majd szeptem-
berben az iskolában is.  Bízunk benne, hogy 
a kísérő óvónők is élményekben  gazdagon 
tértek vissza  csoportjukkal együtt az óvodá-
ba. 

Az 1.osztályos tanító nénik 
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Vetélkedő a reformáció jegyében 
November 28-án iskolánk szerve-

zésében került sor az Egyházmegyei 

Hittanos Vetélkedőre. Hét gyüleke-

zetből csaknem 80 általános iskolás 

gyermek mérte össze a tudását zsol-

táréneklésben, bibliai történetmon-

dásban, rajban valamint egyháztör-

téneti csapatversenyben. A verseny-

ző gyerekek közt egyaránt voltak egy-

házi és állami iskolába járó hittanosok. 

A vetélkedés nyitóáhítattal kezdő-

dött a templomban, ahol Szabadi 

Árpád esperes úr hirdetett igét. Majd 

iskolánk tantermeiben került sor 

a megmérettetésre. A zsoltáréneklők 

és történetmondók korcsoporton-

ként, egyénileg álltak ki társaik és 

a zsűritagok elé, hogy a hittanórákon 

tanult történeteket és énekeket be-

mutassák. 

Az előző évek hasonló versenyei-

hez képest újszerű volt a felsősöknek 

meghirdetett csapatverseny, ahol 

játékos feladatokon keresztül adtak 

számot tudásukról. A csapatverseny 

témája a reformáció öröksége volt. 

A feladatok megoldásához a diákok-

nak kézbe kel-

lett vennie pl. a 

Vizsolyi Biblia, 

az Institutio 

hasonmás ki-

adású köteteit 

és a Genfi Kátét 

is. Volt szobor- 

és épületfelis-

merő játék és a 

reformáció hí-

res tárgyait is 

életre keltették. 

A csoportok az 

írásbeli és szó-

beli feladatok megoldása után bemu-

tathatták az általuk előre elkészített 

képes összeállítást. 

A rajzverseny témája is a reformá-

ció öröksége volt. A műveken megje-

lentek a szép református jelképeink. 

Láttunk kazettás famennyezetet, fő-

nix madarat, címerünket és templo-

mainkat ábrázoló képeket. De sok 

olyan rajz is készült, amely a refor-

mátus gyülekezeti életet –pl. keresz-

telést, konfirmációt, úrvacsorát - 

mutatja be. 

A programot kézműves foglalkozás 

és filmvetítés is kiegészítette. A ver-

senyen mind az egyházi, mind az álla-

mi iskolákba járó hittanosaink szép 

eredményeket értek el. Hálás szívvel 

láthattuk, hogy mennyi tehetséges, 

hitéről bizonyságot tenni kész diákja 

van egyházmegyénknek. 

Illesse köszönet a felkészítő pedagó-

gusok, lelkipásztorok, szülők és a helyi 

szervező munkatársak szolgálatát. 

 

Lomentné Szopkó Tünde 
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A vetélkedő legjobb rajzai 
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Lapzárta: február 14. 

Hírek 

Házasság Hete 

 Gyülekezetünk évekkel ezelőtt bekapcsolódott a Házas-

ság Hete nem zetközi és országos programsoro-

zatba. Igyekszünk a házasságot, mint Isten csodálatos 

ajándékát sokféle módon, a saját lehetőségeinkkel, ige-

hirdetésekkel, beszélgetésekkel és meghívott vendégek 

bizonyságtételén keresztül is erősíteni. A felnövekvő 

fiatalokat arra tanítjuk, neveljük, hogy becsüljék meg a 

házasságot, mind a sajátjukat, mind a másik emberét. 

A házassága készüljenek, és ne csupán az esküvőre. 

2016. február 27-én, szom baton délután lesz 

vendégünk Süveges Gergő és felesége, Rudan Margit, 

akik még 2010-ben volt a házasság hetének arcai. Elő-

adásuk és a velük való délután címe: „Egy napunk. 

Mi segít megtartani a hűséget?” 

A pontos kezdési időpontot és helyszínt jelezni fogjuk a későbbiek során honlapunkon és egyéb hirdetésekben. 

 

Házaspáros és Ifis Hétvége 

 2016. február első hétvégéjén (febr. 5-6-7., péntek -szombat-vasárnap) Házaspáros Hétvégét szervezünk házas-

párok és házasságra készülő jegyespárok számára Mátraházán a Református Egyház üdülőjében. 

Indulás február 5-én 14 órakor a Bocskai térről. A Házaspáros Hétvége vasárnap ebéddel ér véget. 

A hosszú hétvége díja előreláthatólag 12.000,- Ft/fő. (Sajnos, az üdülő 2016. évi árait még nem állapították meg. 

Reméljük, hogy ez az ár tartható lesz.) Ezen felül még az útiköltséggel is számolni kell. 

Kérjük, jelentkezéskor jelezzék felénk, hogy saját autóval tudnak-e jönni, vagy pedig kérik a segítséget, hogy uta-

zásuk megszervezésében segítsünk. 

Jelentkezési határidő 2016. január 17. vasárnap. 

 Ezzel párhuzamosan ifis hétvégét is szervezünk és tartunk Magyar Balázs Dávid ifivezető, vallástanár és Lukács 

Levente segédlelkész vezetésével. A helyszín úgyszintén a mátraházi Református Üdülő. Várjuk az ifis fiatalok 

jelentkezését, és várjuk azoknak a 12-18 éves fiatalok jelentkezését, akik szívesen eltöltenének egy hétvégét vidám  

társaságban, szép és kényelmes helyen. 

Lesznek jó beszélgetések, játékok, szánkózás és hógolyózás, mindezt úgy, hogy együtt keresik a fiatalok Isten aka-

ratát és áldását az életükre nézve. 

Az ifiseknek a hosszú hétvége díja előreláthatólag 6.000,- Ft/fő. 

Kérjük, jelezzék, hogy ki tud családtaggal együtt jönni Mátraházára, és kinek lesz szüksége arra, hogy busszal 

utazzon. 

Jelentkezési határidő számukra is 2016. január 17. vasárnap. 


