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Isten emlékeztetőt küldött. 

Ügyes alkalmazás a mai okostelefo-

nokon az „emlékeztető”. Kis ikon 

vagy hangjel juttatja eszünkbe sze-

retteink születésnapját, egy fontos 

találkozót, vagy éppen gyógyszerünk 

bevételét. Akik ezeket kifejlesztették, 

jól tudták, hogy mennyi bajunk szár-

mazik feledékenységünkből. Azt is 

tudták, hogy idővel akár a legfonto-

sabb dolgok is ki tudnak törlődni az 

emlékezetünkből.  

Ötszáz évvel ezelőtt a reformáció-

ban az történt, hogy Isten küldött az 

ő feledékeny népének egy nagy emlé-

keztetőt. Mert Teremtőnk jól tudja, 

hogy nemcsak az egyes ember hajla-

mos a feledékenységre, hanem egy 

egész nép, vagy az egész egyház. Azt 

is tudja, hogy az életünkben olykor 

még a legnyilvánvalóbb tájékozódási 

pontokról elfelejtkezünk. A minden-

napok tennivalói, az új információk, 

az új ismeretségek szép lassan kira-

dírozzák a régieket. (Ki ne gondolko-

zott volna már egy ember láttán, 

hogy vajon honnan ismerős?) A tör-

ténelem során Isten népével gyakran 

megtörtént az, hogy a legfontosabb-

ról, Uráról feledkezett el. Ezért Isten 

újra és újra emlékeztetőt küldött sza-

vain, emberi követein, vagy éppen a 

történelem eseményein keresztül 

nekik. Nem véletlen, hogy Isten sza-

vában olyan sokszor olvasunk ilyen 

sorokat: „Emlékezzél arra, hogy…”; 

„Ne felejtsd el, hogy…” Azt akarta, 

hogy népében mindig eleven marad-

jon az a tapasztalat, amikor Isten 

csodáit látta, a saját bőrén tapasztal-

ta.  Ugyanakkor eleven maradjon az 

a tapasztalat is, hogy milyen romlást 

hozott rá, amikor nélküle akart élni. 

Azt akarja, hogy emlékezzünk tettei-

re, csodáira akkor is, ha jól megy a 

sorunk.  

 Isten egyházával is az történt a 

XVI. századi Európában, hogy szé-

pen lassan elfeledkezett arról a kül-

detésről, amire Jézus Krisztus, az 

egyház Ura elhívta. Ezért Isten azt 

tette, amit oly sokszor, emlékeztetőt 

küldött az ő egyházának. Lássuk, 

hogyan! 

Tarthatatlan történelmi hely-

zet alakult ki. A XVI. század ele-

jére a Németország fejedelemségei-

nek gazdasági fejlettsége nagyon el-

térő volt. Az északi és déli területek 

gyorsan fejlődtek, míg a középső rész 

lemaradt. A császár és a birodalmi 

gyűlés hatalma egyre formálisabbá 

lett. Nem tudták, hogy ki és milyen 

célok felé vezeti őket. A politikai, 

társadalmi szélsőségek elégedetlen-

séghez és parasztfelkelésekhez vezet-

tek. Nagy volt az írástudatlanság. 

Iskolákba, egyetemekre csak a tehe-

tősek mehetnek. Az egészségügyi és 

higiéniai állapotok is rendkívül rosz-

szak voltak. Az élet minden területén 

változásra vágytak. 

Az egyház hitelessége mélyre 

zuhant. A papság rétegződése 

és életszínvonala is két elkülönülő 

szélsőségre oszlott. Az egyház gazdag 

papjainak, püspökeinek szívét a ha-

talomvágy, fényűzés, katonáskodás 

és birtoklási vágy foglalta el. A világ-

ból kivonuló szerzetesek sokszor ta-

nulatlanok és rendkívül szegények 

voltak. Szavuk nem hallatszott a tár-

sadalom széles rétegeiben. Az egyház 

hitre nevelő, Isten szavát hirdető 

küldetése és ezzel együtt a biblia sza-

va háttérbe szorult. Egy sor akadály 

került az Isten és az ember közé. A 

misézés latinul - a nép többsége szá-

mára érthetetlen nyelven - folyt. A 

nép többsége számára túl bonyolult-

tá váltak a szertartások és az egyházi 

szokások. Számtalan szent és azok 

ereklyéjének tisztelete kezdte háttér-

be szorítani a legfontosabbat, Isten-

nek Jézus Krisztusban megnyilvánu-

ló szeretetét.  Méltán érezték úgy az 

emberek, hogy az Isten elérhetetlen 

messzeségbe került tőlük. Noha 

mélységes helyzetükben készek vol-

tak megtenni mindent azért, hogy 

Isten előtt rendben legyen az életük 

és üdvösségük. Lelki éhségüket leg-

inkább a babonákkal és a torzult egy-

házi tanítással csillapíthatták. Sokan 

igyekeztek önsanyargatás útján ke-

resni az utat Istenhez.  De az Ő szere-

tetét és a hozzá vezető akadálymene-

tes utat az egyház akkorinak nem 

tudta felmutatni nekik. 

Így érkeztünk el a reformáció köz-

vetlen kiváltó okához, amikor a ró-

mai építkezések költségeinek fedezé-

sére búcsúcédulákat, azaz bűnbocsá-

tó cédulákat árult az egyház a 

félrevezetett népnek. Azt ígérték, 

hogy a cédula megvásárlója a halála 

után enyhítheti a tisztítótűzben való 

szenvedéseit. Elsősorban ez ellen a 

gyakorlat ellen, és az egyház eltorzult 

szokásai ellen lépett fel Luther Már-

ton, amikor 1517. október 31-én 
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500 ÉV MEGÚJULÁS 
Hitvalló versek és időrendi történeti áttekintés 

a reformáció fél évezredéről (1517-2017) 

 

   
 

ERDÉLYI MÁRTA Sesztina Jenő-díjas versmondó és 

ANDICS ÁRPÁD Holló László-díjas fotóművész, tanár műsora 

A megjelenteket köszönti: LOMENT PÉTER ref. lelkipásztor 

kiszegezte a Wittenbergi vártemplom 

kapujára 95 pontból álló vitatételeit. 

Isten szavaira, a Biblia tanítására 

alapozva emlékeztette városa polgá-

rait a kegyelmes Istenre, és az Ő elfe-

lejtett szavaira. De ez csak a kezdet 

volt, mert munkatársainak és a ké-

sőbbi reformátoroknak Isten a Szent-

írás alapján eszébe juttatta az ő ter-

vét az emberre és az egyházára néz-

ve. 

Isten emlékeztetője tehát az, hogy 

a reformáció végig söpört Európán. 

Kevéssel később hatása a római egy-

házban is megújulást hozott. A refor-

máció 500. évfordulója kapcsán so-

roljuk a megkötött vallásbékéket, a 

bibliás protestáns fejedelmeket, a 

híres prédikátorokat, hitvallókat és 

bibliafordítókat. Felemlítjük azokat 

az erkölcsi értékeket, tudományos, 

társadalmi, gazdasági, oktatási, mű-

vészeti változásokat, melyeket refor-

mációnak köszönhet ma is Európa.  

Ahogy mindez 2017-ben elér hoz-

zánk, meg kell látnunk, hogy mi is 

mennyi mindent elfelejtettünk, vagy 

már meg sem ismertünk a Biblia Is-

tenéről és az Ő velünk kapcsolatos 

tervéről… Nos, tekintsünk azzal az 

alázattal erre az 500. évfordulóra, 

hogy a reformáció ünnepében Isten 

ma is (egészen személyesen is!) em-

lékeztetőt küld nekünk.  

Mi áll az Ő emlékeztetőjében? 

Lényegében ugyanaz, mint az 500 

évvel ezelőtt megfogalmazott refor-

mátori alapelvekben. Ma is hív min-

ket! „Gyermekem, jöjj közel hozzám. 

Már elgördítettem minden akadályt, 

ami a hozzám vezető utat eltorlaszol-

ta. Jézus Krisztus az egyetlen, akinek 

az áldozatáért elengedtem minden 

tartozásodat, megbocsátottam min-

den bűnödet. Solus Cristus – Egye-

dül Krisztus által. Ha szívből 

hiszel Jézus Krisztusban, megisme-

red őt és elkötelezed magad mellette 

földi életed végéig, akkor ez a hit elég 

ahhoz, hogy Krisztussal örök életed 

legyen, és ez már itt elkezdődjön. 

Sola fide – Egyedül hit által. Ez 

az én ajándékom neked. Nem azért, 

mert megérdemled, hanem csak úgy, 

irántad való szeretetemből, ingyen 

kegyelemből. Ez mindenre elég lesz 

neked. Sola gratia – Egyedül ke-

gyelemből. Még valam i! Minden 

fontosat, amit tudnod kell rólam és 

magadról, leírattam a Biblia lapjaira. 

Ezen keresztül szeretnélek téged ta-

nítani, vezetni és emlékeztetni. Sola 

Scriptura – Egyedül a Szentírás 

által. Ha m indezt m egérted és 

válaszul a szívedben hálás örömöt 

érzel, akkor kezed munkájával, sza-

vaiddal, életeddel is tudsz engem 

dicsérni. Szelíd alázattal a szívedben 

tudod mondani: Soli Deo Gloria – 

Egyedül Istené a dicsőség!”  

Lomentné Szopkó Tünde 

református lelkész 
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2017. szeptember 17-én 

ünnepi hálaadó istentiszte-

leten vehettünk részt a Haj-

dúböszörmény Bocskai téri 

templomban. Loment Péter 

és Lomentné Szopkó Tünde 

lelkész házaspár 10 éves haj-

dúböszörményi szolgálatért 

adtunk hálát. Ez alkalomból 

Pluhár Gáborné Szücs Enikő 

iskolalelkész Péter apostol 

szavaival köszöntötte az ün-

neplő gyülekezetet. „Ti 

azonban választott nemzet-

ség, királyi papság, szent 

nemzet vagytok.” 

„Meglepetés vendégként” a régi 

barát, lelkésztárs Pluhár Gábor 

hirdette az Igét Jer. 18:1-10 és 

31:31-34 valamint Jn 12:20-26 

alapján. Jeremiás jelképes cseleke-

detein keresztül arra hívta fel fi-

gyelmünket, hogy Jeremiás próféta 

a maga korában egyfajta reformá-

ciót indított el népe között. Azt 

hangsúlyozta, hogy meg kell újul-

nia, mássá kell lenni Izráel nép-

ének. Ne a külsőségekhez kötődjön 

a hit, hanem váljon belső meggyő-

ződéssé. Kiemelte azt is, hogy nagy 

felelősség, kihívás egy közösség 

vezetőjének, vezetőinek lenni. Há-

lát kell adni az Úristennek a tíz év 

szolgálatért, a gyülekezettel együtt 

megtett közös útért, az áldásokért!” 

Szelíden, alázatosan vannak itt 

közöttünk a lelkészeink!”- avatta 

be meglátásába a gyülekezetet a 

régi barát és szolgatárs. 

Szabó Márton, a gyülekezet 

gondnoka köszöntő szavaiban a 

kerek évfordulókra hívta fel a fi-

gyelmet: „500 év, 450 év, 400 év, 

10 év. A reformáció, a tiszántúli 

reformátusság, az első presbitéri-

um Magyarországon és a lelkésze-

ink évfordulóit takarják e számok.” 

Majd a 118. zsoltár első versével 

köszöntötte az ünneplő gyülekez-

tet: „Adjatok hálát az Úrnak, mert 

jó, mert örökké tart a szeretete.” 

Fontosnak tartotta, hogy békesség-

ben ment végbe minden cseleke-

det, szolgálat, sok kiscsoport indult 

el gyülekezetünkben az elmúlt évti-

zed alatt. Hála legyen mindezért. 

Megköszönte a lelkészházaspár 

hűségét és szorgalmát. 

A Baltazár Dezső Református 

Általános Iskola munkatársai és 

diákjai nevében Balláné Bodai Ju-

dit igazgatónő 5 Mózes 31:8. versé-

vel és ajándékkal köszöntötte a 

lelkészeket. Végül a presbitérium 

és a gyülekezet a 135. Zsoltárt éne-

kelve adott hálát. 

Loment Péter lelkipásztor vála-

szában megköszönte az évek során 

kapott sok szeretetet, lelkesítést, 

áldáskívánásokat. Lomentné Szop-

kó Tünde lelkipásztor rövid törté-

netekkel emlékezett az el-

múlt 10 évre. Szavaiban 

hangsúlyozta, hogy „Isten 

adott minket egymásnak” 

Jézus szavai helyezte a szí-

vünkre: „Nem rejthető el a 

hegyen épített város.” 

Barakné Horváth Eszter 

presbitert kérdeztem meg, 

hogyan látja lelkipásztora-

ink szolgálatát. 

„Hálát adhatunk az Úrnak, 

hogy ők kerültek ide. A kö-

zösség építésre nagyon oda-

figyelnek, példa erre a min-

den korosztályt átölelő sok, jól mű-

ködő kiscsoport. Az igét könnyen 

érthető módon, hitelesen, felszaba-

dultan, természetesen hirdetik. A 

gyülekezeti táborok nagyon közös-

ségformálóak. A lelkészeken kívül 

nagyon sokat köszönhetünk még a 

három lányuknak is. Aktív résztve-

vői a táboroknak, a kézműves és 

ifis foglalkozásoknak. Az ifibe sok 

fiatalt vonzottak be személyes je-

lenlétükkel, Katinka a Bárka gyüle-

kezeti zenekart is erősíti.” 

Végül egy személyes tapasztalat-

tal hadd zárjam! Amikor egy ne-

héz, válságos élethelyzetben vol-

tam, amely a családom tagjait is 

megrendítette, lelkészeink nem 

ítélkezve, de szeretetteljesen báto-

rítottak és hívtak a gyülekezet felé. 

Tardi Mártonné 

gyülekezeti tag 

Egy évtizednyi közös szolgálat 
Hálaadás Hajdúböszörményben 
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Reformációs teszt felnőtteknek 

A helyes megfejtők között kis ajándékcsomagokat sorsolunk ki! 

Sorsolás napja: 2017. november 20.  

A megfejtéseket a templom két fő ajtóinál elhelyezett kis dobozkába kell bedobni 2017.11.12-ig telefonszámmal ellátott papírokon. 

1. Mit is jelent ez a szó: Reformáció 

a, lázadás  b. átalakítás  c. hitújítás  d. leváltás 

2. Hol indult el a Reformáció? 

a. Dél-Európában b. Nyugat és Közép Európában  c. Közép Európában

 d. Nyugat Európában 

3.Miért is indult el a Reformáció? 

a. A katolikus egyház megreformálásáért b. A katolikus egyház kibővítéséért 

c.  Új vallás létrehozásáért d. A Pápa gondolkodásának megváltoztatásáért 

4.Mikor indult el a Reformáció első kísérlete és kinek a nevéhez fűződik? 

a. A XV. században Brandenburgi Vilmos próbálkozott 

b. A XVI. században Luther Márton  Ágoston-rendi szerzetes nevéhez fűződik 

c. A XVI. században  a hugenottákhoz fűződik 

d. A XVI. században Husz János, a prágai egyetem tanárához fűződik 

5. Mi volt a fő kiváltó ok? 

a. a világ elanyagiasodása b. a katolikus egyház keménysége c. a búcsúcédulák 

árusítása 

d. a katolikus egyházfők túlkapásai 

6. Mi történik pontosan? 

a. Kálvin János beszédet tart b. X. Leó pápa pénzbírságra ítéli Luther Mártont 

c. Luther Márton Wittenberg vártemplomának falára kitűzi tanait: 

- Hit által üdvözül az ember 

- Nincs szükség drága szertartásokra, egyházi vagyonra, pápai hatalomra 

- helyeselte a gyónás és a szerzetesség eltörlését és az egyházi birtokok világi kézbe 

adását. 

d. Husz János európai körútra indul 

7. Mi rögzítette a lutheri evangelikus egyház elveit? 

a. A Heidelbergi Káté 

b. Az Ágostai hitvallás 

c. Luther Márton programfüzete 

d. Bölcs Frigyes dekrétuma 

8. Mi történt 1555-ben, mely a Reformáció szempontjából jelentős? 

a. Kálvin János megnősült 

b. A katalánok lázadása az inkvizíció ellen 

c. a törökök térhódítása, a Reformáció támogatása 

d. Augsburgi vallásbéke 

9.  A reformáció irányzatai 

a. Baptista egyház Jehova tanúi   Hit gyülekezete  Metodista egyház 

b. Evangélikus egyház Református (Kálvinista) egyház  Anabaptisták

 Antitrinitárius, unitárius egyház Anglikán egyház 

c. Evangélikus egyház Jézus Szíve gyülekezet  Agapé gyülekezet

 Református egyház 

d. Református egyház Evangélikus egyház Szombatista egyház Gospel egyház 

10. A Reformáció hatására hány százalék lesz a protestánsok aránya Magyarországon a Katolikus egyház mellett az 1555 

utáni időszakban? 

a. 63 % 

b. 75 % fölött 

c. 49 % alatt 

d. 81 % 

Kellemes teszt megoldást kívánunk! 

 

A tesztet összeállította: Tardi Mártonné Szilvi 
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Sőrés Antal 
Elsőnek bemutatott testvérün-

ket, Sőrés Antalt, Anti bácsit bizo-

nyára sokan ismerik, mégis üzen-

het számunkra olyan mondandót, 

melyet nem árt még forgatnunk a 

szívünkben! 

1. Gyermekkora meghatáro-

zó élményei melyek voltak ? 

- 1937-ben az első Hajdúhét jut 

most így az eszembe, mely a főut-

cán és a Debreceni utcán húzódott 

végig – kezdi  az emlékezést  Anti 

bácsi, majd elérzékenyülve folytat-

ja – A néném tíz éves korában 

meghalt. Nyolcan voltunk testvé-

rek.  Leginkább a nagymamámmal 

jártam a Kálvin téri gyülekezetbe. 

Csiha Margit tanítónő tanított, 

1946-ban konfirmáltam, Kálmán 

Sándor nagyhitű és hírű lelkipász-

tor áldott meg (a szerk. megjegyzé-

se: a nagyszüleim és apukám által 

magam is igen sokat hallottam fe-

lőle!) ezzel az igével: „Ne félj, mert 

én veled vagyok!” Életem folyamán 

aztán még kétszer is rám talált ez 

az ige. 

2.Mióta tagja gyülekeze-

tünknek és hogyan erősíti azt? 

- Az éveket már nem igen tudom 

pontosan, de Cs. Kiss Andor lelki-

pásztor idejében jöttem át a Bocs-

kai téri gyülekezetbe. 22 évig vol-

tam presbiter. A perselypénz körül 

segédkeztem illetve a takarításban 

és az imaház építésében. Mindig 

támogattam anyagilag is az egyhá-

zat. 

3. Hogyan élte, éli meg a hi-

tét a családjában és azon túl 

az emberek körében? 

- Ütközésben nem voltam senki-

vel sem.  A gyermekeim meg van-

nak keresztelve, az unokák konfir-

máltak. A munkahelyemen, a Tsz-

ben, ahol növényápolóként dolgoz-

tam, ott is békében voltam min-

denkivel. Az imádkozás a legfonto-

sabb! – hívja fel nyomatékosan is a 

figyelmet alázatos mosolya kíséret-

ében – Sohasem indultam úgy el, 

hogy ne imádkoztam volna. De 

otthon is lehet és útközben is. Se 

órám, se mobiltelefonom nem volt 

életem során, mégis mindig odaér-

keztem mindenhova Isten segedel-

mével! 

Sokat elgondolkoztam azon, 

hogy későn ébredtem fel, nem a 

konfirmálásomkor – sokakkal van 

ez így! – Ezt bánom, hogy nem ha-

marabb. 

4. Milyen kudarcai, vívódá-

sai voltak és mit tanult belő-

lük? 

- Voltak. – gondolkodik el – 

Nyolc évig éltünk apósoméknál, a 

három gyermek is oda született. 

Bármilyen családi problémák is 

merültek fel, az Isten mindig meg-

segített és nagyon megáldott min-

ket! Meg vagyok elégedve az éle-

temmel. Jó gyermekeink vannak. 

Majd szintén nagyon fátyolos 

szemmel folytatja. 

-A magány a legnagyobb bajom 

és problémám. Hat éve maradtam 

egyedül. 

Igen nehezen tudok megszólalni. 

Mégiscsak fel kell tennem a követ-

kező kérdést is. 

5. Hogyan lehetne az embere-

ket közelebb  vinni  Istenhez? 

- Most hitetlenebbek az emberek 

mint régen, hiszen egykor még a 

karzatok is telve voltak egész csalá-

dokkal. Ma meg vannak elégedve 

az emberek a maguk dolgaival, 

nem törődve cseppet sem azzal, 

hogy honnan is kapták a javaikat. 

A példamutatás nagyon fontos a 

családban, különösen a családfő-

nek. Ha mindenki megtartaná  azt, 

amit megfogadott egykoron, nem 

lenne ilyen szétesett ez a világ. Az 

utca nem fog a gyerekből embert 

nevelni! 

6. A jövőben mit szeretne 

megvalósítani? 

- Semmit se ! – vágja rá határo-

zottan – Nyolcvannégy évesen már 

nincsenek terveim. Nem is gondol-

tam, hogy ennyit élek. A lábaim 

gyengélkednek, egyszerűen elrom-

lottak ! – neveti. 

Viszont a piacon szeretek beszél-

getni az ismerősökkel! 

7. Melyik dicséretet vagy 

éneket szeretné hallani és 

énekelni a vasárnapi Isten-

tiszteletek egyikén? 

- Minden éneket szeretek, de a  

„Te benned bíztunk eleitől fogva”, 

a 90. Zsoltárt és a „Jövel szent lé-

lek Isten „ , a 368. éneket különö-

sen. 

Tardiné Szilvi 
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Egy szép őszi kirándulás a reformáció jegyében 

„Erős vár a mi Istenünk, jó fegy-

verünk és pajzsunk, Ha Ő velünk, ki 

ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk” 

390. dicséret 

Szép őszi reggelen, október 14-én 

indult 29 fős csapatunk a Bocskai 

térről Budapestre a reformáció 500 

éve jegyében. Utazásunk áhítattal 

kezdődött, tiszteletes asszony a napi 

ige, Ján. 15,1-8 igeszakasz éppen ak-

tuális üzenetéről: a szőlősgazdáról, a 

szőlőtőkéről, a szőlővesszőről, és a 

gyülekezetünkkel való összefüggésé-

ről, annak küldetéséről szólt. Az el-

csendesedés segített ráhangolódni a 

nap témájára. Az utazás Budapestig 

beszélgetéssel és ismerkedéssel foly-

tatódott. 10 órára érkeztünk a Gaz-

dagréti Református Gyülekezetbe, 

ahol megismerhettük a vendégszere-

tő és nem utolsó sorban jó kedélyű 

lelkipásztort, Thoma Lászlót, aki 

feleségével 2010 óta szolgál a gyüle-

kezetben. Részletesen bemutatta a 

közel három évtizede alakult gyüle-

kezetüket, ismertette a gyülekezeti 

ház és templom építését és funkcióit. 

Jelenleg közel 300 főből áll a gyüle-

kezet, részben fiatalok alkotják. Lel-

készük elmondta, hogy anyagilag 

saját forrásból gazdálkodnak, látvá-

nyos fejlődésük kulcsa a gyülekezet 

jó adakozó készsége. Jó volt látni a 

fiatalos lendületet,  jó kedvet, ami a 

lelkész előadásából áradt. Sok jó, 

hasznosítható ötletet kaptunk a gyü-

lekezet működéséről.  

Egy finom ebéd elfogyasztása után 

a Nemzeti Múzeumba indultunk, 

ahol az IGE-IDŐK a Reformáció 500 

éve c. kiállítást tekintettük meg. Ide-

genvezetőnk részletesen bemutatta 

az öt terem kiállítási tárgyait, ahol 

többek között történelmi összefogla-

lást hallottunk a reformáció kialaku-

lásáról. Luther Márton tevékenysé-

gét, az Evangéliumi hit Magyarorszá-

gon történő megjelenését  ismerhet-

tük meg. Az összegyűjtött kegytár-

gyak, festmények, kelyhek, Úrasztali 

terítők, bibliák sokaságát, szolgálat-

tevők öltözékeit tekinthettük meg. Az 

idegenvezető beszélt az erdélyi refor-

máció kialakulásáról, Bocskai és 

Bethlen a Harmincéves 

háborúban betöltött szere-

péről, valamint a protes-

táns tanítás és tudomány 

megjelenéséről. Megtud-

hattuk, hogy melyik erdé-

lyi fejedelem nyomtatta az 

első román nyelvű köny-

vet.  Találkozhattunk Lu-

ther és Kálvin meglepő 

portréjával, az első magyar 

nyelvű bibliával, és Szabó 

Magda írógépével is. Elő-

ször együtt 500 év 400 

tárgya, amely gondolko-

dásra késztette a látogató-

kat, hogy miként éltek pu-

ritán fejedelmek, protes-

táns nagyurak.  

A bőséges információ, látnivaló és 

egy csoportkép készítés után átsétál-

tunk a Ráday utcai Bibliamúzeumba, 

ahol szintén bőséges látnivaló, a bib-

liával kapcsolatos kiállítás várt ben-

nünket. A múzeum 1988 óta műkö-

dik, játékos és interaktív formában 

eleveníthettük fel a bibliai története-

ket az Ószövetségen és az Újszövet-

ségen keresztül. A múzeumhoz tarto-

zó könyvesboltban volt lehetőség 

körülnézni és vásárolni. Hazafelé 

útközben nem maradhatott el a játé-

kos vetélkedő sem, amiből kiderült, 

hogy ki mennyire figyelt a nap folya-

mán.  

Jó hangulatban telt a nap, és remé-

lem minden jelen lévő nevében 

mondhatom el az Ige alapján, hogy 

„Jól tetted, hogy eljöttél.” ApCsel 

10,33 

Köszönet a szervezők lelkiismere-

tes munkájukért, legyen sok áldás 

további szolgálatukon.  

Uzonyi Antalné Katika 
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Barakné Horváth Eszter 

A most záruló ciklusban hatodik éve vagyok presbiter. A gyülekezetben a diakóniai bizott-

ság tagjaként a kereszteléseken, az úrvacsorai alkalmakon szolgálok. Ezen kívül a gyüleke-

zeti újságot szerkesztem, időnként csoportvezetésben segítek, a gyülekezeti táborokon, gyü-

lekezeti alkalmakon aktívan részt veszek, a péntekenkénti imaközösségbe járok. 

A Bocskai István Gimnáziumban dolgozom napközivezetőként. Matematika-fizika szakos 

középiskolai tanár, fejlesztőpedagógus, mentálhigiénikus, családterapeuta a végzettségeim. 

Férjemmel és 18. éves fiammal élek együtt. A gyülekezet alkalmainak ők is rendszeres láto-

gatói A férjem a férfikörbe, a fiam az ifibe jár. 

Megválasztásom esetén szeretném az eddig végzett feladataimat lelkiismeretesen ellátni, a 

gyülekezet tagjaival közvetlenebb kapcsolatot ápolni, a környezetemben, tágabb családom-

ban személyes megtapasztalásaimat, Isten iránti elkötelezettségemet, hálámat kimutatni, az Ő igéje, útmutatása sze-

rint élni.  

 

Boros Andrásné Pap Gyöngyi Veronika 

Nagy megtiszteltetés ért mikor felkértek, hogy legyek presbiter. Váratlanul ért, mert ezt 

igen komoly feladatnak érzem. 

Jelenleg egy pénzügyi cégnél dolgozom területi képviselőként, immár 10 éve. 

Szerető férjem és a három gyönyörű lányom támogat és segít engem, hogy egy újabb fel-

adat elé nézhessek. Vasárnaponként rendkívül nagy szeretettel és boldogsággal szolgálok a 

gyeremekistentiszteleten. 

Presbiteri tevékenységemhez kérem Isten segítségét és a gyülekezet támogatását. 

 

Csatári Antal 

Eddig még nem voltam presbiter. A Gazdasági Bizottság tagja vagyok közel 6 éve. A Polgári 

Bank Zrt. Hajdúböszörményi Fiókjának vezetője vagyok, szakképzettségem közgazdász.  

Nős vagyok, feleségem a Baltazár Dezső Református Általános Iskolában angol nyelvtanár, 

lányunk a Bocskai István Gimnázium 10. évfolyamos tanulója. Megválasztásom esetén a 

Gyülekezet gazdálkodását, vagyonának fejlődését szeretném elősegíteni. Megteremteni an-

nak lehetőségét, hogy a Gyülekezet hívei egy modern, a kor igényeinek megfelelő Egyház-

községben éljenek, az őseink tradícióinak nyomán. Segítőkész és türelmes ember vagyok. 

Aki tőlem segítséget kér, annak próbálok önzetlenül megoldást találni a problémájára. 

 

Debreczeniné Szolnoki Szilvia 

Jelenleg presbiter vagyok a Bocskai téri református gyülekezetben, 6. éve. A Baltazár Dezső 

Református Általános Iskolában tanítok, mint általános iskolai tanító. Férjem, Deb-

reczeni Sándor, inszeminátorként dolgozik egy helyi vállalkozó alkalmazottjaként. 

Gyermekünk, Dorina a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 9. e osztályos 

diákja, idén májusban konfirmált a gyülekezetünkben.  

Presbiterként a missziói bizottság tagja vagyok. A jelenlegi ciklusban én voltam a 

jegyzőkönyvvezető a presbiteri gyűlések alkalmával. Szeretnék Isten segítségével a 

továbbiakban is felelősségteljes szolgálatot végezni a gyülekezetben.  
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Erdős Pál 

Immár második ciklusban végzem presbiteri szolgálatomat.  Kőműves a szak-

mám, de jelenleg Debrecenben a Flexi-Force-nál dolgozom a fémiparban. 

Emellett mezőgazdasági őstermelő is vagyok. 

Nős, három gyermek édesapja vagyok. Feleségemmel 25 éve élünk kiegyensú-

lyozott házasságban. A jövőben nagyon szeretnék abban segíteni, hogy gyüle-

kezetünkhöz új tagok csatlakozzanak. 

Segítőkész, megértő és családcentrikus vagyok. Lelki ajándékomnak tartom, 

hogy a gyülekezet tagja és presbitere lehetek, és szolgálhatok. Hálás vagyok 

Istennek, hogy gyermekeim is ide jártak és itt tanulhattak. Szüleim is ebbe a 

templomba jártak. 

 

Fehér László 

1958-ban születtem Hajdúböszörményben öt gyermekes család legidősebb gyermekeként. 

Az általános iskolát itt végeztem, a szakmunkásképzőt Debrecenben. Mindig a Bocskai téri 

Gyülekezet tagja voltam keresztelésemtől kezdve. 

A családom tagjai is keresztyén hitben élnek, illetve a gyülekezethez tartoznak. Nős va-

gyok, egy fiunk van. Szeretetben élünk. 

Állatgondozóként dolgozom. Az elmúlt 6 évben presbiterként, illetve a karbantartó bizott-

ság tagjaként szolgáltam egyházamat. 

Megválasztásom esetén gyülekezetünk épülését tartom feladatomnak. A következő Ige-

vers nagyon fontos nekem: „ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.” (Mt 6,21) 

 

Gál József István 

1977-ben születtem Hajdúböszörményben. Feleségemmel, Judittal két gyermeket neve-

lünk. Foglalkozásom tanár, s a Baltazár Dezső Református Általá-

nos Iskolában dolgozom testnevelő tanárként. 

2008-ban kerültem a Bocskai téri gyülekezet tagjai közé, ahol 2010-ben keresztelkedtem, 

majd Istenhez való tartozásomat konfirmáció által is ekkor erősítettem meg. 

A Bocskai téri egyházközség számomra Isten kegyelméből új utat nyitott meg életemben, 

melyben megtaláltam lelki békességem. 

Presbiteri jelöltségre való felkérést megtiszteltetésnek érzem, és szeretnék Isten segítségé-

vel a tőlem telhető szorgalommal, felelősséggel, bölcsen cselekedni, amennyiben gyülekeze-

ti testvérek bizalmat szavaznak részemre.  

 

Gyulai Edit 

Feleség és édesanya vagyok. Férjem Balogh Gyárfás, akivel különleges Peti fiunkat nagy szeretetben neveljük. Re-

formátus böszörményi családban születtem. Megkeresztelésem ide, egyházi esküvőnk, fi-

unk keresztelője és presbiteri szolgálatom a Hajósi Missziós Egyházközséghez (Bács-Kiskun 

megye, Dunamelléki Egyházkerület) köt. 2006-10-ig voltam ennek az egyházközségnek 

presbitere, ahol alkalmi műsorokkal, jótékonysági vásárral és pályázatok írásával, koordi-

nálásával segítettem a gyülekezetet. 2010-ben költöztünk haza Hajdúböszörménybe. 

Gimnáziumban tanítok magyar nyelvet és irodalmat, művészettörténetet, régebben törté-

nelmet és társadalomismeretet. 30 éve hivatásom a tanári pálya, mesterpedagógusként és 

pedagógiai szakértőként tevékenykedem.  

Képességeim közül a szorgalmat, felelősségvállalást, szervezőkészséget, lelkiismeretessé-

get, az előre gondolkodást emelem ki. 

A gyülekezetben szeretném hangsúlyossá tenni a lelki oldalt, a meglévő diakóniai szolgá-

latot középpontba helyezni: a beteggondozást, gyászt hordozók és krízishelyzetben lévők 

támogatását. Szívesen és bátorítólag képviselem a női mozgalom megerősítését, a nyitott 

egyház, az egyháztörténeti kiállítás, az orgonafelújítás és az énekkar ügyét. 
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Gyulai Sándor 

2009-ben tudtam kimondani, hogy az én vigaszom is az, hogy nem a magamé, hanem Jézus 

Krisztus tulajdona vagyok. 2012 és 2017 között presbitere voltam a gyülekezetnek, a misszi-

ói bizottságban igyekeztem szolgálni. Szívesen segítek tervek végig gondolásában. Vállalom 

a részvételt programok előkészítésében szervezésében, rendezvények lebonyolításában, 

kapcsolatok építésében. 

Magyar-történelem szakos tanárként tanítok a Bocskai István Gimnáziumban, amelynek 

2002 óta vagyok a vezetője. Két egyetemista lány édesapja vagyok. Feleségem, Vajda Zsófia 

angoltanár, gyülekezeti tag, aki a kiadványterjesztésben segít. 

Számomra fontos, hogy gyülekezetünk Jézus Krisztusért  jelen legyen a város és a város la-

kosainak életében egyaránt. Szeretném, ha a gyülekezet továbbra is a reménységet jelentené 

sokak számára. Szeretnék azért tenni, hogy egyre többen találhassanak rá Isten békességére 

nálunk. 

 

Kiss Csaba  

Hajdúböszörményben születtem, és itt élek jelenleg is a családommal. Feleségem a Balta-

zár Dezső Református Általános Iskola pedagógusa. Ikergyermekeim 11 évesek, és a refor-

mátus iskola ötödik osztályos tanulói.  

A debreceni Agrártudományi Egyetem főiskolai karán szereztem növénytermesztési mér-

nöki, ill. mérnök-tanári diplomát. Családi gazdálkodóként dolgozom. 

Még soha sem voltam presbiter, ezért nagy kihívásnak érzem az ezzel járó feladatokat. 

Ahhoz, hogy a gyülekezet jobban betöltse küldetését, tenni szeretnék. Szeretném, ha a pres-

bitérium együtt tudna gondolkodni, és együtt tudna munkálkodni a feladatok megoldásá-

ban. Megválasztásom esetén igyekszem legjobb tudásomnak megfelelően a presbitérium 

munkáját mindenben segíteni. 

Bemutatkozásomat egy olyan igével zárnám, amely a mindennapjaimban fontos számom-

ra: „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” Példabeszédek 16,9 

 

Molnár Antalné Molnár Ágnes  

1972. december 31-én születtem Hajdúböszörményben. Férjemmel 1993-ban kötöttünk há-

zasságot. Két gyermekünk van, Dominika és Antal. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Belgyógyászati Intézetében dolgozom. Diabéteszes betegek gondozásával, kezelésével fog-

lalkozom. 2011-ben felnőttként, saját elhatározásból, Isten segítsége által keresztelkedtem 

Hajdúböszörményben a Bocskai téri Református templomban. Azóta rendszeresen veszek 

Úrvacsorát, férjemmel együtt szívesen veszünk részt az évenként megrendezett házaspári 

hétvégeken és a nyári táborokban, ahonnan mindig lelkileg megújulva térünk haza. Életem 

részévé vált, hogy vasárnaponként templomba járok, és hogy minden nap elolvassam az 

aznapi igét útravalónak.  

Még nem voltam presbiter, de ha a lelki testvérek erre a nemes feladatra alkalmasnak talál-

nak, akkor tisztelettel elvállalom. Munkám során nagyon sok emberrel találkozom, és úgy 

gondolom, hogy jó empátiás és kommunikációs képességemnek köszönhetően az emberek 

bátran keresnek fel problémájukkal. Számomra nagyon fontos a családom, melyet a gyüle-

kezeti közösségben is fontosnak tartom, hogy a házaspárok és a családok közösen épüljenek 

Isten és a hit segítsége által. Szívesen szerveznék egészséggel kapcsolatos prevenciós prog-

ramokat, előadásokat.  

 

Papp Ervin 

1969. augusztus 25.-én születem Hajdúböszörményben. 

Pólyásbabaként Alsónémedin kereszteltek meg, akkor ott laktak a keresztszüleim. Megté-

résem 1999-2000 körül volt Biatorbágyon egy csendeshéten, ekkortól vagyok a Bocskai téri 

Gyülekezet tagja. 2001-ben konfirmáltam. 2005-től lehetek a gyülekezet presbitere. A kar-

bantartó bizottságban 12 éve végzem szolgálatom. 

Végzetségeim: gépszerelő, nehézgépkezelő és ezek mellett jelenleg gulyáskodom. A felesé-

gem lelkész diplomával rendelkezik. 

Zárósoraim: bárhogyan is kortyogjon, fortyogjon a világ mindig Jézus Krisztusnak lesz 

igaza. 
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Pongor Mihály 

Az első presbiteri ciklusom végéhez közeledem. A gyülekezetünk vezetése a jövőben is szá-

mit presbiteri szolgálatomra, ezért vállaltam a jelöltséget a soron következő ciklusra.  

40 éves vagyok, 2005 óta élek boldog házasságban. Két fiunk van 10 és 6 évesek. Gépész-

mérnök végzetséggel, vezetőként dolgozom egy német-indiai közös tulajdonú autóipari vál-

laltnál Polgáron. Gyülekezetünket, illetve a presbitérium munkáját műszaki területen szer-

zett sokrétű tapasztalattal próbálom a jövőben is segíteni. Isten áldása segíti ezt a szolgála-

tot, ezt az áldást a családom mindennapjaiban szintén tapasztaljuk. Istenünk dicséretét a 

Bárka zenekarban végzett szolgálattal továbbra is végzem. 

 

Rab Marianna  

1971-ben születtem Hajdúböszörményben. A Bocskai téri Refor-

mátus Templomban kereszteltek meg.  

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat a szülővárosomban végeztem. Gyógytor-

nászként dolgozom, Hajdúszoboszlón, a Hungarospa Thermal Hotelben.  

Édesapám betegsége kapcsán értettem meg, hogy Istentől kapunk mindenkit és mindent. 

Megtapasztaltam az ima erejét. Hívő ember lettem. Felnőttként konfirmáltam, 2009-ben. A 

hitemben megerősített Édesanyám betegsége és gyógyulása.  

Hálás vagyok és köszönetet mondok a Jó Istennek, hogy a presbiter jelöltek között lehe-

tek. Szeretném  hálás szívvel, önzetlenül és szeretettel szolgálni a gyülekezet fejlődését. A 

rám bízott feladatokat a legjobb tudásom szerint végezni. SDG! 

 

id. Szabó Márton 

1939. október 18-án születtem Hajdúböszörményben. Több mint 44 évig a gépészet terü-

letén dolgoztam, mint üzemvezető. Nyugdíjazásomig ezeket az éveket két munkahelyen töltöttem el, miközben ipari 

iskolában, majd az MHSZ-nél, mint szakoktató is dolgoztam évtizedeken át.  

Gyermekként kereszteltek meg és tizenévesen, 1953-ban konfirmáltam, és azóta is fontos-

nak tartom az egyháztagságomat, annak minden kötelezettségével együtt. Két gyermekünk 

született az 1967-ben kötött házasságunkból. Feleségem, fiam, lányom is ifjúként tettek kon-

firmációi fogadalmat. Unokáim is egyháztagok. Feleségem betegsége ellenére is aktív gyüle-

kezeti tag, és örömmel vesz részt a gyülekezeti alkalmakon. 

1989 óta aktív presbiterként és 1995 óta gondnokként végzem szolgálatomat az Úristen ke-

gyelméből és segítségével. Szeretnék a továbbiakban is szoros kapcsolatban maradni egy-

házközségünk tagjaival. Sőt szeretnék segítség lenni abban, hogy lélekszámunk és az isten-

tiszteleti alkalmak látogatottsága is növekedjen. Vagyis az atyafiakkal együtt küzdeni, har-

colni szándékozom a Református Egyház fennmaradásáért, gyarapodásáért. Mindehhez az 

Úristen megtartó, bölcsességet adó igazgató segítségét kérem mindannyiunk számára. 

 

Szabó Márton 

Hajdúböszörményben születtem és itt élek családommal. Nős vagyok, fiam 6 éves és decemberre várjuk második 

gyermekünket. Végzettségem szakvizsgázott szociálpedagógus. Debrecenben a Böszörményi úton lévő Fogyatékoso-

kat Ellátó Intézmény pedagógusaként és programszervezőjeként dolgozom.  

A Bocskai téri Gyülekezetben keresztelkedtem, konfirmáltam. Részt vettem, rendszeresen 

jártam ifjúsági alkalmakra, rendezvényekre. 12 évvel ezelőtt a gyülekezet felkért és megvá-

lasztott presbiternek. Ezt a címet a mai napig viselem, és ellátom a rám bízott feladatomat, 

szolgálatot. 

Munkámban és magánéletemben is előre látó, gondoskodó férfinak tartanak családomban 

és környezetemben. Fontos számomra a gyülekezet élete, illetve az, hogy amiben tudok sze-

repet vállaljak és a legjobb tudásom szerint szolgáljam az egyházközséget. 
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Tóth András 

Foglalkozásom: Az Ajtó-Ablak-Profil kft. tulajdonos ügyvezetője vagyok nyug-

díjasként. 

18 éve presbiterként az építési és gazdasági bizottságban tevékenykedem. Ez 

idő alatt Isten kegyelméből sikerült templom felújítást, iskolai tanterem bőví-

tést, ebédlőépítést, és a gyülekezeti ház felújításának megkezdését elvégez-

nünk. 

Családi állapotom: 44 éve élek boldog házasságban feleségemmel. Két felnőtt 

lányom van, akik a férjeikkel együtt nevelik a négy unokánkat. 

Mivel a gazdasági és építési ügyeknek napi szinten is gyakorlója vagyok, ezen a 

területen tudom a gyülekezetet továbbra is segíteni. Isten segítségét kérve és 

várva tudjuk az elkövetkező ciklusban feladatainkat végezni, melyek a gyülekezeti ház belső munkálatainak befejezé-

se, az iskolai tornaterem felépítésének mielőbbi megoldása. Legyen Istené a dicsőség.  

 

Tóth Zsigmond  

68 éves vagyok, hajdúböszörményi születésű nős, 4 gyermek édesapja. 45 éve élünk há-

zasságban feleségemmel, amiben naponta tapasztaljuk az Úr hordozó szeretetét. Gyermeke-

ink felnőttként önálló életet élnek. 

Szüleim református hitüket gyakorolva engem is ebben a lelkiségben neveltek, majd évek-

kel később már felnőttként mondtam igent az Úr Jézus hívó szavára, s fogadtam el az Ő 

megváltó tervét személyes életemre nézve. A gyülekezet bizalmából, néhány éven belül 

presbiteri tisztségre jelöltek, amit elfogadtam és több cikluson keresztül töltöttem be ezt a 

szolgálatot. 

Agrárvégzettségemből adódóan, jelenleg családigazdaság formájában mezőgazdasági te-

vékenységet folytatok, s mint ahogy ennek a foglalkozásnak lényeges része a „magvetés”, 

innen kölcsönözve a hasonlatot, emberi kapcsolataimba átültetve, fontosnak tartom az igei 

magvetést is. Erre sok éven keresztül adódott lehetőségem az általános iskolai hitoktatás-

ban. 

Istentől kapott lelkiajándéknak tekintem az embertársaim felé való szolgálatot úgy, mint 

bátorítás, biztatás, hívogatás az Úr útjára. Szívesen munkálkodom azon, hogy gyülekezeti 

közösségünk egy összetartó, egymást tisztelő, ismerő, szerető, elfogadó közösséggé formá-

lódhasson, és így minél vonzóbbá váljék a kívülállók számára is. Jézus Krisztus szavaival kívánok mindnyájunknak 

áldásokban gazdag életet „Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok ott lesz az én szolgám 

is...”Ján.ev.12.26 

 

Uzonyi Antal 

Még nem voltam presbiter. A családom évtizedek óta mezőgazdasággal foglalkozik. Így 

nem volt kérdés számomra, hogy folytatom a családi hagyományt. A gödöllői Szent István 

Egyetemen végeztem mezőgazdasági gépészmérnökként. Majd az egyetem befejezése után 

egyből mezőgazdasági vállalkozóként kezdtem el a szakmai pályafutásomat. Növényter-

mesztéssel és szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk.  

2010-ben kötöttünk házasságot Edinával, és neveljük a 2 csodálatos gyerekünket, Antóniát 

és Barnabást. 

Szakmámból és a munkámból kifolyólag a gazdasági életben, a versenyszférában dolgozok, 

ezt a fajta rálátásomat, illetve a 15 éves szakmai tapasztalatomat szeretném kamatoztatni 

az egyházi gyülekezet életében is. Fiatal korom ellenére úgy érzem, elég tapasztalattal ren-

delkezek ahhoz, hogy támasza és segítője lehessek a gyülekezetnek ebben a felgyorsult ro-

hanó világban. Mivel munkám során a mezőgazdaságban is nagyon sok idős gazdálkodóval 

vagyok kapcsolatban, jó pár év kellett ahhoz, hogy a szakmai tudásom, a kitartásom és az 

alázat meghozza gyümölcsét, és sokszor tőlem kérnek az idősebbek szakmai tanácsot. Re-

mélem a gyülekezetben hasonlóképpen hasznomat találják, és azon leszek, hogy segítséget nyújtsak.   

Őszinte, kedves segítőkész embernek tartom magam.  Céltudatos vagyok, és próbálom a helyzetből a lehetőséghez 

képest mindig a legjobbat kihozni. Hithű nevelést kaptam a szüleimtől, amit szeretnék a családomnak, gyerekeimnek 

és közösségemnek is átadni 
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Uzonyi Antal  

1963-ban születtem Hajdúböszörményben. Szüleim reformátusok voltak. Velük és a test-

véremmel ide, a Bocskai téri templomba rendszeresen jártunk istentiszteletekre már kisgye-

rekkoromtól. A Kálvin téri Egyházközségben konfirmáltam 14 évesen. 

Hajdúböszörményben lakom feleségemmel és két felnőtt gyerekünkkel. 

Szakképzettségem gépész. A szakmámat szeretem, és ha most kellene választani szakmát, 

most is e mellett döntenék. Több évtizede saját vállalkozásomban dolgozok, papíripari és 

egyéb célgépeket tervezek és a saját műhelyünkben gyártjuk azokat. 

Családom egy összetartó család. Kb. 8 éve rendszeresen részt veszünk és mindannyian 

szolgálatot vállalunk gyülekezetünkben. Hat éve vagyok presbiter. Tevékenykedem az építé-

si bizottságban, a Templomi Orgona Megmentéséért Alapítványban. Hat éve kezelem a 

templomi alkalmakon az audiovizuális eszközöket. Ezen kívül a templomi karbantartások 

műhelyi hátteret igénylő javításainak egy részét végzem.  A templomba az elsők között érke-

zem és az utolsók között távozom. Ha időm engedi, örömmel társalgok a gyülekezet tagjai-

val, és lehetőség adódik az Úr házában egyéni elcsendesedésre is, ami plusz erőt ad, és sok-

szor segít túllendíteni nehéz időszakokon, és ez nagy áldás. 

Gyülekezetünkben szervezett alkalmakon, bibliaórákon igyekszek részt venni. 

A meglévő és a megválasztásom esetén leendő szolgálataimat igyekszem Isten dicsőségére és a gyülekezet javára 

végezni. Szeretném minél több bizonytalan hitű embernek átadni azt, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója is, csak ki 

kell tárnia a szíve ajtaját Ő előtte. 

Úgy gondolom, hogy egymás iránti szeretettel, imádsággal és személyes megszólítással lehet pozitív irányba terelni 

a körülöttünk lévő embertársainkat, „az Úrhoz gyűjtve népek seregét”. 

Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a 

törvényt. Róm. 13,8 

„Ti ifjak a leányokkal, öregek a 

fiatalokkal együtt dicsérjétek az Úr 

nevét!” (Zsolt.148: 12-13a) 

Felemelő volt, hogy a 23. tanévét 

kezdő Hajdúböszörményi Baltazár 

Dezső Református Általános Iskola 

tanévnyitó istentiszteletén fogadhat-

tuk a Vándor Bibliát augusztus 31-

én. Az ünnepünkre kijelölt igeszaka-

szokkal (Zsolt. 148-150) együtt mi is 

ujjongva dicsértük az Urat. A felolva-

sásban egy család volt segítségünkre. 

Ifjú és kisleány, édesapa és pedagó-

gus édesanya, valamint az egyház-

község rangidős gondnoka a gyüleke-

zet nagy családját jelképezte, aho-

gyan a különleges szentírás fölé ha-

joltak. Őket látva és hallgatva átérez-

tük, hogy egyházunk jövőjének is az 

a záloga, ha generációk együtt dicsé-

rik Istent és keresik az Ő eligazító 

üzenetét.  

Hálásak vagyunk, hogy ezen az 

alkalmon több mint ötszáz résztvevő 

figyelme fordult egyszerre a Szent-

írás felé. A tanévnyitó istentiszteletet 

követően többen tartottak velünk, 

amikor kezünkben a Vándor Bibliá-

val átsétáltunk legközelebbi testvére-

inkhez a Hajdúböszörmény Kálvin 

téri Gyülekezetbe, ahol bibliaóra ke-

retében adhattuk tovább közös kin-

csünket. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Hajdúböszörmény Bocskai téri Refor-

mátus Egyházközség 

A Szentírás útja Hajdúböszörményben 
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A hűvösebb idő beköszöntére 

szervezetünk a vérnyomás emelke-

désével reagál. A magyar emberek 

30%-ának van magas vérnyomása. 

A magas vérnyomás egyes csalá-

dokban öröklődik. Ilyen esetekben 

fontos, hogy a család valamennyi 

tagját szűrni kell, annak érdeké-

ben, hogy idejében fény derüljön 

az egyes családtagok érintettségére. 

A hidegben összehúzódnak az 

erek. Sokan tapasztalhatták már, 

hogy a hűvösebb idő beköszöntével 

emelkedik a vérnyomásuk. A vér-

nyomást akkor tekintjük magas-

nak, ha 140/ 90 Hgmm felett van a 

felkaron mérve. Tudni kell, hogy a 

vérnyomásmérő mandzsettáján 

van egy színes jelzés, ahol a vér-

nyomásmérő érzékelő része talál-

ható. A pontos mérés érdekében 

fontos, hogy ez a része a mandzset-

tának a felkaron a könyökárokban 

tapintható ér felett helyezkedjen el. 

Érdemes tudni, hogy a két karon 

olykor nem egyforma a mért ered-

mény, de ennek legtöbbször nincs 

jelentősége.  

Ha azonban a mért értékek 20 

Hgmm különbség van, azt minden-

képpen jelezni kell a háziorvosnál. 

Ilyen esetben a magasabb értéket 

kell figyelembe venni, és a további-

akban ezen a karon érdemes mér-

ni. 

A vérnyomást a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás nagyban befo-

lyásolja.  Mérés előtt 30 perccel 

nem ajánlott sem dohányozni, sem 

alkoholt fogyasztani, és előtte 5 

percig nyugalomban kell lenni.  

Javasolt a dohányzás és az alkohol 

fogyasztás tekintetében a háziorvos 

véleményét és segítségét kérni. 

Kényelmes székben elhelyezkedve 

az alkart a szív magasságában 

megtámasztva, a lábakat párhuza-

mosan egymás mellett tartva ka-

punk pontos mérési eredményt. 

Mérés közben nem szabad beszél-

ni. A mérést egy alkalommal 2-3-

szor érdemes megismételni és a 

mérések átlagát bejegyezni a méré-

si naplóba.  

Az orvosi vizsgálatra szükség 

van, mert el kell végezni azokat a 

szűrővizsgálatokat, amelyekkel ki 

tudják mutatni, hogy az emelke-

dett vérnyomás okozott-e már va-

lamilyen szervi elváltozást. Ameny-

nyiben igen, IDŐBEN be kell avat-

kozni a szövődmények megelőzése 

érdekében, és az esetleges, pana-

szokat még nem okozó szövődmé-

nyeket el kell kezdeni kezelni ah-

hoz, hogy ne befolyásolják az élet-

kilátásokat.  

Hányszor, és mikor érdemes vér-

nyomást mérni? Ahhoz, hogy lás-

suk a napszaki vérnyomásváltozá-

sokat, az életmód és életritmu-

sunk, esetleg a gyógyszerek szerve-

zetünkre kifejtett hatását, a vér-

nyomás rendeződése idejéig napi 3

- 5 alkalommal érdemes mérni 

olyan napokon, amelyeken a szo-

kásos napi tevékenységeinket vé-

gezzük, több napon át.  

Amennyiben a vérnyomás az 

életmódváltoztatás, és a gyógysze-

res kezelés hatására rendeződik, 

már elegendő havonta egyszer el-

lenőrizni. Abban az esetben, ha 

betartjuk a tanácsokat, és ha az 

orvos által rendelt gyógyszert azo-

nos időpontban és rendszeresség-

gel szedjük, nem várható egy hóna-

pon belül a szervezetet befolyásoló 

lényegi változás. 

Mit tehetünk annak érdeké-

ben, hogy szervezetünk ne re-

agáljon emelkedő vérnyomás-

sal? 

A só és zsírfogyasztás jelentősen 

befolyásolja a vérnyomást. Ugyanis 

a só vizet köt meg az erekben, a 

több folyadék az erekben emelkedő 

vérnyomást okoz.  

Vigyázzunk, hogy kevesebb sót 

használjunk! 

A zsírok , akár állati, akár növé-

nyi eredetűek, amennyiben a köny-

nyen keményedő csoportba tartoz-

nak, a táplálékból a vérbe felszí-

vódva az érfalakba lerakódva szű-

kítik az ereket . A hidegre szűkület-

tel reagáló erek falába ezek még 

Egészségben az erő! 
„Uram,…te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. 

Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; 

csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” 

(Zsolt 139:13-14) 

 

Kedves Testvérek! 

Mostantól fogva kéthavonként olvashatják a fenti cím alatt hasznos tanácsainkat az egészségmeg-

őrzésre vonatkozóan.  

A magas vérnyomás megelőzése és kezelése 
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könnyebben lerakódnak és emelke-

dő vérnyomást eredményeznek. 

Vigyázzunk tehát, hogy kevesebb 

könnyen keményedő zsiradékot 

fogyasszunk! 

A szervezetünk a rendszeres 

mozgás hatására vérnyomáscsök-

kenéssel reagál. A rendszeresen 

végzett mozgás nem csupán a vér-

nyomásunkra lesz jó hatással, ha-

nem levezeti a feszültséget és jobb 

alvásminőséget is eredményez. Ha 

jön a hűvösebb idő, ne hagyjuk 

abba a rendszeres testmozgást! Az 

esti vacsora utáni 20-30 perces, 

heti 3 alkalommal végzett intenzív 

séta már elegendő. Betegvizsgála-

tok bizonyítják, hogy a testmozgás 

segít az elhízás megelőzésében, a 

fogyókúrázásban, sőt, a cukorbe-

tegség megelőzéseben, illetve en-

nek kezelésre is előnyösen hat. A 

rendszeres mozgás hosszabb életet 

eredményez, nő az egészségben 

eltöltött évek  száma is. 20-30 per-

ces esti séta a hosszabb, egészsége-

sebb életért! Hasonlóan jó hatással 

van a heti 3 alkalommal végzett 

kerékpározásnak és úszásnak is. A 

rendszeres úszás ezen felül segíti 

az ízületi betegségek megelőzését 

és hatékony ezek kezelésében is. Az 

úszás segít a különböző tüdőbeteg-

ségek kialakulását is megelőzni és 

kezelni. 

Ha e tanácsok betartása ellenére 

is 140/ 90 feletti vérnyomásértéke-

ket mérünk, forduljunk orvoshoz, 

még akkor is, ha nem érezzük ma-

gunkat rosszul, mert a magasabb 

vérnyomás megterheli az ereinket, 

a szívünket, a vesénket, sőt, a szem 

ereit is, és alattomosan rongálja a 

szervezetünket. E problémák az 

orvos tanácsait megfogadva és a 

fenti tanácsokat betartva megelőz-

hetőkké és kezelhetőkké váltak. 

Az egészség az egyik legfonto-

sabb értékünk! 

Amennyiben a fentiekkel kap-

csolatosan bármilyen kérdésük 

merülne fel , bármilyen probléma 

megoldásához a közösség erejére 

lenne szükségük, jelezzék a TEST-

VÉREK szerkesztőségének címén: 

4220 Hajdúböszörmény Újvárosi u. 1 

Kérdéseiket és felvetéseiket min-

den esetben leghívebben igyek-

szünk megválaszolni és lehetősé-

geinkhez mérten megoldani. 

Dr. Kertészné dr. Tóth Ildikó 

általános orvostan szakorvos 

Krizantém-erdő most a temető. 

Szorgoskodnak a holtak közt az élők. 

A gyertyák lángja széltől libbenő. 

Könnyű lesz tán ma a nehéznek vélt rög. 

 

Szemünkön köd. Csendesen fáj a szív. 

A régi bánat gyöngéden kiújul. 

Az estharang szelíden imára hív. 

És bús arcunkra a könnyünk kicsordul. 

 

Emlékezünk és élni kezdenek 

A régen nélkülözött kedves arcok… 

Puhán ölelnek holtnak hitt kezek, 

És szólhattok, akivel csak akartok- 

 

Az Úrral is, ki egykor halva volt. 

Szelíd szavának így szól bíztatása: 

„Ama napon megébred minden holt, 

S ki bennem hitt, azt örök élet várja. 

 

Fogadd szívedbe ezt a bíztatást! 

Az élet elfogy, a gyertyák elégnek… 

A jövőről ne várj híradást, 

Az Ő igéje bizonyul elégnek! 

Ürögdi Ferenc: Halottak napján 
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Ebben az évben is megren-

dezésre került a város napja. 

Ezúttal azonban valami több is 

volt. A reformáció éve kapcsán 

egyik gyülekezeti tagunknak 

Isten a szívére helyezte, hogy 

milyen jó lenne, ha megmutat-

ná magát az egyház a város 

azon részének, akik nem kife-

jezetten „templombajárók”. A 

felvetést, ötletelés követte, 

aminek az lett a következmé-

nye, hogy a város valamennyi 

kórusa együtt szolgált. A kóru-

sok a következők voltak: Kálvin téri 

Református Egyházközség Vegyeska-

ra, Bocskai téri Református Egyház-

község Férfikara, Baltazár Dezső Re-

formátus Általános Iskola pedagógu-

sai és Magvető Kórusa, Baptista Gyü-

lekezet Vegyeskara, Daróczi Bárdos 

Tamás Vegyeskar, Hajdúböszörmé-

nyi Bethlen Gábor Általános Iskola 

énekkara.  

Felemelő érzés volt a Bocskai téri 

templomban az egyesített énekkarok 

előadásában részt venni. 

Olyan, amire mindenki szíve-

sen emlékszik, mert nem lehet 

elfelejteni azt, amikor Istent 

dicsérő énekekkel, emeltük 

lelkünket az égig. Jó volt halla-

ni, ahogy az ének betöltötte a 

templomot. Hálát adok az Úr-

nak, hogy én is énekelhettem 

kórustagként és ezúton is báto-

rítok mindenkit, hogy merjen 

énekelni, merjen részt venni az 

énekkarok szolgálatában. Kí-

vánom, hogy legyen ez hagyo-

mányteremtő megmozdulás és össze-

fogás.  

Dicsérjük az Urat énekekkel! 

Lukács Levente s. lelkész 

Pillanatkép 

Gondolatok az idősek hónapja kapcsán 

Hónapok óta készülök egy cikket 

írni. Közben félre teszem a gondola-

tot azután újra előjön. Egy magyar 

népmesét közölt a rádió. (A címe: Az 

öregember és a pokróc). Kénytelen 

voltam, hogy odahallgassak rá, egy 

családról szólt, ahol teher lett az öreg 

szülő, aki velük lakott. Ha fiatalon 

meg nem halunk valamennyien meg-

öregszünk. Szép időskort élt meg a 

nagypapa, még nem ágyban fekvő 

beteg, és nem borult el az elméje, 

csak a remegő kezével már kilötyög-

teti az ételt, amitől nemcsak a ruhája 

ázik el, hanem az abrosz is. Az ő resz-

kető lábaival meg összegyűri a sző-

nyeget, és az ilyen kis apróbb ballé-

pései miatt a menye ideges lesz. 

Zsörtölődések, veszekedések alakul-

nak ki az újabb és újabb problémák 

után. Főleg, a fiatalasszonyt zavarja 

apósa viselkedése amit, sokszor fel-

nagyítva lát, és egy idő után kijelenti, 

betelt a pohár. „A tányér is kiesik a 

kezéből, a pohár is, meg se tud hal-

ni!, mit kezdjenek vele?”  

Végre megszületik egy döntés. Rá-

beszéli a férjét, hogy vásároljanak két 

takarót, és amikor kivirrad kinyitják 

az utcai kaput, a takarót a hátára 

kötik. Szépen elmesélik neki, indul-

jon, és ahol utoléri az este az egyiket 

leteríti, a másikat meg magára takar-

ja, mert az ő házuknál nincs hely a 

számára ezután. De nem tudták el-

mondani, egyikőjüknek se volt hozzá 

bátorságuk, ezért rábízták a gyer-

mekre, ők meg elmentek a mezőre.  

Este, amikor hazamentek látták 

nagy megelégedésükre, hogy üres a 

lakás nincs ott az öreg! Jól van, jól 

csinálta a gyermek! Kicsi idő után 

rátaláltak az egyik takaróra. Jaj-jaj 

gyermek csak nem jól csinálta, mind 

a kettőt kellett volna! Ekkor közli a 

gyermek az ő döntését. Nem-nem, 

azt direkt meghagytam, hogy ha 

majd megöregszel, ne kelljen a bolt-

ba menni, csak kötöm a hátadra. Ki-

gördült a könny a szememből ami-

kor, beleképzeltem magam a törté-

netbe, és egy ige jutott az eszembe, 

amit Máté 7,12-ben találunk: „Amit 

azért akartok, hogy cselekedjenek 

veletek az emberek ti is akképpen 

cselekedjetek.”  

A mese valahogy úgy folytatódott, 

hogy elszégyellték magukat és sírtak. 

Az apa kivezette a lovat az istállóból 

hátára ült és keresésére indult. Mikor 

megtalálta bocsánatot kért tőle, és 

felültette a lovára, ő meg a kötőfék-

nél fogva haza vezette. Ettől kezdve 

mindig az asztalhoz ültették, nem 

számított már, ha kilötyög az étel, és 

a gyermeket is arra tanították, hogy 

tisztelni kell az öregeket. Ők talán 

még nem ismerték azt az igét, amit a 

2 Mózes 20,12-ben találunk, de ne-

künk már illene ismernünk, hogy: 

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy 

hosszú ideig élhess azon a földön, 

amelyet Istened az Úr ad neked.”  

Mit akar ez a kis történet üzenni? 

Azt, hogy vigyázzunk, mit beszélünk 

a gyermek előtt, és hogy élünk előtte. 

A 119 Zsoltár 169 versével zárom a 

soraimat: „Ó Uram! hadd szálljon az 

én könyörgésem a te színed elé, tégy 

bölccsé engem a te igéd szerint.” 

Ámen 

Írta: Szabó Margit 

Városnapi éneklés 
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Most nem mi mentünk színházba, hanem a színház jött hozzánk egy dráma órára, az iskolánkba, 

egy osztályterembe.  

A Csokonai Ifjúsági Program (CSIP) osztálytermi 

színházi előadással látogatott el iskolánk két ötödik 

osztályába szeptember végén. A Jeruzsálem című da-

rabot G.E. Lessing Bölcs Náthán és Ulrich Hub Nát-

hán gyermekei című művei nyomán írta: Madák Zsu-

zsanna. Akik játszották: Mercs János, Rózsa László, 

Mészáros Ibolya a debreceni Csokonai Színház szín-

művészei. Aki a jeleneteket játékkal, beszélgetésekkel 

összekötötte: Gemza Melinda drámapedagógus. 

A történet 1192-ben játszódik Jeruzsálemben. Vallá-

si és hatalmi harcok, szerelem, elfogadás volt a téma. 

A 90 perces előadást közelről láthatták a tanulók. Sőt 

bele is szólhattak, irányíthatták a cselekményt, beszél-

gethettek szereplőkkel, majd dráma órán tovább gon-

dolva le is rajzolhatták a darab folytatását.  

Csukásné Bernáth Krisztina 

Jeruzsálem 

„A szabadság ünnepe a szabad ég 

alatt” címmel tartottak immár 5. 

alkalommal Teremtésünnepet a 

Berettyóújfalu-Szentmártoni Re-

formátus Egyházközségben. Az idei 

ünnep a reformáció jegyében zaj-

lott, így a templomkert és a gyüle-

kezet nemrég elkészült közösségi 

szabadtere a „Tágas tér” egy napra 

Luther kertjévé lett. A pompás őszi 

napfényes szombaton hallhattak a 

reformáció korából kórusmuzsikát, 

áhítatot, „Öko-tereferén” Kocsis 

Áron hajdúnánási lelkipásztorral 

beszélgetést. A nap színfoltját ké-

pezte az „Öltözz be Luther Márton-

nak és Bora Katalinnak” jelmezver-

seny, amelyen két hajdúböszörmé-

nyi diák is beöltözött, Loment Ka-

tinka és Csukás Ábel elhozták az 

első helyet. A gyülekezet példaérté-

kű összefogásával és a Reformáció 

Emlékbizottság támogatásával 

megrendezett nap koccintással ért 

vég – Luther sörével és Katahrina 

borával – az ősök emlékére és ál-

dást kérve a következő 500 évre. 

A nap folyamán a bátor vállalko-

zók kipróbálhatták a Láthatatlan 

színházat, melyben a Baltazár De-

zső Református Általános Iskola 

négy nyolcadikos tanulója és két 

tanára közreműködött ebben: 

„révészként” vezették a bátor 

„vándorokat”. 

Házigazdánk személyes élménye: 

„Bekötötték a szemem és elkez-

dődött az ÚT. Az ÚT, amelyen min-

den ember elindul, az Istentől 

ajándékként kapott életnek az ÚT-

ján.  

Fogantatás-születés, gyermek- és 

ifjúkor jellegzetes és élménydús 

mozzanatai elevenedtek fel. Társra 

találás és szerelmes andalgás, ki-

csattanó öröm házasságkötés alkal-

mával, majd a terhekkel teljes 

évek, amikor munka és családi kö-

telezettségek között próbál libikó-

kázni az ember lánya. És A válasz-

tás, az élet nagy döntése, melyik 

utat válasszam: a jót vagy a rosszat, 

az életet vagy a halált... Majd resz-

kető kézzel, átélni a megöregedés 

ajándékát, meghalni, és érezni a 

ránk guruló rögöket a sírban.  

Igen, mindezt átélhettük, akik-

nek sikerült időpontot foglalni a 

Láthatatlan színházba. Nem 

láttuk, de éreztük, tapintottuk, 

hallottuk, átéltük ezt a csodát. A 

fiatalok hangját, kedves simoga-

tását és kézfogását ha felidézem, 

még mindig libabőrös leszek az 

élménytől. 

Az a végső, nagy ölelés, amikor 

nem tudtam türtőztetni maga-

mat, és szemeim bepárásodtak, 

végképp szívembe-lelkembe 

vésődött. Mert nem a rögökkel 

ért véget a Láthatatlan színház, 

hanem ezekkel a szavakkal: 

„Mikor elhagytak/Mikor a lel-

kem roskadozva vittem/

Csöndesen és váratlanul/Átölelt az 

Isten. Nem harsonával,/Hanem 

jött néma, igaz öleléssel…És meg-

vakultak/Hiú szemeim, meghalt 

ifjúságom,/De őt, a fényest, nagy-

szerűt,/Mindörökre látom. (Ady 

Endre: Az Úr érkezése) 

Végtelenül hálás vagyok kedves 

barátaimnak (Csukásné Bernáth 

Krisztának és Szabó Juditnak és a 

segítő fiataloknak), amiért ebben 

az élményben nekem is részem 

lehetett! SDG! 

Kovács-Győri Zsuzsa Kornélia 

Teremtésünnep a Berettyóújfalu-Szentmártoni Re-
formátus Egyházközségben 

http://csokonaiszinhaz.hu/muvek-category/v_csokonai-ifjusagi-program-csip/
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Október második szombatján a kacagásé és a szórakozásé 

volt főszerep a Baltazár Dezső Református Általános Iskola 

udvarán. A kis elsősök és szüleik szeretettel várták és kö-

szöntötték a volt óvodatársakat és családjukat. A Szeredás 

zenekar mókás előadása mosolyt csalt minden kicsi és nagy 

arcára. Az arcfestés, a logikai és népi játékok, az ugrálóvár és 

az óriás sakk a felhőtlen kikapcsolódás helyszínéül szolgált. 

A népi mesterségek képviselői - bőrdíszműves, fazekas, ko-

vácsmester- lehetőséget adtak a kicsiknek a régi iparosok 

munkájának megismerésére, a tevékenységek kipróbálására. 

A gyerekek az elkészült apró tárgyakat örömmel vitték haza 

e nap emlékeként. A Csodavár nyitott kapuja szeretettel vár-

ja az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat további képesség-

fejlesztő alkalmaira.  

 

Kapunyitogató a Csodavárban 

2017. szeptember 29-én került megrendezésre a Kutatók Éjszakája országos rendezvény, amelyen iskolánk is részt 

vett immár 5. alkalommal, 53 tanulóval a Debre-

ceni Egyetemen.  

A változatos programok mellett a diákok bete-

kintést nyerhettek az egyetem életébe is.  

A sok szabadon választható program mellett 

részt vettünk egy érdekes előadáson is, mely a 

fekete lyukakról szólt.  

A diákok szép élménnyekkel és ajándékokkal 

gazdagon tértek haza. 

Nagyné Mező Eszter és Ábrahám Imre  

kísérő tanárok 

Kutatók éjszakája 

Balláné Bodai Judit  

intézményvezető 

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 

Vannak a léleknek régiói, melyekbe 

csak a zene világít be.” 

(Kodály Zoltán) 

Yehudi Menuhin 1974-ben, az 

UNESCO Zenei Tanácsának elnö-

keként fogalmazta meg felhívását, 

miszerint az õ kezdeményezésére 

ezt a napot az egész világ a zené-

nek szenteli. 

Így tettünk iskolánkban mi is 

ebben a tanévben, és koncerttel 

emlékeztünk meg október 2-án a 

zene világnapjáról.  

A műsorban többféle hangszer és 

ének is képviseltette magát, illetve 

rövid megemlékezést tartottunk 

Kodály Zoltánról, kinek halálának 

50. és születésének 135. évforduló-

ja alkalmából 2017-ben Kodály-

emlékévet tartanak. Idézeteket és 

életének fontosabb eseményeit 

láthattuk a koncert alatt kivetítve, 

Uzonyi Katalin és Antal Laura 6.b 

osztályos tanulók pedig a mester 

által gyűjtött egyik népdalt énekel-

ték. 

Idén rendhagyó módon a 4.a 

osztály kezdte a műsort a Viva la 

musica! kezdetű kánonnal, ezzel 

éltetve a zenét, a zene fontosságát. 

Első fellépőként Loment Katinka 

8.a osztályos tanulót és tanárát, 

Göndöcz Viktort köszönthettük, 

akik gitáron adták elő Machado 

egyik művét, majd Fazekas Emese 

5.b osztályos tanuló altfurulyán két 

Praetorius  művet játszott.  

Tóth Orsolya, Varga Ákos 5.a 

osztályos tanulók és tanáruk, Gön-

döcz Viktor  gitáron két rövidebb 

lélegzetű, de annál vidámabb dara-

bot adott elő.  

A koncertet a nagyobbak zárták, 

elsőként Varga Panna 8.a osztályos 

tanuló fuvolán játszotta  Weiner 

Leó Rókatánc című művét, majd 

végül, de nem utolsó sorban Orosz 

Zsófia szintén 8.a osztályos tanuló 

zongorázta Chopin egyik poloné-

zét.  

A már hagyománnyá vált kon-

certre a fellépő diákok nagy szere-

tettel készültek, az iskola tanulói 

pedig minden évben nagyon várják 

ezt a koncertet, ami reméljük jövő-

re is megrendezésre kerül majd. 

Orbán Istvánné 

Október 1.–A zene világnapja 
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A Kertész László Városi Könyvtár 

által meghirdetett nyári olvasópá-

lyázat vidám eredményhirdetésén 

vettünk részt október 3-án és 4-én délután.  

Az 1. és 2. osztályosoknak meg-

hirdetett kategóriában iskolánkat 

hét 2. osztályos tanuló  

képviselte .  Zabos Viktor II. he-

lyezést, Varga Lili és Varga 

Benedek Csaba  III. helyezést értek el. 

A 3-4. osztályos kategóriában 16 

tanuló készített pályamunkát.  

Drén Rozi 4. b osztályos tanu-

ló II. helyezést, Csukás Ábel 4. 

a osztályos tanuló III. helye-

zést ért el. Vass Viktória 4. a 

osztályos tanuló az olvas-

mányhoz készített illusztrációjáért 

különdíjban részesült . 

Minden gyereknek gratulá-

lunk, köszönjük a munkáju-

kat, és azt is, hogy iskolánkat 

méltóképpen képviselték az 

idén is városunkban. Tudjuk, 

hogy a szülők motiválása és 

segítsége nélkül a pályamun-

kák nem készültek volna el, 

így az Ő munkájukat is kö-

szönjük szépen. 

Preku Erzsébet 

Városi olvasópályázat 

Blága Csaba vagyok. 1974. decem ber 13-án születtem Balmazújvárosban. Az általános 

iskolát befejezve a Veres Péter Gimnázium diákja lettem. Az egri Eszterházy Károly Tanárképző 

Főiskolán matematika és fizika szakos tanárként végeztem. Később a Debreceni Egyetemen sze-

reztem informatika szakos tanári diplomát. 1999-ben a balmazújvárosi Bocskai István Általános 

Iskolában kezdtem el tanítani, majd 2000-től a Kalmár Zoltán Általános Iskolában tanítottam 17 

éven át. 

A feleségemmel 1999-ben kötöttem házasságot és azóta három gyermekünk született. Szüleim 

kisgyermekként megkereszteltek. Nagymamám 8 évesen vitt el először templomba, ennek kö-

szönhetően 1987-ben konfirmáltam, majd 2000-től presbiterként aktív tagja vagyok gyülekezetemnek. 

Ettől a tanévtől kezdődően a Baltazár Dezső Református Általános Iskola pedagógusaként ma-

tematikát és informatikát tanítok. 

Új pedagógusaink bemutatkozása 

Lázár Katalin 1983. június 6 -án születtem Haj-

dúböszörményben. Iskolás éveimet a II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskolában kezdtem, majd a Bocskai Ist-

ván Gimnáziumban végeztem középiskolai tanulmá-

nyaimat. Érettségi után a Debreceni Egyetem biológia-

környezettan szakán szereztem diplomát. 2004-2007. 

között nyaranta a Bátor Táborban önkénteskedtem. 

2013-ban vegyésztechnikus végzettséget szereztem. 

Legutóbb egy debreceni középiskolában dolgoztam, 

mint biológia tanár és laboráns. 

Csecsemőkoromban kereszteltek 

meg és szüleim vallásos szellem-

ben neveltek fel. Jelenleg Hajdúbö-

szörményben élek családommal.  

2017. szeptember 1-től dolgozom 

a Baltazár Dezső Református Álta-

lános Iskolába, mint napközis ne-

velőtanár.  

Idén ősszel iskolánk életében is lépésről lépés-
re találkozhatunk az üzenettel: 500 éves a re-
formáció. Mit is jelent ez? A reformáció vissza-
alakítást jelent: visszatérni az eredeti mintá-
hoz, formához, ahhoz, amit Isten tervezett szá-
munkra. Erről szólnak a reggeli áhítatok, ame-
lyeken átgondoljuk a reformáció alapvető taní-
tásait. A gyermekek hétről hétre kapnak egy-
egy feladatot osztályonként. Kiszínezték Lu-
ther jelképét, a Luther rózsát, ill. református 
templomaink meghatározó szimbólumait. Ké-
szíthetnek templom-makettet, a 4-6. osztályo-
sok pedig részt vesznek a reformációi vetélke-
dőn. Egyik hétfői áhítat után egy nagy 500-as 
számot formáltunk a templom és az iskola kö-
zött – mi magunk voltunk az élőkép részesei. 
Átéltük, hogy az 500-as számnak, az ünnep-
nek, és Krisztus egyházának részesei, alkotói 
vagyunk mi magunk is. Szeretnénk, ha igaz 
lenne ránk az egyházat bemutató konfirmációi 
kérdésre megfogalmazott válasz: „annak én is 
élő tagja vagyok és örökre az is maradok”. 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 
iskolalelkész 

A reformáció 500. születésnapja iskolánkban 



20 

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

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

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

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

www.bocskaiter.hu 

 Örömmel adunk hírt arról, hogy elkezdődött Gyülekezeti Házunk felújításának II. üteme. Ebben a 

II. ütemben fog elkészülni a Gyülekezeti Ház belső kialakítása. Az utcafronton teljes hosszúságban egy nagyterem 

lesz, mely szükség szerint két részre lesz osztható egy speciális mobilfallal. A nagyterem mellett egy kisebb helyi-

ség is lesz, amit kisebb egy csoport használhat majd (pl. a Bárka Zenekar). Elkészül a vizesblokk is, melyben férfi, 

női és akadálymentes WC és mosdó kap helyet. Az előtérből nyílik továbbá egy teakonyha is, ahol pl. a szeretet-

vendégségek előkészületeit lehet megtartani. 

 A Gyülekezeti Háznak mindkét bejárata az udvar felől nyílik. Az egyik teljesen akadálymentesített. 

 Reménységünk szerint a felújításnak ez a II. üteme Karácsonyra el fog készülni, ha az Úr is úgy akarja. 

 Ez a munka előreláthatóan 33 millió forintba fog kerülni 

Kérjük, adományaival legyen segítségünkre, hogy elvégezhessünk minden szükséges munkát, és újra a gyülekezet 

otthona lehessen a Gyülekezeti Ház! 

 

 A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a Kálvin téri Gyülekezettel közösen szervezzük ün-

nepi programjainkat október 29-30-31-én: 

 Október 29., vasárnap  18 óra, Kálvin téri gyülekezeti terem - A reformáció spiritualitása (Margit István, Pécel) 

 Október 30., hétfő   18 óra, Kálvin téri Templom - a Kecskés Együttes koncertje (A belépés ingyenes.) 

 Október 31., kedd     9 óra, Bocskai téri Templom - ünnepi istentisztelet 

     11 óra, Fürdőkert - Nagy István sírjának megkoszorúzása 

     15 óra, Városháza, Báthory Gábor terem - Előadások Hajdúböszörmény reformációjáról 

     18 óra, Bocskai téri Templom - a Continental Singers koncertje (A belépés ingyenes.) 

 

 November 1-én, 13 órakor Ökumenikus Kegyeleti Istentiszteletet tartunk a tem etőben a ravatalozó 

előtt. 

 

 Egyházközségi tisztújítás - presbiter és gondnokválasztás lesz november 5-én, vasárnap a 9 órakor 

kezdődő istentisztelet keretében. K érjük, legyen jelen, és am ennyiben egyházközségünkben vá-

lasztásra jogosult, szavazzon Ön is! 

 

 Rákász Gergely koncertorgonista reformációi ünnepi koncertet ad templomunkban november 12-

én 18 órai kezdettel. A belépés ingyenes.  

Hírek 

Lapzárta: december 10. 

Idézet Kálvin Jánostól 
Hogy az emberi észben megvan és pedig természetes ösztönből bizonyos mértékben az istenség érzése, ez vitán kívül áll. 

Mert Isten, hogy a tudatlanság ürügyével senki se menthesse magát, maga adta saját ismeretét minden emberbe, maga 

újítja meg ez ismeret emlékét szüntelenül s növeli mintegy új cseppekkel; hogy midőn egytől-egyig mindenki tudja, hogy 

van Isten s ez az Isten az ő alkotója.  


