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A legszebb dolog 
„Pásztorok tanyáztak azon a vidé-

ken a szabad ég alatt, és őrködtek 

éjszaka a nyájuk mellett.  

És az Úr angyala megjelent nekik, 

körülragyogta őket az Úr dicsősége, 

és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az 

angyal pedig ezt mondta nekik: Ne 

féljetek, mert íme, nagy örömet hir-

detek nektek, amely az egész nép 

öröme lesz: üdvözítő született ma 

nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 

városában. A jel pedig ez lesz szá-

motokra: találtok egy kisgyermeket, 

aki bepólyálva fekszik a jászolban.  

És hirtelen mennyei seregek soka-

sága jelent meg az angyallal, akik 

dicsérték az Istent, és ezt mondták: 

Dicsőség a magasságban Istennek, 

és a földön békesség, és az emberek-

hez jóakarat. Miután elmentek tőlük 

az angyalok a mennybe, a pásztorok 

így szóltak egymáshoz: Menjünk el 

Betlehembe, és néz-

zük meg azt, ami ott 

történt, amit az Úr 

tudtunkra adott. 

Elmentek tehát 

sietve, és megtalál-

ták Máriát, Józsefet 

és a jászolban fekvő 

kisgyermeket.” 

(Lk 2:8-16) 

Mi a legszebb 

dolog, amit eddig 

láttál? Egy táj; egy 

gyönyörű épület, egy 

festmény; emberi kéz 

alkotása; egy szépsé-

ges naplemente; egy 

film; gyermekünk 

arca, édesanyánk 

arca; szerelmünk, hitvesünk arca; 

valamelyik évszakhoz kötődő termé-

szeti szépség? Bizonyára mind na-

gyon szép dolog. 

Mi a legszebb hang, amit ed-

dig hallottál? Egy zene, kedves 

szerettünk hangja. 

A karácsonyi történetből a 

pásztorok történetét olvastuk. Mit 

láthattak és mit hallhattak ők a hét-

köznapokban? 

Látták a Betlehemi mezők képét. 

Ritkás legelőket. Látták a nyájat. A 

szabad ég alatt a csillagokat. Láthat-

ták azonban az időjárás viszontagsá-

gait is, a pásztortűz fényét esténként, 

tisztátalan rongyos ruházatukat, nem 

éppen tiszta fekhelyüket.  Hallották 

az állatok bégetését, a vadállatok fe-

nyegető hangját, egymás érdes be-

szédhangján ugyanazokat a történe-

teket, hiszen kevés friss hír jutott el 

hozzájuk a mezőre. Ha nagyritkán 

bementek a városba, akkor hallották 

az emberek megvető megjegyzéseit, 

mert a templomi tisztasági szabá-

lyoknak nem tudtak eleget tenni. 

Kevés szép dolgot láttak és hallottak 

ők a hétköznapjaikban. 

De azon az estén valami gyö-

nyörűt láttak és hallottak: 

Mennyei seregek töltötték be az 

eget és az angyalok csak nekik éne-

keltek, csak nekik mondták el a világ-

történelem legnagyobb és legfrissebb 

hírét. A mennyei istentisztelet gyüle-

kezetének részesei voltak. Isten meg-

osztotta velük az Ő tervét. Micsoda 

megtiszteltetés volt ez számukra! 

Isten nem a körülményekre nézett, 

az érdemtelen voltukra, anyagi hely-

zetükre, iskolázatlanságunkra, szám-

kivetett életükre. Ő nem így mér! 

Neki még a pásztorok is fontosak 

voltak. 

Jó ezt nekünk is tudni. Isten min-

ket sem azzal a mércével mér, amivel 

mi egymást szoktuk osztályozni. Azt 

nézi, hogy megnyitjuk-e magunkat 

őszintén az Urunk csodáira, életet 

adó szavára.  

A pásztorok elmennek, hogy mind-

ezt megnézzék. Ott még szebbet lát-

nak. Nem palotát, nem a gazdagság 

csillogását, de egy gyermek szemé-

lyében a Megváltót. A legszebbet, 

amit valaha láttak. A körülmények 

ellenére Isten a legszebbet láttatja 

meg velük.  

 Mi mit láttunk mi 2017-

ben? Születést, esküvőt, öröm ö-

ket a családban? Anyagi gyarapodást, 

szakmai előrejutást? Vagy épp ellen-

kezőleg: szobácskánk négy falát? 

Kórházi ágyat? Szeretteink ravatalát?  

Sok magányos órát? A halál rettenté-

sét? Pusztulásról és pusztításról szóló 

képeket? 

Mit hallottunk 2017-ben? Sok 

rossz hírt a világról, a magunk álla-

potáról? Gyengülő hallásunkkal, 

hangzavaros mindennapjainkkal ép-

pen hogy egyre kevesebbet? 

Megláttuk-e, ezeken a körülménye-

ken túl azt a csodát, amit az Isten 

készített? Hallottuk-e a jó hírt, az 

Isten hangját, Igéjét, amivel bízta-

tott, eligazított minket? A szomorúan 

domborodó sír fölött is az örök élet 

ígéretét? Megálltunk-e egyáltalán 

olykor keresni a csöndben megszóla-

ló Isten halk és szelíd hangját?  

Még nem késő! Karácsonyt várva 

alázatosan lehajolva meglátnunk ab-

ban a betlehemi 

újszülött gyermek-

ben a Megváltó 

Krisztust, a Kirá-

lyok Királyát. Még 

nem késő meghalla-

ni az Isten hozzánk 

szóló szavát. Ő 

ugyanis többet akar 

nekünk adni a mos-

toha körülmények-

nél. Többet annál, 

mint, amit az embe-

ri szemünk és fü-

lünk fel tud fogni. 

Többet a mindenna-

pok fáradságos 

munkájánál. Többet 

az ünnep általunk 

feldíszített talmi csillogásánál. A leg-

szebbet,  Egyszülött Fiát. Vele pedig 

egy egészen új látást és minőséget az 

életünknek.  Miért teszi ezt? Egysze-

rűen azért, mert úgy szeret minket is, 

és olyan fontosak vagyunk mi is neki, 

mint azok a rongyos ruhás, számki-

vetett pásztorok. Szívből kívánom, 

hogy lásd és halld meg Őt ezen az 

ünnepen!  Ámen. 

Lomentné Szopkó Tünde 

lelkész 
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Karácsonyi versek 

Füle Lajos: 

Visszajön 
 

Hóból az erdő, ködből a felhő, 
hó esik, tél szele fújja… 

Valaki eljött, Valaki elment, 
Valaki visszajön újra! 

Száll csuda híre szívből a szívbe, 
kétezer év a tanúja: 

Valaki eljött, Valaki elment, 
Valaki visszajön újra! 

Angyalok ajkán, emberek hangján 
csendül a csillagos ének, 

Kétezer éve mennek Elébe 
boldogan, kik Neki élnek. 

Ott a helyed e drága menetben, 
életed KRISZTUSA vár rád. 

Hagyd el a gondot, légy vele boldog, 
zengje a szíved a hálát!  

Karácsony közeledtén 
 

Karácsony közeledtén 
valami jóleső feszültség 

izgalma árad szerte bennem: 
A tenni, a teremni-vágyás 
meggazdagító kényszere. 

Nincs aranyam, tömjénem, mirhám, 
csak íme, e gyümölcsöző vágy, 

e mindenkinek jót kívánó, 
öröm-sarjasztó akarás. 

Karácsony örök Gyermeke, 
eljött és jövendő Messiásunk! 

Ó add, hogy adni tudjak, 
Hogy életemnek értelme legyen! 
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A karácsonyfa-állítás hagyománya 

is a reformáció kezdeti időszakából 

ered, Németországból. A szokás – 

mely egészen ősi, északi pogány gyö-

kerekkel is rendelkezik – a katoliciz-

mus nem támogatta. Az örökzöldek a 

germán mitológiában az örök élet 

szimbólumai voltak. A „katolikus 

befolyás” alól megszabadult német 

protestáns keresztények révén a 18. 

századra egész Németországban szo-

kássá vált karácsonyfát állítani. A 

német nyelvi egység, mely a protes-

táns és katolikus részek között fent 

volt, szintén segítette a szokás terje-

dését, és a 19. századra Bajorország 

és Ausztria, ezek keresztül a fennha-

tóságuk alatt álló többi terület is át-

vette a karácsonyfa állítás szokását. 

Innen terjedt tovább egész Európá-

ba, majd a kivándorlók révén Ameri-

kába is eljutott. A karácsonyfákat 

eleinte édességekkel és gyümölcsök-

kel díszítették, csupán a 19. század 

második felében váltak népszerűvé 

az üveg, papír és egyéb dekoratív 

díszek. 

Az első igazi karácsonyfa állítását 

Luther Márton nevéhez is kötik. A 

legenda szerint az 1536-os év egy téli 

éjjelen úton hazafelé a reformátor 

arra lett figyelmes, hogy a csillagok 

milyen csodálatosan ragyognak ke-

resztül egy fenyőerdő ágain. Ennek 

hatására hazavitt egy fenyőgallyat, 

hogy családjával ezt az élményét 

megoszthassa. Ha a legendának való-

ságalapja nincs is, a fenyőfa szá-

munkra is az életben maradás, az 

örök élet szimbóluma lett, hiszen a 

tél legzordabb, legsötétebb napjaiban 

is zöldell. A rajtalevő fények pedig 

Jézus Krisztusnak, a „Világ Világos-

ságának” földre jöttét jelképezik. 

A Karácsonyfa állítás szokása 
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A lutheri reformáció egyik sajátossága volt, hogy az új hit énekeken, himnuszokon keresztül is terjedt.  Luther maga is 

muzsikaszerető ember volt, aki lanton játszott és számos egyházi éneket köszönhetünk neki. Gyönyörű ünnepi énekeink 

maradtak fenn abból az időből. A reformáció ünnepét magunk mögött hagyva és karácsony ünnepére készülve álljon itt 

egy ezek közül a gyöngyszemek közül. Ajánljuk ezt az éneket a családi karácsonyi együttlétekhez is. 

   Wittenberg 1533 
 

Hadd zengjen énekszó 

 

2. Mint gyenge gyermek ő E bűnös földre jő. Várva várlak téged, Te mennyből érkező. Hozz vigaszt, békességet! Kis Jé-

zus, itt e szív! Térj be - egyre hív, Térj be - egyre hív. 

 

3. Ó, lelkem, áldva áldd Megváltód irgalmát! Vádolt bűnöd átka, A poklok mélye várt, De Jézus, ím, kitárta A mennynek 

ajtaját, S üdvösséget ád, Üdvösséget ád. 

 

4. Új ének merre cseng? Az égi fényben fent. Kél a halleluja, És ujjong minden szent, És szól a hárfa húrja, Az angyalének 

zeng. Bár ott lennénk már, Bár ott lennénk már! 
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A reformáció évfordulójára meghirdetett irodalmi pályázat I. helyezett pályamunkája 

felső tagozatos korcsoportban. 

Emlékezés korábban élt református elődünkre, 

 kötődésünk hitünkhöz, a református hithez 

„…El ne feledkezzél azokról, 

amelyeket láttak a te szemeid… 

hanem ismertesd meg azokat a 

te fiaiddal, és fiaidnak fiai-

val…” Mózes 5. 9. 

E gondolattal emlékszik vissza 

Lovas Márton református lelkész 

személyére lánya, Katalin. 

Mikor volt lelkész az apukája? 

- Apukám 1935-1980-ig szolgált. 

Ebből 1935-1939-ig segédlelkész volt 

a Kálvin téren Bakóczy Endre nagy-

tiszteletű lelkész mellett. 1942-1946-

ig a Bocskai téri gyülekezet segédlel-

késze, majd 1946-1954-ig lelkipász-

tor lett. Ezután 1954-1980-ig a Kál-

vin téren töltötte be tisztségét. Tehát 

több mint 40 éven keresztül munkál-

kodott a hajdúböszörményi Refor-

mátus Egyházközség gyülekezetében. 

Hol volt a parókiájuk?  

-12 évig a Bocskai tér 3. szám alatt 

volt, ez ma már nem áll. 1954-1980-

ig a Kálvin téren. 

- Milyen iskolába járt az apukája? 

- Középiskoláját a hajdúböszörmé-

nyi Református Gimnáziumban 

végezte, ahol életre szóló tudást, 

emberi értékeket, szorgalmat; és a 

rend, a pontosság fontosságát is 

megtanulta. 

. 

Milyen volt egy lelkész gyer-

mekének lenni? 

- Szeretet, békesség, odafigyelés, 

törődés vett körül a családban és a 

gyülekezetben is minket. Nagyon 

szép gyermekkorunk volt.  

Hányan voltak testvérek? 

- Két bátyám van, 2-2 év korkü-

lönbség van köztünk. Hálával gon-

dolunk szüleinkre, mert olyan ala-

pot kaptunk, amely segített életünk 

későbbi szakaszában is helytállni.  

Milyen meghatározó ese-

ményre emlékszik, ami a gyü-

lekezetben történt? 

- Sok kedves emlékünk van a paró-

kián töltött évekről. Én amire legin-

kább emlékszem, az a vasárnapi 

gyermekóra volt. Itt a nagyon jó 

gyermekközösségben sok bibliai tör-

ténettel, imádsággal, énekkel ismer-

kedhettünk meg. Ezen kívül a konfir-

málás, az esküvőnk és gyermekeink 

keresztelője is fontos esemény volt 

számunkra. 

Milyen kedves emléket őriz, 

amit nekünk is el tudna me-

sélni? 

- Gyönyörű volt a parókiánk kertje. 

Rengeteg virág, bokor, gyümölcsfa 

díszlett és sok zöldség termett ott. 

Nagyon szerettünk kertészkedni a 

családdal, mi, gyerekek is be vol-

tunk vonva a feladatokba. Felada-

taink elvégzése után szabadon 

játszhattunk. Kedvenc helyünk a 

templomtorony volt, hiszen közel-

ről láthattuk a toronyóra szerkeze-

tét, a harangokat, és szemlélhettük 

a várost a torony legmagasabb ab-

lakából. 

 Szüleim fordítottak időt az emberi 

kapcsolatok ápolására is. Barátságos, 

segítőkész, emberséges, kedves em-

berek voltak. Sokan megfordultak 

nálunk, nyitva volt az ajtó barátok, 

iskolatársak, ismerősök, lelkész- és 

tanártársak előtt. 

Minden gyermek őriz valami 

féltve őrzött kincset, tárgyat, 

amit az édesapjától kapott. 

- Valóban, én is kaptam egy Arany 

János verseskötetet, mely édesapánk 

iskola tanulmányaiért kiérdemelt 

jutalomkönyve volt. Szép örökség e 

könyv, példa a család ifjabb és legif-

jabb tagjai számára. 

Édesapánk az emberek tisztele-

tét, szeretetét életével, munkás-

ságával kiérdemelte. Maradjon 

példakép mindnyájunk számára! 

 

Riportot készítette: Alma & Körte 

Varga Panna és Loment Katinka Dorottya 

.Lovas Márton családjával.  

A kép közepén látható ölben tartott 

kislány volt most az interjúalany, aki 

egyben a pályamunka egyik szerzőjé-

nek Varga Pannának a nagymamája.  
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Vendégeink voltak az ÉNO-sok 

Október 16-án, délután az Imakör 

keretében vendégül láttuk az Értelmi 

Fogyatékosok Napközi Otthonának 

(ÉNO) gyermekeit és gondozóikat a 

templomban. A szeretetnyelveket 

dolgoztuk fel kis jelenetek formájá-

ban, humorral vegyítve a komoly 

mondanivalót. A fiatalok lelkes befo-

gadóknak bizonyultak és megértették 

az üzenetet. 

A Tiszteletes asszony számukra is 

érthetően foglalta össze a látottakat, 

a lényeget.  

A Tiszteletes Úr pedig gitár kíséret-

ével tette hangulatosabbá énekünket. 

Szeretetvendégséggel zárult a ren-

dezvény, szimbolikus jelentéssel bíró 

mézeskalács szíveket lehetett enni, 

de el is vitték a szebbik, becsomagolt 

változatát, illetve még szorgos kezek 

készítette kézműves díszekkel is gaz-

dagodhattak. 

Nagyon élveztük a ránk osztott sze-

repeket, egészen átadva magunkat a 

játéknak, s közben láthattuk az ifjak 

arcán, hogy értékelték erőfeszítésein-

ket! 

Aki mást felvidít, maga is felüdül. 

Péld.11.25. 

Gajdánné Zsuzsika és Veressné Ágika 

A reformáció évfordulójára meghirdetett irodalmi pályázat nyertes pályamunkája 
ifjúsági korcsoportban. 

 

Mit szeretnék tenni a gyülekezetemért, egyházamért 
felnőttként? 

Az igazság az, hogy elkezdtem gon-

dolkozni ezen a nehéz kérdésen. Na-

pokig tanakodtam a válaszon, és egy 

szó volt az, ami alkalomról alkalomra 

szembe jött velem. Szeretni.  

Most mondhatnám azt, hogy sokat 

szeretnék szolgálni, énekelve dicsér-

ni, segíteni a gyülekezetben például 

takarítani, ételt osztani…stb.  Hála az 

Úrnak, hogy erre is vannak tesók, 

hiszen ezek is nagyon fontosak. Én 

mégis mást szeretnék tenni. Tényleg 

ennyi, szeretni. Egyszer egy nagyon 

bölcs embertől kaptam a következő 

sorokat: „Életed:szeretet-üzenet, me-

lyet Szent Lelkével ír az Isten. Bár-

csak eljutna a címzettekhez! Ne ma-

radj borítékba zárt levél!”  

Nagyon sok ember vesz minket 

körbe nap, mint nap, akik még nem 

ismerik Jézust. Akár a barátaink közt 

nézünk körbe, a munkahelyen, isko-

lában vagy az utcán. Ők annyira má-

sak, különbözik a gondolkodásuk, a 

szavaik, de még a szemük fénye is a 

mienktől. Viszont Jézus arra kért 

minket, hogy őket is úgy szeressük 

mint magunkat. (Mt 22;39) Nehéz 

feladat nem de? Főleg, ha még ők 

sem szeretik önmagukat. Pont mi 

szeressük őket? Hát igen.  

Akkor miért is mennénk el mellet-

tük, mintha semmi közünk nem len-

ne ehhez? Igenis van! Hiszen mi va-

gyunk a fény, a világosság számukra. 

Egy kedves testvérnőm ezzel az igé-

vel élt, amit én is szeretnék leírni: ...” 

ragyogtok, mint csillagok a világban, 

ha az élet igéjére figyeltek. „(Fil 2,15b

-16)  

Hiszem, hogy az Úr minden em-

bert ilyen ragyogó, szeretettel és ke-

gyelemmel átmosott teremtménynek 

tervezett. Számára a ’legsötétebb’ 

ember is értékes.  

Ha már mi sem világítunk, akik 

csillagok vagyunk, akkor mi lesz a 

fény azoknak az életében, akik még 

nem ismerik az Atyát? Akkor egész 

életükben a sötét, holdfogyatkozásos 

égbolt alatt kell járniuk. Szomorú, 

igaz? 

Éppen ezért én őket szeretném sze-

retni. Szeretni annyira, hogy oda-

menni vagy megszólítani őket és me-

sélni nekik Krisztusról. De még nagy 

evangelizálás sem szükséges ahhoz, 

hogy valakinek annyit mondj: „Téged 

is szeret az Úr.”  

Most kérdezheted kedves olvasó, 

hogy hogyan jön ez a témához? Mit 

segítek így a gyülekezetemnek vagy 

az egyháznak?   

Az egyház Jézus teste. Furcsa erre 

a rendszerre így gondolni. De ha ezt 

tényleg így vesszük, akkor annak az 

egyháznak segítek, amiért Jézus 

meghalt. És azt a szeretetet adom 

tovább, amivel Jézus az utolsó imáját 

elmondta értünk emberi testben a 

kereszten. Mert Jézus egy olyan egy-

házért, egy olyan óriás gyülekezetért 

halt meg, ami lüktet, elfogad, befo-

gad és közel visz az Úrhoz.  

Azt hiszem, hogy fontos emlékez-

nünk ezekre. Van egy hangzatos kér-

dés, ami mostanában nagyon menő 

lett a fiatalok körében. WWJD?  

Lefordítva: Mit tenne Jézus? 

Biztos vagyok abban, hogy Jézus 

nem gondolkozott volna a jeligeként 

feltett kérdésünkön ennyi ideig, Ő 

profi ebben.   

Vajon Jézus örülne annak, hogy 

éhező emberek kint vannak az utcán 

télen? Vagy, hogy kisgyermekek már 

egész apró korukban a verekedést, 

káromkodást tanulják? Tetszene neki 

a képmutatás, a szeretetlenség, a ro-

hanás?  Végignézné, ha egy ember-

társa éppen magánéleti problémák-

kal szenved, és nem lát kiutat belőle? 

Azt sejtem, hogy nem annyira like-

olná.  

Szóval én, mint egy kis porszem 

ebben az óriási rendszerben, a gyüle-

kezetben, az egyházban ma és a jövő-

ben is egy dolgot szeretnék elvégezni. 

Szeretni azokat, akiket mások nem 

szeretnek. Akik kimaradnak a sorból, 

akik nem szeretik önmagukat, nem 

becsülik őket még egy szóra sem. 

Mert ők azok, akikért Jézus újra 

meghalna. Hogy megválthassa őket. 

És ha Jézusnak segítek ebben a mun-

kában, akkor az egyháznak is. Mert 

az egyház Jézusé. Ahogyan mi is. 

Csatári Fanni   
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„Ha Isten velünk, ki ellenünk” 
A Reformáció 500. évfordulóját 

közösen ünnepelte a Bocskai és a 

Kálvin téri közösség. A programok 

sora október 29-én kezdődött a Kál-

vin téri gyülekezeti teremben. A Pé-

celről érkezett Margit István előadá-

sát hallgathatták meg az érdeklődők, 

„A reformáció spiritualitása” címmel. 

A következő napon ugyancsak a Kál-

vin téri templomban a Kecskés 

együttes ünnepi koncertjét hallgatták 

meg az érdeklődők „A reformáció zene 

és dalvilága” címmel.  

A két gyülekezet közös ünnepi isten-

tiszteletet tartott a Bocskai téri reformá-

tus templomban, október 31-én. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkipász-

tor köszöntője után a Jó Pásztor Re-

formátus Óvoda Csengettyű és Bá-

rányka csoportjának műsorát tekin-

tették meg a jelen lévők. 

Ezt követően Somogyi László, Kál-

vin téri református lelkipásztop Márk 

könyvének 7. fejezetéből az első 

nyolc verset tolmácsolta, majd eléne-

kelték a 90. zsoltárt. 

Loment Péter lelkipásztor Lukács 

evangéliumának a 10 és Máté evan-

géliumának a 28. részéből hirdette az 

igét. Ennek kapcsán kifejtette, hogy 

500 esztendővel ezelőtt nagyszerű 

dolog történt, amikor Luther Márton 

kiszögezte a wittenbergi vár kapujára 

95 pontból álló téziseit azzal a szán-

dékkal, hogy az emberek beszélgesse-

nek Istenről, az ő igéjéről. Az is volt a 

cél, hogy minél többen és jobban 

megismerjék a Szentírást. Akkor le-

hetünk csak méltó utódok, ha nem 

felszínes keresztényként éljük az éle-

tünket, hiszen már Luther felismerte, 

hogy az igaz ember a hitből fog táp-

lálkozni. Az üdvösséghez pedig elég, 

ha a ma embere elfogadja Jézus 

Krisztus megváltó kegyelmét. Éppen 

ezért fontos, hogy a felszínesség he-

lyett az emberek szeressék Istent. 

Loment Péter elmondta, az Isten cél-

lal teremtette meg az embert, nekünk 

pedig a tőle kapott ajándékokkal, 

képességekkel kell szolgálni őt. 

A legfontosabb, hogy tovább adjuk 

embertársainknak az Istentől kapott 

örömhírt.Jézus Krisztus misszió pa-

rancsa nem más, mint a szeretet pa-

rancsa- zárta igehirdetését Loment 

Péter lelkipásztor. 

Sőrés István alpolgármester Márai 

Sándor ünnepről alkotott gondolatai-

val kezdte beszédét, majd elmondta, 

hogy a reformáció olyan erős tudott 

maradni, hogy ötszáz esztendőt is 

kibírt. Megújította Európa hitvilágát, 

az élet minden területére kihatott, s a 

legfontosabb a bibliai alapok erősíté-

se volt. Luther Márton ereje és kitar-

tása Isten természetfeletti kapcsola-

tából származik. – A reformáció a hit 

győzelme- zárta ünnepi gondolatait 

Sőrés István. 

Az istentisztelet zárása-

ként a Baltazár-iskola 

tanulói adtak műsort. 

A programok sora a 

Fürdőkertben folytató-

dott, ahol a zsoltáríró 

Nagy Istvánra emlékez-

tek sírjánál. A reformá-

tus óvoda énekkara 

szolgált, majd Baja 

Áron, a Baltazár-iskola 

tanulója szavalatát hall-

gathatták meg az érdek-

lődők. Dobó Tímea, a Jó Pásztor Re-

formátus Óvoda pedagógusa idézte 

fel a nagyformátumú lelkipásztor 

alakját. Nagy István ko-

rának kiemelkedő lelki-

pásztora volt, mindemel-

lett hat zsoltárja is szere-

pel a református énekes-

könyvben. 

„Hajdúböszörmény 

Reformációja” címmel 

történelmi konferenciát 

rendeztek a Városháza 

Báthory-termében. So-

mogyi László lelkipász-

tor köszöntötte a megje-

lenteket, majd Sőrés Ist-

ván alpolgármester szólt a hallgató-

sághoz. „Az igaz ember hitből él.” Ez 

a mondat volt az, amely kirobbantot-

ta a reformációt állapította meg az 

alpolgármester, hozzátette, egy nem-

zetet csak a hite tud megtartani. Dá-

vid Manassé Zoltán színész Baltazár 

Dezső püspök reformáció emlékére 

írott gondolatait tolmácsolta a hall-

gatóságnak, a majd a debreceni Vox 

Antiqua Kamarakórus műsorát hall-

gathatták meg. Fekete Csaba Méliusz 

Juhász Péter bibliafordításairól tar-

tott előadást. Méliusz magas szintű 

bibliaismerete is szükséges volt ah-

hoz, hogy hiteles fordítás kerüljön ki 

a kezei alól. Ehhez többek között ha-

zai és külföldi tanulmányai is hozzá-

járultak. Fekete Csaba több olyan 

szót is idézett a bibliából, amely má-

ra ismeretlen a hallgatóságnak, eze-

ket is magyarázta, értelmezte. Méli-

usz fordítói munkásságának az ad 

jelentőséget, hogy átsugárzik rajta az 

élőbeszéd- zárta gondolatait Fekete 

Csaba. Nyakas Miklós Hajdúböször-

mény lelkipásztorairól tartott elő-

adást. A közönség megtudhatta, hogy 

Tatár István volt az első református 

pap, aki Böszörménybe érkezett, s 

most nemrégiben érkezett a városba 

138.- ként Somogyi László. Ezt köve-

tően beszélt Zelemér első lelkipászto-

ráról is, Csengeri Péterről, majd a 

Böszörményben szolgáló lelkipászto-

rokról elmondta, hogy alapvetően 

magas műveltséggel rendelkező em-

berek voltak, s évszázadokra megha-

tározó szerepet töltöttek be. 

A nap a Magyar Continental Sin-

gers Koncertjével zárult a Bocskai 

téri templomban

Gargya Imre  
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Különös történetet vetett papírra Lukács, melyet a 

Bibliában teljes részletességgel olvashatunk. Az emberré 

lett Isten, Jézus Krisztus történetét írta le könyvében, 

evangéliumában. Évszázadokon keresztül arról beszéltek 

az emberek, arról tanítottak a bölcsek, arról prédikáltak a 

próféták, hogy egyszer közéjük érkezik a Messiás, a 

Megváltó, a Felséges Isten 

kiválasztottja. Ebben 

bíztak, és ez adott megújuló 

reménységet generációk 

számára. És az emberek 

vártak, és közben élték 

mindennapjaikat, végezték 

munkájukat, éltek és 

szerettek, küzdöttek és 

harcoltak, tanultak és 

dolgoztak. Mégis 

mindeközben sokan 

kitartóan és hittel vártak, 

hogy beteljesedik Isten 

ígérete. Készen voltak minden nap arra, hogy csodát 

lássanak. 

Majd Lukács, evangéliumának elején arról ír, hogy 

„Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név 

szerint Zakariás és a felesége, Erzsébet. Igazak voltak 

mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr 

minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt 

gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már 

mindketten idősek voltak.” Isten azonban megígérte 

nekik, hogy gyermekük fog születni.  

Ez már önmagában is csoda, amit azóta is csodaként 

élhetnek át a házaspárok, hogy gyermekük születik. 

Erzsébet pedig ezt a boldogságát meg akarta osztani 

rokonával, Máriával, ezért elment hozzá. A Kegyelmes 

Isten azonban nemcsak Erzsébetet ajándékozta meg 

gyermekkel, hanem Máriát is, József jegyesét.  

Az evangélista Lukács leírja a két gyermeket váró 

asszony örömteli találkozását. Akkor ott elhangzik egy 

nagyon fontos mondat: „Boldog, aki elhitte, hogy 

beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” 

Mária boldog volt, mert hitte, hogy rajta keresztül 

beteljesedik Isten ígérete. Kételkedés nélkül várta 

gyermeke megszületését. Kételkedés nélkül várta Jézus 

világrajöttét. 

Mi is várjuk a Karácsonyt. Évről évre várjuk ezt a 

csodálatos ünnepet. Házainkat, tereinket és utcáinkat 

ünnepi díszbe és fénybe 

öltöztetjük. Vásárlási 

lázban égnek az emberek, 

hogy mit vegyenek 

egymásnak, mi legyen az 

ajándék? A készülődés 

egyre nagyobb az adventi 

hetekben. Szeretnénk 

örömteli ünnepet 

ünnepelni. Azonban, ha 

hozzánk jönne el Zakariás 

felesége, Erzsébet, akkor 

bennünket boldognak 

látna-e? Látná-e rajtunk 

azt a boldogságot, hogy elhisszük, beteljesedik mindaz, 

amit az Úr mondott nekünk? Tudjuk-e, értjük-e, ismerjük

-e, hogy az Úr mit akar nekünk ma mondani ezen az 

ünnepen? Van-e bennünk vágyakozás arra, hogy Isten 

ígérete beteljesedik? Készen állunk-e úgy Isten csodájára, 

ahogyan Mária készen volt? 

Sok-sok kérdés fogalmazódhat meg Adventtel és 

Karácsonnyal kapcsolatban. Ha megtaláljuk a helyes 

válaszokat, akkor ezek a kérdések segítenek, hogy igazi 

Karácsonyunk lehessen. Hiszen mindnyájan arra 

vágyunk, hogy boldogok legyünk! Arra törekszünk, hogy 

gyermekeink boldogok legyenek! És ne csak 

Karácsonykor, hanem életünk minden napján. 

A boldogság kulcsát Mária találta meg, mert elhitte 

Isten ígéretét: „Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik 

mindaz, amit az Úr mondott neki.” Az Úr ma is szól, 

hozzánk is szól. Higgyük el, hogy beteljesedik mindaz, 

amit az Úr mond nekünk, és boldogok leszünk e hit által. 

Loment Péter lelkipásztor 

Legyél készen a csodára! 

Menő Reformáció 

November 27-én érkezett a Bocskai térre a Menő Re-

formáció című kiállítás egy különlegesen elkészített busz 

képében. A buszon kívülről a magyar és az európai refor-

máció jeles alakjait láthattuk, és egy-egy mély tartalmú 

gondolatot a reformátorok tollából. A csuklós busz belse-

jében pedig  interaktív kiállítás, fejtörők, a reformáció 

története, valamint egy mini mozi is helyett kapott. A ki-

állítást a nap folyamán a közelben lévő iskolák számos 

osztálya, összességében több száz fiatal és felnőtt tekin-

tette meg. Illesse köszönet a szervezőket és a segítőket! 
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„ Amíg dal lesz ajkamon hirdetem, hogy él az Úr, tudom hogy elfogad és szeret, egyedül csak Ő az út…” 

(  Magyar Continental Singers ) 

 

A reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó 

zenei rendezvények református gyülekezeteinkben 

Karácsonyra készülődünk és nem-

sokára véget ér a jubileumi év. Joggal 

tehetjük fel a kérdést  így az év vé-

gén, vajon sikerült-e méltóképpen 

megünnepelni a reformáció 500. év-

fordulóját. Visszaidézhetjük a gondos 

előkészítést, a Reformációi Emlékbi-

zottság létrejöttét, amely  2017-ben 

országosan 400 programot szerve-

zett és támogatott. Rendkívül sokszí-

nű alkalommal készültek a gyüleke-

zetek is, melyen részt vehettek kicsi-

nyek és nagyok egyaránt. Városunk-

ban sem volt hiány az évfordulóhoz 

kapcsolódó ren-

dezvényekből, sőt 

a zenei progra-

mok terén többfé-

le előadó együttes 

színvonalas mű-

sorából választ-

hattunk. Azok 

számára, akik 

nem tudtak részt 

venni ezeken az 

alkalmakon sze-

retném megoszta-

ni az élményei-

met, akik pedig 

együtt lehettünk, 

bizonyára szíve-

sen felidézzük a 

hallottakat. 

Az első zenei 

rendezvényre október 30-án a Kálvin 

téri templomban került sor. A Kecs-

kés Együttes Szentendréről jött 

el hozzánk, akik énekes- hangszeres 

játékukat a reformáció zene és dalvi-

lágából válogatták. A Kecskés Együt-

tes az európai és magyar középkori 

zene hiteles tolmácsolója. Tagjai ki-

váló muzsikusok, akik, történelmi 

hangszereket szólaltatnak meg. Mű-

vészeti vezetőjük L.Kecskés András. 

Rangos fesztiválok szereplői: első 

kiemelkedő sikerük a Brugge-i 

(Belgium) Régizene Világverseny, 

ahol győztesek lettek. A 90-es évektől 

kezdődően a világ számos helyén 

koncerteztek már pl. Ausztráliában, 

Kínában. Rangos szakmai munkáju-

kat 40 CD felvétel illusztrálja. A haj-

dúböszörményi hangversenyük 

hangszer bemutatóval indult. Zenei 

kuriózumként hatottak ránk azok a 

hangszerek, amelyeket több száz év-

vel ezelőtt használtak. Néhányat 

megemlítenék ezek közül: lant, koboz 

tekerőlant, walesi hárfa, kemanche, 

rebek, csontfurulya, görbe kürt, tö-

rök síp, tárogató, tilinkó, barokk he-

gedű stb. Az együttes énekes- hang-

szeres feldolgozása, hangzásvilága 

visszarepített bennünket a 16- 17. 

századba. Műsorukból kiemelném a 

Huszár Gál énekeskönyvből válasz-

tott 137. zsoltárt, a Váradi énekes-

könyvből (1566) általunk jól ismert 

Mindenek meghallják… kezdetű éne-

ket és Kecskeméti –Vígh Mihály 1555

-ből származó csodálatos énekét, 

Mikoron Dávid nagy búsultában… 

melyet Kodály Zoltán is feldolgozott. 

Eljátszották a Bocskai katona nótá-

ját és az 1704-ből való hajdú   táncot 

is, melyet mi kései utódok örömmel 

hallgattunk. Emlékezetes marad szá-

momra Lévai Nagy Péter két furulyá-

val bravúrosan bemutatott darabja és 

az a himnusz, amit tilinkón játszott 

el. Nem felejtem el a szkíta táncot 

sem, amelyet az együttes remekül 

adott elő, feszes ritmussal, kiváló 

hangszereléssel.  

Október 31-én két teljesen külön-

böző zenei műfajban, 2 előadó együt-

tessel találkozhattunk. Délután a tör-

ténelmi konferencia keretében a Vá-

rosháza Báthory termében a Vox An-

tiqua együttes reform áció kora-

beli zsoltárfeldolgozásokat énekelt. A 

kamarakórus 2000 januárjában ala-

kult. Az együttes tagjai jelenleg a 

Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem hallgatói. Számos hazai és 

külföldi versenyeken elért sikerek, 

díjak fémjelzik szakmai kiválóságu-

kat. A kamarakórus karnagya Dr. 

Kiss Csaba, aki több szállal is kapcso-

lódik városunkhoz. Ezúton is köszö-

net, a kórustagoknak és a karnagy-

nak, hogy a rö-

vid felkérési idő 

ellenére elvál-

lalták a fellépést 

és megajándé-

koztak bennün-

ket néhány szép 

kórusművel. 

Műsoruk: 

Goudimel 19. és 

42. genfi zsoltá-

ra, Sweling 90. 

és 137. genfi 

zsoltár feldolgo-

zása, továbbá J. 

S. Bach- M. Lu-

ther: Ein feste 

Burg ist unser 

Gott c. műve. A 

kórusművek 

igényesen megformálva, tiszta into-

nációval hangzottak el. Számomra 

felejthetetlen a 42. zsoltár előadása 

(Mint a szép híves patakra…), mert 

az Istenhez való vágyakozás előadá-

sukban oly kifejezően jelent meg. 

Felemelő érzés volt! 

Este a Bocskai –téri templomban a 

Magyar Continental Singers 

együttes előadására került sor. Vára-

kozással tekintettem erre az alkalom-

ra, hisz ők a modern keresztény gos-

pel  zene jeles képviselői. Hazánkban 

a legrégebben működő keresztény 

könnyűzenei együttes, amelynek 

amerikai gyökerei vannak. A 90-es 

években alakultak, kezdetekben a 

Református Egyház támogatásával, 

jelenleg alapítványként működnek. A 

Magyar Continental tagja bárki lehet, 
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aki felajánlja tehetségét, idejét Isten-

nek. Céljuk: az evangélium és Jézus 

Krisztus királyságának a hirdetése. 

Hiszik, hogy Jézus szava ma is képes 

megváltoztatni a világot. Énekeik 

komoly mondanivalót tartalmaznak, 

amelyek átformálhatnak emberi éle-

teket. Előadásaikban megjelenik a 

fénytechnika és tánc koreográfia is, 

bár ezzel most nem találkozhattunk. 

Városunkba a felnőtt csoportjaik kö-

zül 6 fővel érkeztek, a Magyar Conti-

nental Singers vezetőjével, Lukács 

Évával. Előadásukra szép létszámban 

fiatalok és idősebbek is összegyűl-

tünk. Énekeik hatására hol felforró-

sodott a szívünk, hol meghatódtunk. 

Volt aki, velük énekelte végig a szö-

veget. Énekeik közül néhány: Jöjj  ne 

késs hát! … Hatalmas Isten… Mondd 

ki hát! ... Hordozd a gyertyát!  

Ez utóbbi ének tartalma, bevallom, 

az én szemembe is könnyeket csalt. 

„Hordozd a gyertyát, lángoljon ben-

ned, annyian várják, oly sok szív fáj! 

Törd át az éjet, had lássák fényed! 

Tartsd a gyertyát, mert szükség van 

rá!” Bizony Jézus fényét vinni mind-

annyiunk küldetése. Az énekek kö-

zött bizonyságtételek hangzottak el,   

amely  hiszem  hogy többeket meg-

érintett. 

Rákász Gergely neve nem  is-

meretlen a számunkra, hisz többször 

adott már orgonahangversenyt a 

Bocskai téri református templomban. 

A hangversenyre november 12-én 6 

órától került sor. Rákász Gergely éle-

téről, pályafutásáról a kiosztott pros-

pektusokon a következőket tudhat-

tuk meg. Első orgonahangversenyét 

15 évesen adta, utána további  fellé-

pések következtek, majd  meghívás-

sal  2005-ig  az USA-ban tanult és 

koncertezett. Előadó művészetének 

célja, hogy hallgatóságához közelebb 

vigye és megkedveltesse a klasszikus 

zenét. Látványkoncertjeivel új műfajt 

teremtett, melyben a zenéhez ötvözi 

a képzőművészetet, a táncot, a színé-

szi játékot. Művészeti korszakokat 

bemutató hangversenysorozatai van-

nak. Zeneszámait zenetörténeti kom-

mentárral fűzi össze és különleges 

történetekkel teszi érdekessé. Elő-

adói stílusát fiatalos lendület, köny-

nyedség, emberközelség jellemzi. 

Hangversenyünkön a reformáció 

témájához érdekesen közelített, Lu-

ther emberi vonásait vette szemügy-

re, miben tud olyan pontokat találni, 

ahol eszmei barátjának tekintheti. A 

következő személyiségvonásokat 

emelte ki: gerincesség, bölcsesség, az 

adott idő kihasználása, bátorság. Eh-

hez asszociálta a zenetörténet nagy 

alakjait, akikre ugyanezek vonások 

jellemzőek voltak. 

Charles-Marie Widor, aki 64 évet 

szolgált próbaidőként(!) a  Szent 

Szulpicius templomban, tanítványa 

volt Albert Schweitzer. Widor művei 

közül az V. Szimfónia nyitányát hall-

gathattuk meg. A zenével együtt a 

kivetítőn Luther korszaka jelent meg. 

A továbbiakban arra próbált választ 

találni, hogy Luther pártfogójának, 

Bölcs Frigyesnek miben rejlik a böl-

csessége. Szerinte a bölcsességhez 

kapcsolódik a rend, amely J. S. Bach 

zenéjét   nagy mértékben meghatá-

rozza. Ezért J. S. Bach Dór -Toccata 

és Fúgája következett. Luther Wart-

burg vári tartózkodását, békés, idilli 

hangulatát L. Boellmann Gótikus 

Szvitjének egyik tételével illusztrálta. 

Ugyanennek a műnek Toccata tételét 

Luther bátorságá-

nak, szembenállá-

sának  zenei kife-

jezéseként hall-

hattuk. Ezt köve-

tően meghallgat-

tuk César Frank a

-moll Korálfantá-

ziáját, majd igazi 

„kultúrbomba” -

ként hozta közénk 

Wilhelm 

Middelschulte 

Toccata c. művét, 

mely az Erős vár 

a mi Istenünk…

kezdetű ének fel-

dolgozása.  Ezzel 

a zeneszámmal és 

a ráadásként fel-

hangzó Bach: In 

dulci Jubilo mű-

vel méltóképpen 

fejeződött be a 

koncert.  

Remélem sikerült visszaadni abból 

a sok zenei és lelki élményből, ame-

lyet közösen  átélhettünk. Hálás a 

szívem, hogy mindezek Isten dicső-

ségére hangozhattak el, akár hang-

szeren vagy ének   hangon. Minden 

dicsőség Jézus Krisztust, a minden-

ség Urát illeti, aki a mi életünk Te-

remtője, és Megváltója. Örvendez-

zünk ebben karácsony ünnepén! 

 

2017. adventjében  

Karácsonyi – Kis Lászlóné Ibolya 
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Egyházközségünk presbitériuma ez év elején úgy dön-

tött, hogy a Reformáció 500. jubileumi évében Bibliákat 

adományoz a város oktatási intézményeinek és könyvtára-

inak. Az adományozás célja, hogy felhívja a diákok és a 

tanárok figyelmét arra, hogy Isten Igéje ma is aktuális, 

érthető és mindenki számára elérhető. 

Az átadott Bibliákban az is különleges volt, hogy úgyne-

vezett Magyarázatos Bibliák voltak, ami azt jelenti, hogy 

minden egyes biblia könyvet egy rövid és közérthető is-

mertető vezet be. Továbbá, hogy kisebb egységenként, 

szakaszonként néhány mondatos magyarázat segíti az ol-

vasott ige megértését. 

Az adományozásban kifejeződik ezen kívül a reformáció 

egy másik fontos üzenete: Sola Scriptura, azaz egyedül a 

Szentírás által van üdvösség. 

A Bibliákat a Bocskai téri Református Egyházközség nevé-

ben Lomentné Szopkó Tünde és Loment Péter lelkipásztor 

ok juttatták el október folyamán a következő helyekre: 

 · Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfej-

lesztő Iskola 

 · Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola 

 · Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola 

 · Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 

 · Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

 · Középkerti Általános Iskola 

 · Zeleméry László Általános Iskola 

 · Baltazár Dezső Református Általános Iskola 

 · Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfok Mű-

vészeti Iskola 

 · Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Kollégéium 

 · Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

 · Kertész László Városi Könyvtár 

 · Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kari Könyvtár 

Bibliák adományozása 
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Vannak különleges riportjaim, kü-

lönböző okokból: a legnehezebben 

létrejött, a legnagyobb örömöt adó, a 

legstresszesebb, a legszórakoztatóbb, 

a legelgondolkodtatóbb, néha egybe 

is esnek ezek. Most is egy olyan szug-

gesztív személyiséggel beszélgethet-

tem, akinek a szavai, tettei hosszú 

időre átszőtték a gondolataimat. Kö-

vér Sándorné Ica egyszer a Baltazár 

Dezső Református Iskolában egy elő-

adás keretében, majd később a temp-

lomban is őszintén vallott a hitéről, a 

gyökereiről, a családjáról. Nem felej-

tettem el szavait, annak súlyát és a 

humort, mely ezeket körülölelte.  

Kiváló előadó, nem csoda, hiszen a 

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 

és Felnőttképzési Karának közel négy 

évtizedig volt sikeres oktatója, tan-

székvezető főiskolai tanára, főigazga-

tója, kutatója, országosan elismert 

oktatásszervezője. Tudományos pub-

likációs tevékenységét 106 írás iga-

zolja, 13 könyv, 11 országos jegyzet, 

63 tanulmány (külföldön is), 24 cikk, 

lektorálás-könyvszerkesztés, külföldi 

előadások. Huszonhét évesen kapta 

első kitüntetését, az Oktatásügy Ki-

váló Dolgozója címet, emlékérmeket, 

emlék plaketteket, többek között a 

„Hálaadás a református oktatás 20 

évéért”, a Brunszvik Teréz díjat 

(melyet a legkiválóbb óvópedagógu-

sok nyerhetnek el), a Dr. Molnár Ist-

ván-díjat és a Hajdúböszörmény Vá-

ros Díszpolgára Címet 2016-ban. 

Mind ezek mellett nekem mégis 

azzal lopta magát igazán a szívembe 

– a finom sütijével együtt! –, hogy 

ezt a riportot is attól tette függővé, 

hogy a várva várt és szeretett unokáit 

mikor tudja fogadni és vendégül lát-

ni! Tanár fia, Péter így beszélt ko-

moly édesanyjáról: 

Nagyon határozott, céltudatos 

hölgy, aki szereti, ha rendben vannak 

a dolgai. Előre gondolkodik, jól meg-

szervezi a tennivalóit. Ilyen édes-

anyaként is, és a családi életében is. 

Az unokáit nagyon szereti és nagy 

figyelemmel kíséri életüket. Vágya, 

hogy minél többet segítsen. Hitét a 

nehéz időkben is megtartotta, beszél-

getéseiben gyakori téma a templom 

ügyei és a látogatások. 

Gyermekkora meghatározó 

élményei melyek voltak? – kér-

dezem először. 

Nádudvaron születtem. Boldog, 

nyugodt gyermekkorom volt. Szüle-

im példamutató szeretettel éltek. 

Édesapám tisztviselőként dolgozott a 

városházán, édesanyám pedig otthon 

biztosította a harmóniát és rendet, 

hogy nővéremmel együtt kiegyensú-

lyozott emberekké válhassunk.  

Volt egy kép az ágyam felett –

mosolyodik el, pedig ez nem nagyon 

jellemző rá! – Jézust ábrázolta egy 

kisbáránnyal. Aztán arról mesélt Ica, 

(a nénit mellőzném!) hogy a kántor-

tanító hogyan segítette őt a hit útján, 

szemléletes módszere a mai napig az 

emlékezetében él. Majd azt is elárul-

ta, hogy édesapja tudta nélkül, titok-

ban járt vallásórára. A keresztényi 

életről a szülei adtak példát neki, 

akik a gyakorlatban is megélték a 

Heidelbergi Káté tanait. Első csaló-

dását a politika ármánykodással át-

szőtt, igazságtalan határozatában élte 

meg, azaz nem vették fel abba a kö-

zépiskolába, amelybe jelentkezett, s 

nem a tanulmányi eredménye okán.  

A debreceni Makarenkó kollégium-

ról sincs túl sok jó emléke, a zsúfolt 

kollégiumi szobáról illetve a minden 

másodpercet beosztó, szigorú szabá-

lyokról. A neves hajdúböszörményi 

Bocskai István Gimnáziumban eltöl-

tött éveire viszont szívesen emléke-

zik. Különösen a görög katolikus val-

lású barátnőjére, akiknél gyakran 

megfordult vendégségben, s a húsvé-

ti feltámadás szertartásokra különö-

sen elérzékenyülve gondol.  

Pályakezdése egy villany nélküli 

faluban, Mezősason történt (egy cso-

portban 52 gyerekkel). Iskolaigazga-

tója feljelentette vallásos befolyás 

indokkal, ami az állásába is kerülhe-

tett volna, de Isten a megoldásról itt 

is gondoskodott. 

Mióta tagja gyülekezetünknek 

és hogyan erősíti azt? – kérdez-

tem tovább. 

1971 óta járok a Bocskai téri temp-

lomba és fizetek egyház adót. (Majd 

olyan lelkes sorolásba kezd, hogy 

jegyzetelni is elfelejtek.) 

1991-ben a Református Szellemisé-

gű Óvónők Konferenciáját szervez-

tem meg, mely azóta is működik. A 

Református Óvodai nevelés keret-

programjainak szerzője és a Refor-

mátus oktatási stratégia című könyv 

óvodákra vonatkozó fejezetének írója 

vagyok. Kezdeményeztük és a Debre-

ceni Teológiai Karral megvalósítot-

tuk a református hitoktató (valamint 

a szociálpedagógus és óvodavezető 

szakokat).  

A Balatonszárszói Konferencián 

beszédet mondtam, 16 évig voltam a 

Tiszántúli és a Tiszáninneni Refor-

mátus Egyházkerületek óvodai taná-

csosa. Nyugdíjazásom óta 6-7 beteget 

látogatok havonta (volt ez 9 is). Nagy 

örömmel végzem ezt a szolgálatot. 

Azt hiszem ezek mind a gyülekeze-

tünket is erősítik. 

Hogyan élte, éli meg a hitét a 

Kövér Sándorné, Dr. Kovács Ica 



15 

www.bocskaiter.hu 

családjában és azon túl az em-

berek körében? 

Az ima mindig is természetes volt a 

családunkban. A menyem a Jó pász-

tor református óvodában dolgozik. 

Soha nem tagadtam, hogy hívő em-

ber vagyok. Édesapám, férjem és an-

nak szüleinek gondozása mindig je-

len volt az életemben. Ennek csak a 

Jó Isten erejével tudtam megfelelni.  

Korábban 76 óvodának voltam az 

óvodafelügyelője, mégis azt kell 

mondanom, hogy a hatalom semmit 

sem jelentett számomra. Az első ta-

nítási előadásom után éreztem azt, 

hogy jó helyen vagyok! Egy órát sem 

hagytam el! Számomra a tanítás 

olyan nagy örömöt jelentett, hogy 

nem is munkának éltem meg, hanem 

egy felelősségteljes hobbinak. A mai 

napig a legnagyobb elismerés az, ha 

megismernek, visszaemlékeznek rám 

a hallgatók, kollegák és megtisztel-

nek pár őszinte szóval. Csak a cselek-

vő hitben hiszek! A többi nem hiteles 

nekem. 

Milyen kudarcai, vívódásai 

voltak és mit tanult belőlük? 

Nem sok volt – gondolkodik hosz-

szan a kérdésen – mindig elég bátor 

voltam, de az igazságtalanságot nem 

bírtam sohasem.  

Kollégiumunk építését 9-szer kezd-

tem újra, nem nyugodva vele a ku-

darcokba. Nagyon sok veszélyes hely-

zetből, betegségekből, mentett meg 

az Úristen. A hitemben soha semmi 

nem ingatott meg! Most a szem mű-

téteim kapcsán merült fel bennem a 

kérdés: Miért? Miért nem sikerültek? 

Keresem hosszasan az okát. A türel-

met kell, azt hiszem még megtanul-

nom, hiszen a feladatokkal szemben 

sem tartozott a fő erényeim közé, 

azokhoz azonnal hozzá kellett kezde-

ni! 

Hogyan lehetne az embereket 

közelebb vinni Istenhez? 

Hitelességgel és cselekvéssel. Cse-

lekvő hittel. Az embereknek szoro-

sabb, emberibb kapcsolatban kellene 

lenniük egymással! – bólogat, s lá-

tom rajta, hogy erről még hosszasan 

tudna beszélni, de mégis a következő 

kérdésem felé int. 

A jövőben mit szeretne meg-

valósítani? 

A családommal nagyon meg va-

gyok elégedve. Szeretetben, békes-

ségben szeretnék velük élni a jövő-

ben is. Isten áldását továbbra is ké-

rem, valamint egészséget! Ha mód 

lenne rá, a lelki egészség gondozás-

ban szívesen részt vennék. Nagy 

megtiszteltetésnek vettem, hogy 

presbiternek javasoltak, de az egész-

ségemre való tekintettel és az esti 

gyűlések végett nem vállalhattam ezt 

a szolgálatot. Úgy gondolom, hogy a 

betegek látogatásával hasznosabb 

vagyok az egyházközségünknek. Fon-

tosnak tartom azt is, hogy tudni kell 

elengedni a dolgokat! 

Melyik dicséretet vagy éneket 

szeretné hallani és énekelni a 

vasárnapi Istentiszteletek egyi-

kén? 

A 459. éneket. Az Isten bárányára 

letészem bűnöm én. 

Tardiné Szilvi 

Advent 3. vasárnapján, december 17-én láttuk vendégül 

templomunkban Mészáros János Elek énekest, az Alcsút-

dobozi Református Egyházközség presbiterért. Mészáros 

János Elek neve 

Böszörményben 

ismerősen cseng, 

hiszen nem először 

jár városunkban, 

habár első ízben 

énekelt a Bocskai 

téri Templomban. 

Jövetelének célja 

sokrétű volt. Egy-

részt meghívásunk-

nak tett eleget, 

hogy jótékonysági 

koncertet adva az 

adományjegyek 

bevételével Gyüle-

kezeti Házunk bel-

ső felújításának 

befejezését támo-

gassa. Jövetelének 

második célja, hogy a nagyszámú érdeklődőt gyönyörű 

hangjával, énekével zenei élményben részesítse. De azt 

gondolom, hogy személyesen neki az volt a legfontosabb, 

hogy művészete segítségével és prózában elmondott hit-

vallásával Isten közelébe segítse el az embereket. 

Ez úton is kívánunk neki jó egészséget és sok erőt, hogy 

a Krisztusról szóló evangéliumot évről évre sok helyre el-

vihesse. 

Loment Péter 

Mészáros János Elek adventi koncertje 
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Kármán Tibor: Egy focista naplójából 

Ifjúsági regény (nem csak) fiúknak. 

Könyvajánló 

Hajdú Zoltán Levente: Előtted Uram… 
Imádságok 

Az Istenhez szálló fohászok nyolc 

fejezetbe rendezve a teremtés és a 

megváltás csodája mellett felölelik a 

hétköznapi élményeket, a reggeleket, 

az estéket, a találkozásokat is. A szer-

ző református lelkipásztor, aki elve-

zeti olvasóit a belső utak mély, néha 

meghitt, néha pedig felkavaró világá-

ba éppúgy, mint az isteni és emberi 

közösség egészen kézzelfogható való-

ságába. Az imádságokat magukénak 

érezhetik azok is, akik régóta beszél-

getnek Istennel, és azok is, akik most 

indulnak el a hit útján. 

 

 

Imádság közben 

Egy megszokott mozdulat, 

és imádságra kulcsolom kezem. 

Rakom egymás mellé 

a gyenge és tétova szavakat. 

De mintha a lelkemben 

kapaszkodna össze 

minden törvény és akarat, 

szándék és elhatározás, 

hogy veled találkozzanak, 

bátorodik, s lesz tieddé a szó, 

békül a lélek, a lelkem. 

Köszönöm, Uram, 

hogy te formálsz ma is 

imádságot bennem. 

Ámen. 

Dinyó és barátai szeretnek focizni. 

Egy nap egy lelkész érkezik a faluba, 

és ez sok mindent megváltoztat a 

fiúk életében. Naplóformában foci-

ról, barátságról, emberi értékekről, 

Istenről.   

„Láttatok már lelkészt focizni? Hát 

én sokáig nem, de amikor láttam, 

akkor nemcsak az állam esett le, ha-

nem elkezdtem naplót is írni. 

Azelőtt csak focizgattunk Lapáték-

kal a faluban. Mára igazi focista lett 

belőlem. De nemcsak a technikám 

meg az erőnlétem fejlődött, hanem 

történt akkoriban egy és más ezen 

kívül is, ami nektek is érdekes és 

fontos lehet. 

Van egy barátom, Kármán Tibor, 

aki fociedző; ő beszélt rá, hogy ad-

jam oda neki a naplómat, hogy kicsit 

pofozgassa, és válogassa ki belőle 

azt, amit érdemes, hogy ti is elolvas-

hassátok.” 

Catherine House – Honor Ayres: Hová ment nagypapa? 

Gyermekeknek az elmúlásról 

Nagyinál lenni nagyon jó, vele nagyokat lehet sétálni, és 

tőle mindent meg lehet kérdezni. Amikor meglátogatják 

nagypapa sírját, Emma a halálról és az elmúlásról kérdez-

geti nagymamáját. A szelíd, türelmes válaszok a szerető 

Isten felé terelik a kislány gondolatait. Párbeszédük segít-

ség lehet ahhoz, hogyan beszélgessünk gyermekeinkkel az 

élet egyik legnehezebb kérdéséről. 
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Presbitereink válaszolnak 
Szabó Márton a 23 éves 

gondnoki szolgálat tapasztala-

tával válaszol. 

Nem volt könnyű Marci bá-

csit elkapnom és leültetnem 

egy riport erejéig, hiszen mint 

ismerjük, mindig úton van. 

Lelkesen meséli is a riport ele-

jén, hogy honnan jön, hova 

megy, toronyból le, hivatalba 

fel, temetőbe ki, villamossági-

akhoz el, takarítókhoz a kulcs-

csal át, kórházba be. Sajnos 

felesége miatt oda is kell. Na-

gyon nagy élmény volt szá-

momra, hogy olyan őszintén 

vallott az életéről, hitéről, és a 

munkájáról. Panaszt egyedül 

csak a füléről hallottam, hogy 

az már nem úgy működik, 

ahogyan régen! Az egyházról 

pedig egy külön kis előadást 

tartott nekem. De nem kell 

aggódni, hamarosan hallhatják 

a testvérek is, hiszen nagyobb 

létszám előtt is szeretne az 

egyház kerület történetéről 

mesélni! 

Tapasztalatából, élet szeretetéből 

és vicces beszólásaiból még nagyon 

sokáig szeretnénk erőt meríteni! 

Vágyott-e valaha is a gondno-

ki posztra? 

Nem számoltam erre, de nem is 

vágytam rá. Válságos helyzet miatt 

lett szükséges a gondnok váltás. 

Megbízással kaptam ezt a feladatot 

1995-ben. Előtte már öt éve presbi-

terként szolgáltam a gyülekezetün-

ket. Tiszta szívvel és lélekkel végez-

tem munkálkodásaimat a családom 

támogatásával. Megéltem több pres-

biter és lelkész váltást. Tisztelettel 

adózom nekik. Nagyon nagy öröm 

számomra, ha meglátom a templom 

falán a 122. zsoltár szavait: Örvende-

zek mikor mondják nekem: Menjünk 

el az Úr házába! 

Nehezebb a feladat vagy köny-

nyebb, mint azt előzőleg gon-

dolta? 

Kemény, felelősség teljes feladat a 

törvények betartása mellett. A lel-

késszel, lelkészekkel vagyunk felelő-

sek mindenért. 

Pontosan mi is a feladata, 

mint gondnok? 

Az egyházközség lelkével is kell 

törődni, a kapcsolatokat megtartani, 

keresni, ápolni. Minden gazdasági 

ügyet felügyelni, az épületeket kar-

bantartani. Mindezek mellett Egy-

házmegyei küldöttként is működök, 

a Tiszántúli Református Egyházke-

rület alkotó tagja vagyok, az Orgona 

alapítvány titkára és a Paraklétosz 

Nonprofit Kft. felügyelő bizottságá-

nak elnöke is. 

Csoda, hogy ennyi gond és szolgá-

lat közepette mindig marad ereje egy 

mosolyra, egy bátorításra és egy vic-

ces megjegyzésre a pékségben! Ne-

kem elárulta, hogy az édesanyjától 

örökölte közvetlen jellemét! 

A családdal és a munkájával 

hogyan tudja összeegyeztetni 

ezt a szolgálatot? 

A családom megértően támogatott 

mindig is. A feleségem még a súlyos 

betegsége ellenére is! A munkahe-

lyen sem volt akadály, a rugalmasság 

volt a jellemző ott is. Esténként órá-

kat tartottam, de úgy alakítottam a 

feladataimat, hogy ne essenek egybe. 

Milyen a presbiterek egymás-

hoz fűződő viszonya? 

Jó. Apró-cseprő ütközések előfor-

dultak, de egyébként segítőkész kap-

csolat volt és van is közöttünk. 

Az Úristen áldásait még in-

kább érzi mióta ezt a szolgála-

tot végzi? 

Az Úristen áldásait születésemtől 

fogva érzem. Sok veszélyt 

túléltem, betegségeket, 

balesetet. Az utaimat min-

dig kísérte, munkában, 

emberi kapcsolatokban 

egyaránt. 

A következő ciklusban 

is szeretné ezt a tisztsé-

get vállalni? 

Mint presbiter és volt 

gondnok szeretném segíte-

ni és szolgálni a gyülekeze-

tet Isten segítségével. A 

kapcsolattartásokat fejlesz-

teni, erősíteni szükséges. A 

feladatunk teljesítésében is 

példát kell mutatnunk. 

Milyen vágyai vannak, 

akár rövid vagy hosz-

szabb távon? 

Nagy levegőt vesz, s látom 

rajta, hogy igen sok vágy 

felsorolása következik. 

A gyülekezet lelki építése, 

gyarapítása. A templom 

körüli gyalogjárdák építé-

sét szeretném, hogy ne a 

vízbe, sárba lépjünk bele, ha az ol-

dalajtókon akarunk távozni. A vén-

kerti imaház sorsa is aggaszt, mert 

nagyon bosszant, hogy elsorvadt az 

ottani közösség. Az épület állaga is 

igen omladozó, de létszámban is mi-

nimális. Egyébként 16 fő fizet egy-

házfenntartói járulékot ebben a kör-

zetben. 

(Mily jellemző ez a számszerű ké-

szültség is a gondnokunkra!) 

A tornaterem építésének ügye is 

előttünk áll, illetve a folyamatos gon-

dozás. A családommal egészségben, 

békességben az 50 éves házassági 

évfordulót éltünk meg. Minden ered-

ményért az Úristennek vagyok hálás, 

Őt illeti dicséret! A városunkban is 

békességet szeretnék! 

Ezzel az igével szeretném megkö-

szönni minden kedves testvérnek, 

lelkészeinknek, presbitereinknek, 

egyháztagoknak a több, mint két év-

tizednyi gondnoki szolgálatom alatt 

nyújtott támogatást, segítséget és 

kedvességet! 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne 

csüggedj, mert én vagyok Istened! 

Megerősítelek, meg is segítelek, sőt 

győzelmes jobbommal támogatlak.”  

Ézsaiás 41,10. 

Tardiné Szilvi 
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„A múlt emlékköveiből jövőt építeni” 

Emlékezés Baltazár püspök életére és szolgálatára 
Az Iskolánk által minden esz-

tendő novemberében megrende-

zésre kerülő „Baltazár-napok” 

esemény- és programsorozatába 

üde színfoltot hozott idén a püs-

pök úr zeleméri „híres pihenő 

kastélyénak” megtekintése, majd 

pedig a Debreceni Köztemetőben 

található síremlékének megko-

szorúzása. Felette nagy öröm és 

megtiszteltetés volt ezért Iskolánk 

ötödik és hatodik évfolyamainak 

képviselői számára, hogy a tulaj-

donosok (Barabás János és csa-

ládja) lehetővé tették a kúria, va-

lamint a hozzá tartozó park meg-

tekintését. Végül, az előzetes 

egyeztetéseket követően, a látoga-

tásra november 13-án került sor, 

amikor is nyolc gyermek és két 

kísérő pedagógus érkezett Zelem-

érre. 

Ez a találkozás azonban sokkal 

többet jelentett egy egyszerű láto-

gatásnál, hiszen különleges ér-

deklődéssel hallgattuk a gyönyörű 

épület történetével kapcsolatos 

felvilágosító, mégis ünnepélyes 

szavakat. A Horthy Miklós kor-

mányzó látogatásának (1927. jú-

nius 3.) emléket állító márvány-

tábla alatt, valamint a ház mint-

egy ötven fő befogadására képes 

étkezőjében pedig kimondottan 

úgy éreztük, körülvesz minket a 

történelem. Ez az érzés kísért vé-

gig minket a „kastély” valameny-

nyi, roppant igényességgel felújí-

tott helyiségében. S bár kétségte-

len, Iskolánk tanulói és tanárai 

immár második alkalommal tet-

tek látogatást e kis vidéki kúrián, 

mégis különleges volt újra megta-

pasztalni „János bácsiéknak” azt 

a nagy kedvességét és lelkesedé-

sét, mellyel feledhetetlenné tették 

a találkozás örömét.  

A zeleméri kúria meglátogatásá-

hoz szorosan kapcsolódott ugyan-

csak hagyományteremtő szándék-

kal a püspök úr Debreceni Közte-

metőben található síremlékének 

megkoszorúzása, melyen novem-

ber 15-én az Iskola vezetősége 

mellett részt vettek a hetedik és 

nyolcadik évfolya-

mos diákok képvi-

selői is. Az emlé-

kezés koszorújá-

nak elhelyezését 

pedig megható 

zsoltárolvasás kísérte.    

Egyedül Istené 

legyen a dicsőség 

és hálaadás azért, 

hogy a Reformá-

ció 500. jubileumi 

évében az Isko-

lánk névadója, 

Baltazár Dezső 

református püspök életével és 

szolgálatával kapcsolatban a ta-

nárok és diákok egyaránt köze-

lebb kerülhettek a protestáns 

múlt azon „emlékköveihez”, me-

lyek hozzásegítenek a Reformáció 

jövőjének lelki felépítéséhez. 

Adja Isten, hogy ez így legyen! 

 

dr. Magyar Balázs Dávid 

református vallástanár     
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„Isten tenyerén” 

Az elsősök és iskolánk új tanulóinak fogadalomtétele 

Iskolánk nyolcadikos tanulói kézen 

fogva vezették a templomba a kis első-

söket november 12-én. Kedves szavak-

kal köszöntötték őket abból az alka-

lomból, hogy megfogadták, megígér-

ték, Isten segítségével törekedni fog-

nak arra, hogy szófogadó, jó tanulók 

legyenek. 

Az elsősök kézmozdulatokkal kísért 

énekei bemutatták, mi mindenre hasz-

nálhatjuk kezünket: számolás, alkotás, 

imádság, egymás segítése…  A két meg-

festett védelmező kéz emlékeztetett 

minket Isten tenyerére, aki vigyáz 

ránk, tenyerén hordoz minket az isko-

lában, szülőként és egész életünkben. A 

gyermekek örömmel tűzték fel saját 

képeiket a nagy tenyerekre. A lelkészek 

kézfogással, iskolánk igazgatója emlék-

lappal köszöntötte a tanulókat. 

Isten gazdag áldását kívánjuk az el-

sősökre, szüleikre, a tanító nénikre és 

azokra a tanulókra, akik velük együtt 

fogadalmat tettek! 

Pluhár Gáborné Szúcs Enikő 

2017. november 9-én iskolánkban 

a még tavaly bevezetésre került Sakk-

palota-Sakkjátszótér képességfejlesz-

tő programmal kapcsolatos szakmai 

nap került megrendezésre. A rendez-

vény során bemutató foglalkozást 

szerveztünk intézményünk 2. osztá-

lyában Vargáné Hagymási Anita ta-

nítónő vezetésével.  

Ezt követően Udvarhelyi Attila, a 

Polgár Judit Sakk Alapítvány kurató-

riumi elnöke magáról a programról, 

majd a kisvárdai Sakkpalota program 

referencia iskolájának tanítónője a 

többéves gyakorlati tapasztalatokról, 

a módszer hosszútávú fejlesztő hatá-

sairól tájékoztatta a jelenlevő óvoda-

pedagógusokat és tanítókat.  

A nap során betekintést nyerhet-

tünk az újonnan induló Sakkjátszótér 

óvodai programba is. Örömünkre 

szolgált, hogy a város valamennyi 

óvodájának képviselőin kívül a kör-

nyező településekről is érkeztek hoz-

zánk pedagógusok, akik nagyon 

hasznosnak és hatékonynak ítélték 

ezt a képességfejlesztő módszert.  

Balláné Bodai Judit 

intézményvezető 

Szakmai nap iskolánkban 
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Ifjúsági nap a Református Fiatalok Szövetségével 

2017. november 25-én, Hajdúbö-

szörményben a Baltazár Dezső Re-

formátus Általános 

Iskolában rendeztük meg a Refor-

mátus Fiatalok Szövetsége által szer-

vezett ifjúsági találkozót. Az esemé-

nyen több, mint százan vettünk részt 

a szolgálókkal együtt. 

Mint minden REFISZ-es alkalom, 

ismerkedős játékkal kezdődik, amely 

alól a mostani ifjúsági alkalom sem 

volt kivétel, ezután közösen dicsőítet-

tük Istent énekléssel. A dicsőítés 

után a házigazda nt Loment Péter 

köszöntése következett, majd Czető 

Norbert Tiszteletes Úr a nap témáját 

evangelizáció formájában tárta elénk. 

A napot a „Hát ti kinek mondotok 

engem” (Máté 16:15) Ige köré építet-

tük. Tiszteletes Úr humoros, de 

ugyanakkor mély tartalommal ren-

delkező prédikációja nagyban segí-

tette a református fiatalokat a helyes 

Istenkép kialakításában és hitük fej-

lődésében. Az evangelizáció után 

korosztályonként kiscsoportokba 

rendeződve dolgoztuk fel a témát, 

ahol mindenki megoszthatta szemé-

lyes élményeit. Ezután közös ebéddel 

folytattuk a napot, ahol mindenki 

jóízűen fogyasztotta megérdemelt 

adagját. Ismét dicsőítés következett, 

melyet a Debreceni Nagyerdei Refor-

mátus Gyülekezet dicsőítő csapata 

vezetett az egész alkalom alatt. Majd 

délután meghallgathattuk Bíró Ta-

más előadását a hit és tudománnyal 

kapcsolatban, amit egy fiatal házas-

pár Weiner Zoltán és felesége Weiner

-Legeza Luca építő bizonyságtétele 

követett. A programokkal párhuza-

mosan a házigazdák láthatatlan szín-

házzal fogadták az érdeklődőket, 

mely az ember életútját mutatta be, a 

születéstől egészen a halálig, Igéken 

keresztül, ezzel is éreztetve azt, hogy 

Isten mindig, minden egyes életsza-

kaszban, legyen az nehéz vagy öröm-

teli pillanat, mindig velünk van és 

végig kíséri utunkat. 

Hálás szívvel köszönjük mindenki-

nek, aki valamilyen formában is hoz-

zájárult a nap megvalósításához, kö-

szönjük a Bocskai téri Református 

Gyülekezet szeretetvendégségét, kö-

szönjük a hajdúsámsoniak közremű-

ködését, illetve a délutáni megvendé-

gelést és minden szolgáló részvételét. 

Istennek vagyunk hálásak ezért az 

áldott napért, hogy ennyien eljöttek 

és együtt tölthettük el az Ő dicsőség-

ében ezt a csodálatos napot. 

Major Henrietta teológus 

REFISZ munkatárs 
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Büszkeségeink 
októberi-novemberi versenyeredmények 

Iskolánk több tanulója is 

részt vett a Református Iskolák 

XXI. Országos Tanulmányi Ver-

senyén.  

A 6-7. évfolyamon rendezett páros 

műveltségi vetélkedőn történelemből 

Rácz Imre 6.a és Orosz Sándor Bo-

csárd 7.b osztályos tanuló az előkelő 

V. helyen végzett.  

Felkészítő pedagógus: Baloghné 

Németh Anita 

 

Matematikából egyéni versenyen 

Nyíri Antal 7. a osztályos tanuló VI. 

helyezett lett. 

 

A 7-8. osztályosok számára meg-

hirdetett komplex természettudomá-

nyi csapatversenyen Pinte Tamás és 

Sipos Zoltán 8.a osztályos tanulók 

VII. helyezést értek el.  

Felkészítőjük: Nagyné Mező Eszter 

 

Megyei Bolyai Matematika 

Csapatversenyen az alábbi 

eredményeket érték el a Balta-

zár-iskola tanulói: 

 

4. évfolyamon a Hemrich Milán, 

Kiss Marcell, Szilágyi Richárd, Tóth 

Benedek 4. a osztályosok alkotta csa-

pat VII. helyezést ért el. 

Felkészítő pedagógus:  Bodnár Éva 

 

5. évfolyamon az 5. b osztályosok 

csapata V. helyen végzett. A csapat 

tagjai: Kiss Gréta, Kocsis Kitti,  Pinte 

Dóra, Trippó Milán. 

Felkészítő pedagógus: Baloghné 

Pénzes Anikó 

 

7. évfolyamon VIII. helyezést ért el 

a Nagy Ivett (7.b), Nyíri Antal  (7.a), 

Pásztor Balázs (7.b), Takács Benedek 

(7.b) alkotta csapat. 

 Felkészítő pedagógusok: Ó Szabó 

Andrea, Blága Csaba 

 

Megyei Bolyai Anyanyelvi 

Csapatversenyen 3. évfolyam on 

VI. helyezett lett a 3.a osztályo-

sok csapata, melynek tagjai: Pongor 

Mihály, Szarvas Kíra Vanilla, Takács 

Ádám, Tarján Johanna. 

Felkészítő tanító: Czifráné Tóth 

Zsuzsanna 

 

4. évfolyamon az előkelő III. helye-

zést érték el a 4. a osztályos tanuló-

ink: Bakó Ivett, Oláh Nóra, Szabó 

Janka, Szerdahelyi Sára. 

Felkészítő pedagógus: Oláhné 

Molnár Hajnalka 

 

5. évfolyamon  VI. helyen végzett  a 

Bereczki Anna, Nyisztor Dorottya, 

Pinte Dóra, Trippó Milán 5.b osztá-

lyos tanulókból álló csapat. 

Felkészítő pedagógus: dr, Nagy 

Nándorné Lini Beatrix 

 

A debreceni Lilla Téri Általános 

Iskolában m egrendezett m egyei 

népdaléneklő versenyen III. helye-

zést ért el a 6. b osztályosok triója: 

Antal Laura, Csiha Zsombor, Uzonyi 

Katalin   

Felkészítőjük: Orbán Istvánné 

 

A Debreceni Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában rendezett 

egyéni nyelvi versenyen angolból:  

Rácz Imre 6.a osztályos tanuló a II. 

helyen végzett. 

Felkészítője: Csatári Andrea 

Trippó Milán 5.b osztályos tanuló 

VIII. helyezett lett.  

Felkészítő pedagógus: Bíró Erika 

 

németből: 

Nagy Ivett 7.b osztályos VI. helyen 

végzett. 

Felkészítője: Pinténé Tóth Anikó 

 

Fegyveres Anikó 8. a osztályos ta-

nuló VII. helyezést ért el, 

Soltész Anna 8. b osztályos szintén 

VII. helyezett lett.  

Felkészítő: Kissné Czeglédi Erika 

 

Pinte Dóra 5.b osztályos tanuló 

VIII. helyen végzett.  

Felkészítő pedagógus: Kissné 

Czeglédi Erika 

 

Református Iskolák Országos 

Sakkbajnokságán, K iskunhala-

son általános iskolás lány egyéni ka-

tegóriában Kiss Gréta (5.b) I. helye-

zést, Tóth Orsolya (5.a) V. , Boros 

Enikő (5.b) VI., Tóth Boglárka (4.a) 

VIII. helyezést ér t el.  

 

I. helyen végzett Boros Enikő 

(5.b), Kiss Gréta (5.b) és Tóth Orso-

lya (5.a) a lány csapat kategóriában. 

 

Általános iskolás fiú egyéni kategó-

riában Nyíri Antal (7.a) VI. helyezett 

lett. 

 

II. helyezést ért el K iss Mar-

cell (4.a), Tóth Sándor Benedek (4.a) 

és Nyíri Antal (7.a) a fiú csapat kate-

góriában. 

A gyerekek felkészítője: Gál József 

 

Összeállította:  

Borosné Kiss Szilvia   

igazgatóhelyettes 

2017. november 24-én iskolánk hatodik osztályos tanulói gyárlátogatáson vettek részt a National Instruments debre-

ceni gyárában. 

A látogatás során a tanulók átfogó képet kaphattak a cég működéséről, majd kérdezhettek az ott dolgozó mérnököktől, 

szakemberektől is. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek és sok értékes tapasztalattal gazdagodtak.    

Ábrahám Imre 

Gyárlátogatás 
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A cukorbetegség terjedése a vilá-

gon az egyik legnagyobb egészség-

ügyi probléma. Magyarországon je-

lenleg minden 7. ember szenved ettől 

az elsősorban szív, agy, vese, végtag 

és a szem ereit gyorsan rongáló be-

tegségtől. Abban az esetben, ha a 

szervezet nem termel insulint 1-es 

típusú, ha az insulin termelés csök-

kenése, vagy felhasználásának zavara 

áll a betegség hátterében 2-es típusú 

cukorbetegségről beszélünk 

A betegek nagyobb hányada tarto-

zik a 2-es típusú csoportba. A beteg-

ség hátterében gyakran fedezhető fel 

a táplálkozás és a mozgásszegény 

életmód következtében létrejövő el-

hízás.  

Mikor beszélünk elhízásról? A leg-

egyszerűbb meghatározás alapján ha: 

- Nők esetében a derékkörfo-

gat több mint 88 cm. 

- Férfiak esetében pedig, ha 

ez az érték több mint 102 cm . 

Mivel a baj nagyon sok esetben 

lassan, alattomosan alakul ki, érde-

mes tudni, hogy létezik egy a beteg-

ség, illetve a betegségre való hajlam 

szűrésére tudományosan összeállított 

táblázat, amely mindenki számára 

könnyen alkalmazható, és segít idejé-

ben felhívni a figyelmet arra, hogy 

cselekedni kell! 

A kérdőív már magában foglalja a 

megelőzés és az életmódi változtatás 

lehetőségeit is: 

- rendszeres mozgás (Napi fél óra 

séta, kerékpározás, úszás-, ha vacso-

ra után, elalvás előtt mozgunk, köny-

nyebben emésztjük meg az ételt, job-

ban alszunk és fogyás is lesz az ered-

mény.) 

- minél több zöldség fogyasztása (A 

rostdús étkezés segíti a bélműködést, 

a béldaganat megelőzésében is szere-

pe van. A vitaminbevitel ezen felül 

véd a fertőzésektől is.) 

- kalóriában szegény táplálkozás 

(zsír, és cukormentes ételek fogyasz-

tása az elhízás megelőzése céljából) 

Ha fogyunk, az ízületek terhelésnek 

csökkenése megelőzi azok kopását is. 

továbbá, hogy bizonyos daganatokra 

való hajlam is csökken, ha a testsúlyt 

csökkentjük. Amennyiben felmerül a 

gyanú, abban az esetben is fordul-

junk a háziorvosunkhoz, ha jól érez-

zük magunkat, mivel a betegséget 

csak laboratóriumi vérvétellel lehet 

pontosan tisztázni. Ha a laboratóri-

umban mért éhomi vércukor érték 

magasabb, mint 7 ,0mmol/l illetve 

ha a terheléses vércukor vizsgálat 

értéke magasabb min 11,1 mmol/l 

cukorbetegség áll fenn, amit a diétán 

felül mindenképpen fontos az orvos-

sal egyeztetve gyógyszeresen is kezel-

ni és szükséges a rendszeres orvosi 

ellenőrzés is annak érdekében, hogy 

a betegség szövődményeit el lehessen 

kerülni. 

 

Kedves Testvérek! 

Az alábbiakban szeretnénk néhány 

az ünnepek alatt bárki számára köny-

nyen elkészíthető és bátran fogyaszt-

ható étel receptjével kedveskedni. A 

receptek a fogyókúrázók számára is 

segítséget nyújtanak, és nem fosztják 

meg őket a finomságok élvezetétől! 

Amennyiben további receptek iránt 

is érdeklődés mutatkozik kérem, 

hogy jelezzék a szerkesztőség felé. 

Mindenkinek szeretetteljes, áldott 

ünnepeket kívánok családom és a 

magam nevében is! 

Dr . Kertészné dr. Tóth Ildikó 

 

GULYÁSLEVES:(4 főre)  

20 dkg marhahús 

8 dkg vöröshagyma 

20 dkg burgonya 

5 dkg lecsó (1db zöldpaprika 1 db 

paradicsom) 

2 ek étolaj 

pirosparika 

köménymag 

só (ha pajzsmirigybetegség áll 

fenn, barna Himalája só, ha szívbe-

tegség áll fenn Kálium tartalmú só) 

Az olajban megpirítjuk a hagymát, 

beletesszük a pirosparikát, a kockára 

vágott marhahúst, a köménymagot 

és a lecsót. Megsózzuk, vízzel felönt-

jük és nem egészen puhára pároljuk. 

Hozzáadjuk a kockára vágott burgo-

nyát  és annyi vizet töltünk rá, hogy 

ellepje a húst és a burgonyát. (Kb. 4 

dl víz személyenként.) Ezután puhá-

ra főzzük a húst és burgonyát is. (192 

Kcal/fő) 

 

PIKÁNS CSIRKEMELL (4 fő-

re) 

40 dkg csirkemell 

3 dl tej 

15 dkg kovászos uborka 

2 ek olaj 

5 gerezd fokhagyma  

4 dkg rozsliszt 

só (mint feljebb) 

fehér bors 

A húst előző napon vékony csíkok-

ra vágjuk. Egy mély tálba öntjük a 

tejet, megsózzuk, belekeverjük az 

összezúzott fokhagymát, majd a hús-

csíkokat is beletesszük. Jól összeke-

verjük, letakarva hűtőszekrénybe 

tesszük. Másnap a tejből kivett húst 

azonnal lisztbe mártjuk, ismét visz-

szatesszük a tejbe, majd még egyszer 

belemártva a lisztbe, egy teflon-

edényben az olajon hírtelen átpirít-

juk. 

Ha az összes húst átsütöttük, a 

megmaradt tejet ráöntjük, belekever-

jük a csíkokra vágott uborkát, kissé 

megborsozzuk, végül fedő alatt addig 

pároljuk, amíg a lé helyett csak sűrű 

mártás marad a serpenyőben. (254 

Kcal) 

 

BURGONYAPÜRÉ 

80 dkg burgonya 

8 dl víz 

4 ek 20%-os tejföl 

4 kk. szezámmag 

ételízesítő 

só (mint feljebb) 

A kockára vágott burgonyát a vízzel 

és az ételízesítővel fedő alatt puhára 

főzzük. A burgonyát a főző- 

lében áttörjük, tejföllel dúsítjuk. A 

szárazon megpirított szezámmagot 

tálaláskor a tetejére szórjuk. (197 

Kcal) 

 

DIÉTÁS SZALONCUKOR 

8 dkg margarin 

Egészségben az erő! 
„Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dol-

ga van a lelkednek.” 

(3Jn2) 

A cukorbetegség felismerésének és megelőzésének lehetőségei 

Édes élet cukor nélkül 
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20 dkg glukonon 

¾ dl tej 

10 dkg burgonyakeményítő 

1 nagy ek. kakaó 

5 dkg darált dió, vagy mandula 

1-2 csepp rumaroma 

Főzni addig kell, amíg a massza el 

nem válik az edény falától. Vajazott 

porcelán tálra ujjnyi vastagon simít-

juk és hagyjuk megdermedni Hide-

gen tetszés szerinti figurákat formá-

lunk. 

2 napig rácson szárítjuk, és színes 

fóliába csomagoljuk. 

 

NARANCSTORTA (16 szelet)  

5 db tojás 

10 dkg zabliszt 

8 dkg Canderel cukorpótló por 

30 dkg narancs  

½ csomag diétás pudingpor  

1,5 dl tej, kevés sütőpor, zselatin 

 

A tojásból, lisztből cukorpótló por-

ból hagyományosan piskótatésztát 

készítünk. Egy gyümölcstortasütőt 

kikenünk kevés margarinnal, és a 

masszát belesimítjuk és megsütjük.  

A pudingot elkészítjük és a kihűlt 

tortatésztéra kenjük. A narancsgerez-

deket szépen rárakjuk és fagyos zse-

latinnal amit narancslével ízesítünk 

leöntjük. Hideg helyre tesszük.  

1 db: 78 Kcal 

 

Jó étvágyat kívánok! 

FINDRISK KÉRDŐÍV 

 

Életkor 

0 pont 45 év alatt 

2 pont 45-54 év között 

3 pont 55-64 év között 

4 pont 64 év felett 

Testtömegindex =BMI=testtömeg (kg)/testmagasság  a négyzeten (m2) 

 (Testtömegindex kalkulátor az interneten is található .) 

0 pont alacsonyabb mint 25 kg/m2 

1 pont 25-30 kg/m2 

3 pont nagyobb mint 30 kg/m2 

Haskörfogat 

Férfiak                                                               Nők 

0 pont kevesebb mint 94 cm                        0 pont kevesebb mint 80 cm 

3 pont 94-102 cm                                           3 pont 80-88 cm 

4 pont több mint 102 cm                              4 pont több mint 88 cm 

  

Végez-e legalább 30 perces fizikai tevékenységet munkaköréből, adódóan, vagy szabadidejében? 

0 pont igen 

2 pont nem 

Milyen gyakran fogyaszt friss zöldséget vagy gyümölcsöt? 

0 pont minden nap 

1 pont nem minden nap 

Szed-e rendszeresen vérnyomáscsökkentő gyógyszereket? 

0 pont nem 

2 pont igen 

Mértek-e Önnél valaha magasabb vércukor értéket orvosi vizsgálatkor betegség, vagy terhesség esetén? 

0 pont nem 

5 pont igen 

Van-e a családtagjai között vagy a közeli rokonságban 1-es vagy 2-es típusú cukorbeteg? 

0 pont nem 

3 pont igen: nagyszülő, nagynéni, nagybácsi vagy elsőfokú unokatestvér 

5 pont igen: szülő, testvér vagy saját gyerek 

  

Ha a pontok értéke kevesebb, mint 10 pont a cukorbetegség kockázata ÁTLAGOS 

Ha a pontok éréke 15 -20 pont közötti a cukorbetegség kockázata KÖZEPES 

Ha a pontok értéke 22 feletti a cukorbetegség kockázata MAGAS 

  

A kérdőív minden esetben csak valószínűséget jelez. 
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Lapzárta: február 11 

December 20. 

szerda 
18 óra Bűnbánati Istentisztelet Református Általános Iskola 

December 21. 

csütörtök 
18 óra Bűnbánati Istentisztelet Református Általános Iskola 

December 22. 

péntek 
18 óra Bűnbánati Istentisztelet Református Általános Iskola 

December 23. 

szombat 
18 óra Bűnbánati Istentisztelet Református Általános Iskola 

December 24. va-

sárnap 
9 óra 

Advent 4. vasárnap 

Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 24. va-

sárnap 
15 óra 

Szenteste 

Családi Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 25. va-

sárnap 
9 óra 

Karácsony I. Úrvacsorás Is-

tentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 25. va-

sárnap 
15 óra 

Karácsony Úrvacsorás Isten-

tisztelet 

Hajdúböszörmény-Pród 

Művelődési ház 

Hajdúvid Általános Iskola 

December 25. va-

sárnap 
17 óra 

Karácsony I. nap 

esti Istentisztelet 
Református Általános Iskola 

December 26. 

hétfő 
9 óra 

Karácsony II. nap 

Ünnepzáró Istentisztelet ke-

resztelővel 

Bocskai téri Ref. Templom 

December 31. va-

sárnap 
9 óra 

Vasárnapi 

Istentisztelet 
Bocskai téri Ref. Templom 

December 31. va-

sárnap 
17 óra Óévi Hálaadó Istentisztelet Bocskai téri Ref. Templom 

Január 1.  

hétfő 
9 óra Újévi Istentisztelet Bocskai téri Ref. Templom 

Ünnepi Istentiszteleti rend 


