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Generációk közti híd 

2017. április 22-én a hajdúböször-
ményi Bocskai téri gyülekezetben 
került megrendezésre a Hirdesd az 
Igét! programsorozat következő ta-
lálkozója. Ezen alkalom célja volt 
megerősíteni a gyülekezetek tagjai-
ban, hogy a református egyház olyan 
lelki közösség, melyben élni jó, és 
egyben bátorítást kívánt adni hason-
ló programok, találkozások szervezé-
séhez. 

Az eseményt Loment Péter lelki-
pásztor nyitotta meg, bemutatva a 
nap előadóit, és köszöntve a 13 gyüle-
kezetből érkezett vendégeket. 

Azután Tóth-Mihala Veronika a 
program megálmodója beszélt a Hir-
desd az Igét! céljáról.  

Szabadi Árpád esperes úr nyitóáhí-
tatában hangsúlyozta az ünnep üze-
netét: Húsvét után mi marad meg az 
ember szívében? A feltámadás után 
félelmekkel, gondokkal, 
kérdőjelekkel indulunk-
e el az Emmaus felé ve-
zető úton, vagy felismer-
jük a mellénk szegődött 
útitársban Jézust?  Mer-
jük-e beengedni szí-
vünkbe, hétköznapi éle-
tünkbe őt, merjük-e 
döntéseinket rábízni, és 
boldogan, ráigazítva lá-
bunkat a békesség útjára 
tovább indulni vele? 
Hagyjuk-e, hogy Isten 
fénye átjárja életünket az 
ünnepek után is, és fé-
nyének színei legyünk? 
Áhítatát azzal zárta, 
hogy legyünk hordozói 
Jézus hírének! 

Ezután Dr. Fekete Károly püspök 
úr előadása következett 
„Egyháztörténetünk közelmúltja és 
közeljövője az Isten színe előtt” cím-
mel. Beszélt az első világháború ide-
jében az egyház helyzetéről, mely 
egyben a szereposztás korszaka is 
volt, amely a második világháború 
után szerepfosztássá alakult. Mesélt 
arról, mennyire összezsugorodott az 
az élettér, melyben hitünket megél-
hettük, valamint arról, hogy felszá-
molt egyesületek, megfélemlített szü-
lők, kongó templomok, elbocsátott 
tanárok jelezték e korszak sikeres 
egyházellenes intézkedéseit. 

Napjainkban az átgondolt szerep-

vállalás korszakában ki kell találni 
magunkat, „Milyen egyházat szeret-
nénk?”, mindezt a mai modern társa-
dalom igényeit figyelve: 

 Fogyasztói társadalom: melyben 
felhívja az eldobható egyszerhasz-
nálatos világ veszélyeire a figyel-
münket. 

 Információs társadalom: Nem sza-
bad hagyni, hogy az alapinformáció 
a legközpontibb elem vesszen el az 
információáradatban. A hiteles sza-
vú egyházé a jövő. 

 Elvilágiasodott társadalom: Az egy-
ház dolga az útkészítés legyen Is-
tenhez. Ami nem ezt a célt szolgál-
ja, az felesleges. 

 Kommunikációs társadalom: Egy 
gyülekezet igazi jellemzője a párbe-
széd az Istennel, egyházzal, Szent-
háromsággal. 

 Élménytársadalom: Hitélményt kell 
biztosítani, mert Krisztussal talál-
kozni mindig élmény. Aki betér a 
templomba, tudjon egy-két monda-
tot magával vinni a következő hétre. 
Megoldandó feladatok: 
1. Motivációs erőtér – új formák 

2. Igehirdetés a mai élet kontextu-
sában 

3. Eljutni a monológtól a dialógusig 
4. Dinamikus ünneplés 
5. Feladatvállaló, alkotó jelenlét, 

kitörni a passzív egyháztagságból 
6. Érdeklődő mentalitás felkeltése 
7. Sok a magára maradt lelkipász-

tor, sok a lelkipásztor nélküli 
gyülekezeti tag 

8.Csökken a tradíció, a megszokott 
vallásosság súlya, a tudatos be-
épülés az egyházi közösségbe 

9. Felkelteni és fenntartani azt az 
érzést, hogy oda tartozom, ahová 
megéri elmenni.  

Előadása zárásaként a teremtő 
Szentlélek segítségét kérte, mely ké-
pesít bennünket a kitűzött feladatok 
elérésére. 

Az előadások között a Bárka zene-
kar szolgálatában hallhattunk lelki 
énekeket.  

Dr. Sári Mihály a „Szabadság és 
meghatározottság az életúton a min-
dennapi élet próbái” című élettörté-
netén keresztül mutatta be, hogyan 
határozta meg, formálta életét a hit. 
Arany János Epilógusának szavaival 
zárta gondolatait. 

A szünet után az én egyháztörténe-
tem címmel 3 női életrajzot hallgat-
hattunk meg. Kissné Tardi Gyöngyi 
vallomásában bemutatta, milyen 
megnyugvást, szerető családot, hit-
ben gazdag életet kapott a hit által. 

Kövér Sándorné Dr. történetén 
keresztül mi is megérthettük, hogy 
Isten időzítése sokszor nem esik egy-
be a miénkkel. Isten nem siet, de 
pontos. Akinek sokat adtak, attól 
sokat várnak, de sohasem erőn felett. 
Elbeszélése végén hálát adott életé-
nek munkásságának sikereiért, me-
lyet mindig a hit és Jézus Krisztus 

szeretete itatott át. 
Harmadjára Gyulai Edit 
tett bizonyságot. Arról be-
szélt, hogy próbatételein 
keresztül hogyan tapasz-
talta meg az isteni gondvi-
selés erejét a családja kör-
ében és mindennapjaiban. 
Ezután az „Élő kövek” Ifi, 
a „Szívünkben viselt rang” 
című előadásában bemu-
tatta a hajdúk ránkhagyott 
örökségét. Lomentné 
Szopkó Tünde lelkipásztor 
írását Nagy Gitta, Nagy 
Viki és Szegedi Vilmos 
jelenítette meg előttünk. A 
végén az ifi tagok egyen-
ként elmondták saját egy-
háztörténetüket, kiemelve 

a hajdúk példaértékű, követendő tu-
lajdonságait. 

A finom ebéd után csoportos be-
szélgetésekre került sor. Itt mindenki 
elmondhatta hitéletének történetét.  

A nap zárásaként Loment Péter 
lelkipásztor megköszönte az előadók, 
vendégek részvételét, szervezők segí-
tő munkáját.  

A nap folyamán a program sikeres-
ségét bizonyította, hogy a több gene-
ráció találkozhatott, és megoszthatta 
egymással az életükben a hit által 
betöltött krisztusi szeretetet. 

Szabó Tünde és Csukásné B.Krisztina 
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A Hirdesd az Igét! programsorozat 
keretében a Hajdúvidéki lelkipászto-
rok, gondnokok, presbiterek és egy-
háztagok találkoztak 2017. április 29-
én Hajdúnánáson. 

Gyülekezetünket id. Szabó Márton 
gondnok mellett négy presbiter kép-
viselte. 

Tóth-Mihala Veronika a program-
sorozat koordinátora bevezetőjében 
felvetette, hogy fogynak a reformátu-
sok. Tele vannak az emberek érzéke-
ket megtöltő ingerekkel, képtelenek a 
lelki nyitottságra. Ma nincs éhezés. 
Kiöli az érzéki igények gazdagsága a 
lelki nyitottságot. 

Gacsályi Gábor a helyi lelkipásztor 
igehirdetése után Cető Norbert tisza-
csegei lelkipásztor előadását hallgat-
hattuk Krisztokrácia címmel. Isten 
döntött mellettünk, letette a voksát a 
Golgotán. A Krisztokrácia Isten sze-
retetében való demokrácia. Szemé-
lyes hitvallásában elmesélte a teoló-
giai felvételijét. Az ő életében Krisz-
tus uralma leégéssel kezdődött. Az 
első imádsága után azonban minden 
dolgozatára maximális pontot ka-
pott. Istenért égni kell, de vigyázni 
kell a kiégéssel, a leégéssel és az el-
égéssel. Legyenek presbiterek, szol-
gálók, akik felemelik a lelkész kezét, 
ha fáradt, ahogy a Mózesét is tették 
amikor az amálekitákkal harcolt Iz-
ráel. 

Ezután három asszony testvérünk 
személyes egyháztörténete követke-
zett. Lévai Sándorné tiszacsegei 
gondnok fiatal kétgyermekes édes-
anya, Síró Jánosné nyugalmazott 
gimnáziumi tanár, volt nőszövetségi 
titkár és Erdei Ferencné hajdúhadhá-

zi presbiter vallottak életükről, az 
egyház szolgálatában végzett munká-
jukról. 

A finom ebéd elfogyasztása előtt 
hat kiscsoportban beszélgettünk sze-
mélyes elhívásunkról a gyülekezete-
ink korfájáról, az istentiszteletek lá-
togatottságáról, a gyülekezetekben 
folyó (Mi lenne, ha nem lenne vasár-
nap?) munkákról. 

A délutánt,  a kiscsoportok vezetői-
nek beszámolója nyitotta, majd Dr. 
Fekete Károly püspök előadása kö-
vette Isten hatalmának érvényesülé-
se Krisztusban cím m el.  

Három hatalmi körről beszélt.  
Soli Deo gloria.  Egyedül Istené a 

dicsőség. Aki csak Isten előtt hajlik 
meg az nem fog hajbókolni emberek, 
eszmék előtt. Minden emberimáda-
tot vissza kell utasítani. 

Ezt a hatalmi viszonyt Krisztus 
hozta közel hozzánk 

Minden a szentírásból születik. 
A hatalmi kérdést magunkig kell 

visszavezetni. A hatalmi viszonyok-
kal tisztában kell lenni. A hatalmat 
számon kérik rajtunk. Akiket megvá-
lasztottunk számoljon be a gyüleke-
zet előtt, hogy végezte a dolgát. Kö-
zösségi vezetés legyen.  

A közelgő presbiterválasztással 
kapcsolatban felhívta a figyelmet, 
hogy a választandó presbiterek szá-
mát át kell gondolni a gyülekezet 
méretéhez, szolgálati feladatához kell 
igazítani. 

Alkalmas szolgálatkész embereket 
kell választani (Régen az egyházköz-
séghez tartozó intézmények vezetői is 
presbiterek voltak). 

Már a választáskor érdemes megje-

lölni ki legyen a pótgondnok, hogy a 
gondnok akadályoztatása esetén le-
gyen egyházfőhatósági igazolása el-
járni a gondnok helyett. 

Kérdésekre válaszolva elmondta a 
presbiteri szövetség kovász kell le-
gyen, ne ellendrukker.  

A leendő presbiterek képzésében 
olyan szintre kell jutni, hogy tudja 
mit vállal. (Lelkész stáb végezné a 
gyülekezetekben.) 

Gyülekezetünk gondnoka id. Szabó 
Márton felszólalásában köszönettel 
vette püspök úr válaszát a presbiter-
választással kapcsolatban, amelyben 
javasolta, hogy a gyülekezeti tagok-
ból is lehet munkatársakat keresni. 
Ajánlotta, hogy az egyházmegyei, 
illetve gyülekezeti gondnokok talál-
kozzanak évente egy-két alkalommal. 
Hozzászólását püspök úr köszönettel 
feljegyezte 

A napot Szabadi Árpád esperes úr 
imádsággal zárta le. 

Ajándékként minden résztvevő 
püspök úrtól két matricát (500 éve a 
reformáció, illetve 450 éve a magyar 
református egyház felirattal), esperes 
úrtól pedig minden gyülekezet egy 
molinót kapott (hasonló felirattal). 

Köszönjük a vendéglátást, az elő-
adók, csoportvezetők, bizonyságte-
vők szolgálatát! Kérjük Isten gazdag 
áldását életükre, szolgáljon a mi épü-
lésünkre és Isten dicsőségére.  

Hirdesd az Igét! – hajdúnánási találkozó 

Mária „egyháztörténete” 
Kedves Testvérek! 
Manapság sokaknak az az életérzé-

sük, hogy nincsen rájuk szükség, fe-
leslegesek, van helyettük más. Ha 
olyan a főnökük a munkahelyen, ak-
kor szemükbe is mondja, hogy ha 
nem tetszik, el is mehetnek, mert van 
helyettük más. Másoknak úgy ér vé-
get a házasságuk, kapcsolatuk életük 
nagy szerelmével, hogy arra kellett 
egy napon ráébredniük, hogy van 
helyettük más és ezért nincsen rájuk 
szükség. 

Ezzel párhuzamosan pedig elural-
kodott egy másik életérzés is, amikor 
az emberek azt mondják, hogy 
„nekem nincsen senkire sem szüksé-
gem”, jól megvagyok én egyedül. 

Csak csendesen kérdezem meg, 
hogy vajon nincs-e szoros összefüg-
gés a kettő között? Vajon, aki azt 
mondja, hogy nincs rád szükségem, 

nem szenved-e attól, 

Keresztyén hitünknek egyik csodá-
latos ajándéka az a felismerés, hogy 
Isten nem mondott le rólunk, 
sőt, egyenesen szüksége van 
ránk, mindnyájunkra. Szüksége 
van fiatalra és idősre egyaránt, a ki-
csire és a nagyra, az erősre és a gyen-
gére, a férfira és a nőre, az egészsé-
gesre és a betegre. 

Urunk mindig közösségben gon-
dolkodik, és közösségre hívja meg az 
embert: közösségre önmagával és 
közösségre egymással. 

Aki pedig megérzi, megérti és elfo-
gadja ezt a közösséget, az képes lesz 
meglátni a lényeget, azt a lényeget, 
amit Mária felismert. Ezért Mária így 
dicsérte Istent, és így mondta el az ő 
személyes egyháztörténetét: 

46Magasztalja lelkem az Urat, 

Adja meg számunkra a Mindenha-
tó Isten, hogy személyes egyháztörté-
netünk napról napra gazdagodjon 
hitbeli megtapasztalásokkal, lelki 
élményekkel, hogy mindazok, akik 
kívülről szemlélik életünket, egyre 
inkább vágyakozzanak az Élő Isten-
nel személyes kapcsolatba kerülni, és 
az övék is lehessen Mária istendicsé-
rő imádsága. Ámen. 

Loment Péter lelkipásztor 
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Beszámoló  a  „Hirdesd az Igét! – 
Reformátori Alapok” elnevezésű 
programsorozat kistérségi találkozó-
járól, amely 2017. április 8-án, szom-
baton volt Balmazújvároson. 

A találkozón a bihari, a debreceni 
és a hajdúvidéki egyházmegyék gyü-
lekezeteinek több mint hétszáz kép-
viselője vett részt: lelkipásztorok és 
zömmel presbiterek. 

A Hajdúböszörményi Bocskai téri 
Református Gyülekezetből Lomentné 
Szopkó Tünde és Loment Péter lelki-
pásztorok, továbbá id. Szabó 
Márton gondnok mellett Ta-
csi Imréné, Nagy Zsigmond-
né, Barakné Horváth Eszter, 
Fesetőné Dobó Zsuzsa, Deb-
reczeniné Szolnoki Szilvia, ifj. 
Szabó Márton, Szabó Márton, 
Erdős Pál, Papp Ervin, Fehér 
László, Pongor Mihály, Uzo-
nyi Antal és Gyulai Sándor 
presbiterek, valamint Hajdú-
vidről Homen Mihályné volt 
jelen. Ott találkoztunk még 
Hajdúböszörményből Eszenyi 
Balázs egyházmegyei gond-
nokkal, Bertalan János, Os-
váth Tamás és Osváthné Ka-
tona Zita presbiterekkel a 
Kálvin téri gyülekezetből. 

A virágvasárnap előalkal-
maként megszervezett találkozó ve-
zértémája Isten hatalmának érvénye-
sülése Krisztusban a világ fölött volt. 

Vendéglátóként a balmazújvárosi 
gyülekezet elöljárója, Szabadi Árpád 
esperes köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd Tóth-Mihala Veronika, a 
Debrecen-Kossuth utcai gyülekezet 
beosztott lelkipásztora, a Hirdesd az 
Igét! programsorozat koordinátora 
ismertette a program háttérét és me-
netét. 

Rendkívül személyes és tanulságos 
volt a program első része, amikor az 
egyházmegyék esperesei fogalmazták 
meg a saját egyháztörténetüket. 

Nagy Zsolt bihari esperes elbeszé-
lése egy tekintélyes ároni lelkészcsa-
ládból (pl. a Sebestyén famíliában a 
családi történet szerint egy esküvőn 
38 palástos lelkész jelent meg) való 
elindulást idézett fel. Bemutatta a 
debreceni református gimnázium 
hitet tápláló és hitre nevelő szerepét. 
Elmesélte a Lentiben töltött sorkato-
nai szolgálat ökumenikus világát, 
majd a berettyószentmártoni szolgá-
latkezdés meghatározó élményét. A 
visszaemlékezésének kiindulási téte-
le a Heidelbergi Káté 54. kérdése és 
válasza volt.  

Mit hiszel az egyetemes keresztyén 
Anyaszentegyházról? Hiszem, hogy 
Isten Fia a világ kezdetétől a világ 
végezetéig az egész emberi nemzet-

ségből Szentlelke és igéje által az 
igaz hitben megegyező, örök életre 
kiválasztott gyülekezetet gyűjt ma-
gának, ezt oltalmazza és megtartja. 
Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek 
én is élő tagja vagyok, és örökké az 
is maradok. Erre sajátosan reflek-
tált az egykori idős berettyószent-
mártoni gyülekezeti tagok aggodal-
ma: Jaj, mi lesz a gyülekezettel, ha 
meghalunk? Aztán az ottani lelkészi 
szolgálata végén közülük egy idős 
hívő még megláthatta, hogy a gyüle-

kezet fennmaradt, továbbélt.  
Vad Zsigmond debreceni esperes 

öt percben öt eseményt hozott elénk. 
A reménytelenül gyermektelen szülei 
számára isteni ajándékként megélt 
születését. A tanára által elkövetett 
iskolai megszégyenítést, amelyet a 
tízéves korában kellett átélnie (Vad 
Zsiga, te templomba jársz?!), s a 
diáktársak vigasztalását. A választott 
műszaki pályáról a lelkészi pályára 
való elhívását. Felidézte az 1980-as 
években a balmazújvárosi gyüleke-
zetben elkezdett gyülekezetépítést, és 
a debreceni nagytemplomi szolgálat-
ban megtapasztalt Isten által a mun-
katársi kapcsolatokkal kinyitott ajtó-
kat, amely számos intézmény és pro-
jekt megvalósulásához vezetett. A 
dán gondolkodó, Sören Kierkegaard 
hitről elmondott gondolatait idézte: 
A hit ugrás az ismeretlenbe, a bot-
ránkozás legyőzése, személyes biza-
lom. A hit nem a megértéssel kezdő-
dik, hanem a befogadással.  

Szabadi Árpád hajdúvidéki esperes 
a dunántúli származása mellett a 
majdnem halálossá lett gyermekkori 
betegségét idézte fel, amelyben az Úr 
megtartotta, és amelyből tizenkét év 
alatt felépítette. A református gimná-
ziumi, majd a teológiai éveket ő is 
meghatározónak tartotta. Keresztelé-
si igéjének megvalósulását látja éle-
tén: Nekem szentelj Izráel fiai közül 

minden elsőszülöttet (2Móz13,2). 
Tizenhét év tiszaszentmártoni szol-
gálat után nem szeretett volna az 
Alföldre kerülni, de az igei elhívás 
elől nem lehetett kitérni. Derűvel és 
gyümölcsöző házasságáért elmondott 
hálával idézte fel az egykori feddést, 
amelyet a püspöki engedély nélkül 
megkötött frigy miatt kapott pályája 
kezdetén: „Még egyszer elő ne for-
duljon!” 

A jelenlévőket Dr. Veress Margit 
balmazújvárosi polgármesteri is kö-

szöntötte, örömmel ki-
emelve, hogy ez már a 
harmadik ünnepi isten-
tisztelet Balmazújvá-
roson, hiszen hálát adtak 
a református óvoda és 
iskola ötéves fennállásá-
ért, majd harangszentelés 
volt, s most egy regionális 
találkozónak adnak he-
lyet. 
Ezek után következett Dr. 
Fekete Károly püspök 
előadása. Előadása beve-
zetőjében szólt a reformá-
tori alapok újra felidézé-
sének fontosságáról. Ki-
emelte, hogy a Hirdesd az 
igét! programnak ezen a 
találkozóján három egy-

házmegye több mint száztíz gyüleke-
zete van képviselve. Előadásának 
lényegét nehéz összefoglalni, mert 
minden gondolatfutamának különös 
kapcsolata és súlya van a fő témával, 
hogyan érvényesül Isten hatalma 
Krisztusban a világ fölött. A kiinduló 
pont az Úrtól tanult imádság záróré-
sze: „...tiéd a hatalom és a dicső-
ség...” Jézusnak van hatalma a be-
avatkozni és az átformálni. Hasonló a 
mesék a Mátyás királya is, aki álru-
hákban járja az országot. Azt példáz-
za, hogy az önérdek érvényesítése, a 
hatalmaskodás valójában nem hata-
lom. 

Krisztus és Krisztus egyházának 
hatalmára az evangéliumi alaptanítás 
a Zebedeus fiainak kérésére adott 
válasz. „...Jézus magához hívta őket, 
és ezt mondta: Tudjátok, hogy a né-
pek felett zsarnokoskodnak fejedel-
meik, és vezetőik hatalmaskodnak 
rajtuk. De közöttetek ne így legyen, 
hanem aki naggyá akar lenni közöt-
tetek, az legyen a szolgátok, és aki 
közöttetek első akar lenni, az legyen 
a rabszolgátok. Mert az Emberfia 
sem azért jött, hogy neki szolgálja-
nak, hanem hogy ő szolgáljon, és 
életét adja váltságul soka-
kért.” (Máté 20,25). 

Krisztus egyházában nem a hierar-
chia, az alá-fölérendeltség számít, 
hanem a mellérendelés. Tévutat je-

"Hirdesd az Igét! – Reformátori Alapok"  
www.bocskaiter.hu 
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lent, ha a hatalomban, a nagyságban, 
gazdagságban és erőben akarjuk ke-
resni az egyházon belül, hogy ki a 
nagyobb. Csak a másik kiteljesedését 
akaró szolgálat tehet naggyá minket, 
a felebarát javát és Isten dicsőségét 
kereső szolgálat. 

Ezért is illik a keresztyénséghez a 
közösségi vezetés. Ebben az évben 
van az első presbitérium felállításá-
nak 400. évfordulója (a pápai gyüle-
kezet állította fel 1617-ben).  A refor-
mátus többségű alföldi mezővárosok-
ban is megerősödhetett ez a bizalmi 
alapon választott vezető testület, 
amelyben felismerhetjük, hogy a 
testvérünk mellettünk van. 

A gyülekezeten és az egyházon be-
lüli kapcsolatokra és viszonyokra 
érvényes tanításra már Pál apostol 
felhasználta az ókor közkedvelt pél-
dázatát a testrészekről. (1Korinthus 
12,12–31). Ez a tanítás ma is pontos 
látleletet ad, ha megvizsgáljuk ma-
gunkat, a magunk szerepét. A gyüle-
kezetekben ott vannak az erősek, 
akik szeretik azt hinni, hogy csak az 
az igazi szolgálat, amit ők elvégeznek, 
pótolhatatlanoknak gondolják magu-
kat, mintha nélkülük kihalna az egy-
ház. Aztán ott vannak a gyengék és a 
csüggedtek is, akik nem mindig érzik 
magukat a gyülekezet igazi tagjának, 
szégyenkeznek, mert keveset tudnak 
tenni vagy adni. Sokszor bizonytala-
nok, és kisebbrendűnek érzik magu-
kat. 

Tudatosítani kell magunkban, hogy 
a szolgálatok sokfélék, s minden tag 
aranyat ér, hiszen együtt alkotjuk 
Krisztus egyházát. Amit mi tudunk 
megtenni, azt senki más nem tudja 
helyettünk megtenni. Így születhet 
meg az összhang, amely nélkül a test 
egésze sérül. Az igazi egyházi közös-
ségben „a nincs rád szükségem” 
mondattal szemben „a nekem szük-
ségem van rád” mondat születik 
meg. Így lehet együttműködő közös-
ség az egyház, ahol a sokféleség ki-

egészíti egymást, így válhatunk von-
zó életközösséggé. Milyen nagy do-
log, hogy sokan vagyunk az Úréi, Is-
ten országának állampolgárai – zárta 
előadását a püspök. 

Nagy Gábor, a Debrecen-
Szabadságtelepi Református Egyház-
község lelkipásztora Kálvin teológiá-
jában vizsgálta az Isten hatalmának a 
világban való érvényesüléséről szóló 
részéreket. Kálvin nagy művében, 
Tanítás a keresztyén vallásra 
(inkább ismert a latin címéről: az 
Institutio Christianae Religionis) 
tárgyalja az egyház és az állam viszo-
nyát (IV.20.). Az előadó Kálvin gon-
dolatmenetének megfelelően öt kér-
dést tett fel. Mennyire és mire szük-
séges a hatalom, mi a viszonya a vilá-
gi és a lelki hatalomnak, hogyan vi-
szonyuljanak a keresztyének a politi-
kai autoritáshoz és meddig tart a ke-
resztyének engedelmessége. Végeze-
tül az ötödik: a keresztyén állam 
álom vagy valóság?  

Kálvin szerint az ember kétféle 
kormányzásnak, a lelki és a világi 
kormányzásnak van alávetve. A lelki 
szabadság nem teszi feleslegessé a 
polgári kormányzást, sőt az nem tisz-
tátalan dolog, hanem nagyon is szük-
séges, hiszen lehetővé kell tennie az 
emberek együttélését. A polgári kor-
mányzásnak kell Isten szép és jó 
rendjét biztosítania a világban, amíg 
itt élünk. Így a közügyekkel való fog-
lalkozás szent hivatás lehet a keresz-
tyén ember számára. A vezetők az 
isteni igazságosság szolgálatára ren-
deltettek, tekintélyük tisztelete és az 
irántuk való engedelmesség nem a 
személynek, hanem a tisztségnek 
szól. Az emberek gyarlóságaiból és 
hibáiból következik, hogy felelősség-
gel élni a kormányzással leginkább 
csak testületek tudnak, amelyben 
egyik vezető a másikat segítheti 
vagy intheti, sőt fékezheti.  

A felsőbbség feladatát a Törvény, 
a Tízparancsolat két táblájára kell 

alapozni. Kálvin szerint semmiféle 
kormányzási formát nem lehet más-
ként eredményesen megvalósítani, 
csak úgy, ha az Isten iránti engedel-
messég áll első helyen. Azt mondja, 
hogy eltévesztettek azok a törvények, 
amelyek Isten jogát figyelmen kívül 
hagyják, és csak az emberekre van-
nak tekintettel.  

Nehezen feloldható kérdések az 
erőszak alkalmazása a felsőbbség 
részéről, vagy az istentelenné és tör-
vénytipróvá váló hatalommal való 
szembeszállás kérdése. A hatalom 
helyes gyakorlása és a hatalommal 
szembeni engedelmesség lelkiisme-
reti kérdés. Így nem lehet helyesen 
cselekedni a Szentlélek igei vezetése 
nélkül. A kérdésessé váló esetekben 
rendkívül körültekintőnek kell lenni, 
és Istennek kell inkább engedelmes-
kedni hogysem az embereknek. 
A jogtisztelet határait az erkölcsi tör-
vény nagy parancsolata adja, azaz 
Isten tiszta hittel való tisztelete és 
minden ember szeretetünkbe való 
fogadása. Sem a hatalom gyakorlata, 
sem a nép hatalom iránti engedel-
messége vagy éppen azzal való szem-
benállása azzal nem ellenkezhet. 

Összefoglalva mind a lelki uralom 
– az egyház, mind a világi hatalom – 
az állam az Úr hatalma alatt áll, fel-
hatalmazásuk azonos, de jellegében 
és eszközeiben más. Míg az egyház az 
ember és Isten közötti kapcsolatért 
felelős, a világi hatalom az emberek 
közötti kapcsolatokért. Így az egyház 
és az állam nem lehetnek szemben 
álló felek, de nem lehetnek semlege-
sek vagy közömbösek egymással 
szemben sem. A nemrég elhunyt 
Duncan B. Forrester skót teológus 
szavait idézte előadása végén a lel-
kész: „Egyház és állam viszonya 
olyan, mint Hippokratész ikrei: ha 
az egyik beteg, a másik is megbeteg-
szik, s csak ketten együtt lehetnek 
egészségesek.” 

Adorján Gusztáv egyházkerületi 
főgondnok köszöntője után öt gene-
ráció bizonyságtétele következett, öt 
különböző korú és foglalkozású, 
mindkét nemhez tartozó egyháztag 
fogalmazta meg az ő egyháztörténe-
tét épülésünkre. Mihucz Márton 
egyetemista diák Berettyó-
Szentmártoni Református Gyüleke-
zetből, majd Dr. Orcsikné dr. Vass 
Nóra gyermekgondozáson lévő val-
lástanár a balmazújvárosi gyüleke-
zetből, Virányiné Trapp Krisztina 
halmozottan sérült gyerekekkel fog-
lalkozó óvónő, a Debrecen-
Nagytemplomi Református Gyüleke-
zet presbitere, Lázár Péterné, henci-
dai lelkipásztor és Sass Zoltán kami-
onsofőr a hajdúsámsoni gyülekezet-
ből. A sokszor megható, néha meg-
rendítő bizonyságtételekben előtérbe 
került az isten szeretetét továbbadó, 
a bűnöst befogadó, a megtérőt elfo-
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Reformációi matematika 

1) Ennyi tételt szegezett ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára, ebben az évben. 

Eredmény:  tételek száma (__________) + évszám (_______) = _________ 

2) Ennyi Úrnapjára van felosztva a Heidelbergi Káté, és ennyi kérdés-felelet van benne. 

Eredmény: Úrnapok (___________) + kérdések száma (_________) = __________ 

3) Ennyi zsoltár van a Bibliában, az összes többi bibliai könyv száma 

Eredmény: zsoltárok száma (_______) + többi könyv (________) = __________ 

4) Ennyi evangélium van az Újszövetségben, ennyi könyv viseli Mózes nevét 

Eredmény: evangéliumok (________) + Mózes könyvei (________) = _________ 

Végeredmény:  1)+2)+3)+4) = ___________ 

A reformáció alakjai 

Párosítsd össze az alább szereplő keresztneveket a képen látható személyek vezetéknevével! Írjátok a vonalra a hozzájuk tartozó 

kép betűjelét! 

1)________János 

2)________János 

3)________Márton 

4)________István 

5)________Ulrik 

 A) Bocskai           B) Luther        C) Husz        D) Zwingli   E) Kálvin 

Gy e r m e k o l d a l 
Kedves Gyerekek és Fiatalok! 

Ebben az évben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját.  Erre a jeles eseményre emlékezve szeretnénk nektek ked-
veskedni pár olyan feladvánnyal, amely a reformációhoz kapcsolódik. Örömteli időtöltést kívánunk a feladatok megfejté-
séhez. A helyes megfejtéseket május 15-ig várjuk a templom torony felőli oldalán levő perselyek egyikébe. A megfejtők-
nek egy kis ajándékkal szeretnénk kedveskedni. Szeretettel: 

Lomentné Tünde néni 

gadó egyházi közösség fontos szere-
pe, mert „magányos farkas lehet, de 
magányos bárány ritkán van.”  Ne-
kem három dolog maradt meg: 
mennyire fontosak ezek a történetek, 
hiszen a nyolcvanas évektől kezdve 
már alig vannak, akiknek többé ke-
vésbe ne szakadt volna meg a hitéle-
tük. 

gyakran mozaikos az egyházról 
kapott képe. Mennyire fontos az egy-
más előtti őszinte feltárulkozás, hi-
szen az egyház nem volt és nem is 
érintetlen az istentelen hatalomtól. 
De éppen ennyire fontos az elfogadás 
és a megbocsátás is. 

Ezek után megebédeltünk. Ennek 
megszervezése nem kis feladat elé 
állította a szervezőket, de a minimá-
lis várokozás után mindenki elkölt-
hette ebédjét.  Viszont sajnos nem 
sok időnk maradt a beszélgetésre és 
ismerkedésre. Az egész napos ren-
dezvény délután úrvacsorás istentisz-
telettel zárult, amelyen püspök úr 
hirdetett igét a virágvasárnapi evan-
gélium alapján, és az esperesek segít-
ségével osztotta ki a sákramentumo-
kat. 

Köszönjük a vendéglátó gyülekezet 
szeretetét, gondoskodását! Köszön-
jük a szervezők munkáját, és a közre-

működők lelkészek, bizonyságtevők 
példaadását és tanítását! Kérjük Is-
tentől, hogy mindez hitünk erősödé-
sére, egyházunk növekedésére szol-
gáljon az Úr dicsőségére! 

Gyulai Sándor presbiter 
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Presbitereink válaszolnak 
Tacsi Imréné L.Szabó Erzsike 

presbiterünket immár tíz éve isme-
rem közelebbről, az imakörből. Szü-
letésnapunk közel esik egymáshoz, 
így gyakran egyszerre viszünk sütit, 
csak az övé szebb és finomabb is! 
Megkérdeztem az imakörös testvé-
reket, hogy mi jut az eszükbe Erzsi-
kéről. Íme a termés, a teljesség igé-
nye nélkül.  

Csöndes, szolid, jó, tisztességes, 
tökéletes, nagyon jó szőlőszomszéd, 
igazságos, példamutató, összetartó, 
családcentrikus, hitét hitelesen meg-
élő, konzervatív, a konfirmálókért 
rendszeresen imádkozó, szolgálat-
kész, embertisztelő. 

1. Vágyott-e valaha is erre a 
posztra? 

Erre sohasem gondoltam. Nagy 
meglepetés volt, amikor Szabó And-
rás tiszteletes úr és Csiha László ta-
nár úr eljöttek hozzám, elmondták, 
hogy presbiternek jelöltek és vállal-
jam el. Én a presbiterséget egy igen 
komoly, nagy tisztségnek ismertem - 
apukám is volt néhány évig a halála 
előtt. Megtiszteltetésnek érzetem, 
hogy megválasztottak. Megtisztelte-
tésnek tartom ma is. 

2. Nehezebb a feladat vagy 
könnyebb, mint azt előzőleg 
gondolta? 

Előzőleg nem gondoltam semmit, 
örültem, hogy engem presbiternek 
választottak. 

Vannak nehézségei, nagyon nehéz 
döntések és utána ébren töltött 
imádságos fél vagy egész éjszakák. 
Természetesen örömteli, szép dönté-
sek is, és ez a több. A pénzügyi, gaz-
dasági dolgokat megmagyarázzák, 
hogy mindenki megértse és tudjon 
dönteni. 

A presbiteri gyűléseknek nagyon jó 
a légköre, mindenki komolyan veszi, 
és békesség van közöttünk Isten ke-
gyelméből és lelkészeink békés ter-
mészetéből. 

3. Pontosan mi is a feladata, 
mint presbiter? 

A diakóniai bizottság tagja vagyok. 
12 éve nem emlékszem olyanra, 

hogy ha megkértek valamilyen szol-
gálatra, ne vállaltam volna el. Kezdve 
onnan, amikor még a templomot is 
magunk takarítottuk. Szeretetven-
dégségek, idősek napja, baba-mama 
kör. Látogatások idős otthonokban, 
presbiteri körzetünkben, ügyeleti 
szolgálatok. Tizedik éve az Úr asztala 
körül csak presbiterek szolgálhatnak, 
azóta szolgálok az úrvacsoránál, ha-
todik éve felelősséggel, hogy minden 
ott legyen és minden rendben legyen. 
A kisebb nagyobb terítők mosása, 
vasalása, a mosogatások, edények 
elrakása úrvacsora után a testvérek-
kel.  

4. A család-
dal és a mun-
kájával ho-
gyan tudja 
összeegyeztet-
ni ezt a szol-
gálatot? 

Isten kegyel-
méből a csalá-
dom is Jézus-
követő, hitben 
járó. Nincs aka-
dálya annak, 
hogy bármilyen 
szolgálatban 
részt vegyek. A 
munkám nem 
akadályoz, 
nyugdíjas va-
gyok. 

A gyülekezeti 
szolgálat mindig 
nagyon fontos 
volt és most is 
az, csak már 
kevesebbet bí-
rok. 

5. Milyen a 
presbiterek 
egymáshoz 
fűződő viszo-
nya a hétköznapokban? 

A presbitertársak nagyra becsülése 
megvan a hétköznapokon is, de keve-
set találkozunk egymással. 

6. Az Úr Isten áldásait még 
inkább érzi, mióta ezt a szolgá-
latot végzi? 

Nagyon sok áldás van, volt a szol-
gálatokban, abban, ahogy megismer-
hettük egyházunk és gyülekezetünk 
felépítését, működését, az egyházme-
gyei csendes napok által a környék-
beli gyülekezeteket. A csendes napo-
kon sok-sok tanítást, előadást, ige-
hirdetést, amikből sokat lehetett ta-
nulni, míg jobban megismerhettük 
az Úr Jézust. Kaptunk presbiterkép-
zést. Kaptunk újságot, könyveket, 
amiket el kellett olvasni. 

Én úgy érzem, hogy ez mind az Úr 
Isten áldása. 

Amióta ezt a szolgálatot végzem, 
azóta a négy unokámból három szü-
letett. Ők Isten ajándékai és áldásai 
mind a négyen. 

7

Nem, én már nem szeretném ezt a 
tisztséget vállalni. Az én koromban 
már azért is hálát adok Istennek, ha 
el tudok jönni istentiszteletre, ima-
órára, és süteménnyel szolgálhatok, 
ha lesz rá alkalom. 

+ 1. Milyen vágyai vannak, 
akár rövid vagy hosszabb tá-
von? 

Vannak olyan gondolataim, jó len-
ne, ha amíg élek, el tudnám látni ma-

gamat, de ez csak gondolat. Istenre 
bízom magam, legyen az ő akarata 
szerint. Rövid és hosszabb távon 
azért imádkozom, hogy a gyermeke-
im házastársukkal együtt hitben, 
egészségben, békességben, szeretet-
ben tudják gyermekeiket felnevelni 
és szárnyra bocsátani. 

Igék: 
„ Istennek tetsző áldozat  
Megjelentette néked, oh ember, mi 

légyen a jó, és mit kíván az Úr te 
tőled! Csak azt, hogy igazságot cse-
lekedjél, szeressed az irgalmasságot, 
és hogy alázatosan járj a te Istened-
del.” Mikeás 6, 8 

„Ez pedig az ő parancsolata, hogy 
higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisz-
tusnak nevében, és szeressük egy-
mást, a mint megparancsolta né-
künk.” 1 János 3, 23 

Tardiné Szilvi 
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Három könyvajánló 

Gyere velem templomba 

Egészen kicsi gyerekek lapozgathatják ezt a könyvet együtt 

szüleikkel, nagyszüleikkel. A könyv segítségével megismer-

hetik, mi történik a templomban, az istentiszteleten. 

Morfondír 

Gyakran éri a keresztyéneket az a vád, hogy 
nem ebben a világban élnek. Ez a könyv ékes bi-
zonyítéka annak, hogy a keresztyének a jelenben 
élnek, sőt reménységgel tekintenek előre. Bármi-
ről eszünkbe juthat Isten, nem csak az istentiszte-
leten vagy Bibliaórán olvasott-hallott igéről. Jó 
az, ha Istenről nem csak akkor tanakodunk, ha 
bajba jutottunk és kilátástalannak érezzük az éle-
tünket. Eltűnődhetünk Isten nagyságán, szerete-
tén egy kép, film, reklámszlogen vagy falfirka 
kapcsán is. Ebbe a könyvbe ilyen történeteket 
gyűjtöttek össze, hogy érzékeltessék: minden Is-
tenre mutat. Van, akit Kölcsey Huszt című epig-
rammája, van, akit egy orvosi szaklapban olvasott 
hír, van, akit Eminem egyik dalszövege és olyan is 
van, akit a Sziget fesztiválon hallottak ösztökéltek 
arra, hogy Isten dolgairól elmélkedjen. Akik 
rendszeresen olvassák a Reformátusok lapja Ifjú-
sági oldalának hasábjain a morfondírokat, azok 
számára is tud újat adni a könyv, hiszen a 2006–
2009 között megjelent legjobb írásokat gyűjtötték 
össze, amiket jó fotókkal illusztráltak. Az írások 
fiatalos lendületűek, ám nem csak fiataloknak 
szólnak. 

Fabian Vogt: Isten hozott a Bibliában! 

Egy képzeletbeli utazásra hívja olvasóit a német szerző az ó- és 
újszövetségi Szentírás világába. Az útikalauz mindenekelőtt ab-
ban kíván segíteni, hogy olvasói megismerjék a Biblia vezérgon-
dolatait, történelmi hátterét, miáltal a sokszor fölöslegesnek tű-
nő, érthetetlen szövegek jobban megnyílnak a mai értelem szá-
mára. 

Összeállította: Vajda Zsófia 
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Gyülekezeti táborunk különleges 

színfoltja lesz, hogy július 13-án csü-

törtökön Kolozsvárra látogatunk el 

azokkal, aki szeretnének jönni. Bérelt 

autóbusszal utazunk a táborhelyünk-

ről, így nem okoz gondot a parkolás 

és tájékozódás. Kb. 5 órás séta keret-

ében járjuk majd végig a Kincses Ko-

lozsvárt idegenvezető segítségével. 

Aznap a tábori napirendünket a ki-

ránduláshoz igazítjuk. 

A Városnézés terve: K olozs-

várra érkezve a Szamos partjától in-

dul a városlátogatásunk. A Sétatéri 

öreg fák árnyékában a régi kaszinó-

hoz érünk, majd felmegyünk Kolozs-

vár kilátójába, a Fellegvárra. Léleg-

zetelállító kilátásban lesz részünk a 

városról. Innen tovább Kolozsvár 

történelmi központba megyünk, ahol 

megtekintjük a Ferencesek templo-

mát és Mátyás király szülőházát. A 

város főterére érve, megtekintjük a 

Szent Mihály 

templomot, 

Erdély máso-

dik legna-

gyobb templo-

mát és Fad-

rusz János  

alkotását, a 

Mátyás szo-

borcsoportot. 

Ha a csoport 

igényt tart rá 

és szeretné, 

megtekinthető 

a katolikus 

plébánia kert-

jében álló 

Szervátiusz Jenő kiállítás. A főtéren 

bemutatják nekünk a város nevezete-

sebb épületeit, megmutatják, hogy 

melyik házban lakott a Mátyás ki-

rályt megverető Kolozsvári bíró. To-

vább haladva a Farkas utcába sétá-

lunk, ahol a református templomot, a 

sárkányölő Szent György-szobrát, a 

régi kolozsvári Nemzeti Színházat 

tekintjük meg. Közben a Nemes-

Bethlen-ház épületét sem hagyjuk ki. 

Sétánkat folytatva a „Csendes Petőfi 

utcára” érkezünk, ahol megmutatják 

nekünk a Mikó családi házat, majd a 

Házsongárdi temetőben teszünk egy 

sétát. Ha a csoport igényli, felsétál-

hatunk a botanikus kertbe, majd 

visszaindulunk a buszhoz, de útköz-

ben még megtekintjük Dsida Jenő 

házát, ahol utolsó napjait élte.  

A kirándulás költsége: Erre a 

napra az útiköltség és az idegenveze-

tési díj személyenként 17 euro/fő (kb. 

5300Ft). Ezen a napon szállásadónk-

tól hideg ebédet kérünk, tehát az ét-

kezésre nem lesz gondunk. A kirán-

duláson való részvétel szándékát kér-

jük mihamarabb külön is jelezni a 

táborozóktól, hiszen az utazási iroda 

várja a visszajelzésünket! Legalább 

30 résztvevő szükséges a program 

megvalósításához. 

Várjuk a jelentkezőket! 

Kincses Kolozsvár látogatása  
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Májusi programjaink   

Május 2-3. Hittanvizsga 

Május 7.  9.00 óra Családi vasárnap – Anyák napja 

Május 9. Mazsi Matek – városi matematika tanulmányi 
verseny 

Május 12. Mazsi Matek – egyházmegyei matematika ta-
nulmányi verseny 

Május 14. Konfirmáció 

Május 17. Idegen nyelvi mérés (6. és 8. évf.) 

Május 22. Tanításmentes nap – Pedagógusok szakmai 
napja 

Május 24. Országos kompetenciamérés (6. és 8. évf.) 

Május 22. Tanításmentes nap – Pedagógus szakmai nap 

Május 29 - június 2. Erdei iskola (3-4. évf.) 

Júniusi programjaink  

Június 9. Tanításmentes nap 

Június 12. Évbúcsúztató gyereknap – Családi nap 

Június 17. 09.00 óra Ballagás 

Június 25. 17.00 óra Tanévzáró Istentisztelet 

Minden bizonnyal, Gárdonyi 
Géza híres Egri Csillagok című 
regénye az egyik legkülönlege-
sebb olvasmány egy általános 
iskolás diák számára. Ám az is 
kétségtelen, hogy az olvasásban 
nem kitartó gyermekek többsé-
ge sajnos visszariad a jókora 
terjedelmű, több szálon futó mű 
láttán. Ilyenkor pedig a diákok 
előszeretettel hívják segítségül a 
regény filmes változatát, melyet 
hatalmas előkészületek után 1968-
ban készített el Nemeskürthy Ist-
ván forgatókönyve alapján Várko-
nyi Zoltán rendező. A film példát-
lan állami támogatást kapott, mely-
nek jelentős részét egy, az Egri vár 
pontos mását szolgáló, úgynevezett 
„filmes díszlet vár” felépítésére 
fordítottak. A forgatás ideális hely-
színét gondosan választották ki, így 
a főváros közelsége miatt a Buda-

pesttől mintegy húsz perces autó-
útra található Pilisborosjenő szom-
szédságában láttak hozzá a grandi-
ózus munkához, melyet a katona-
ság is segített. S mert gondoltam, a 
vár megismerésére kitűnő lehetősé-
get nyújthat egy rendhagyó iroda-
lomóra, a felsős magyar szakos kol-
légákkal és nevelőkkel karöltve egy 
olyan játékos és ügyességi órát 
szerveztünk a helyszínen, ahol a 
szeles idő ellenére, játszva tanulhat-
tunk és magunk elé képzelhettük a 

regényből készült film lebilin-
cselő jeleneteit. A „kalandos 
óra” után a római kori Aquin-
cum múzeuma hívogatott 
bennünket, ahol a fennmaradt 
romkerti leletek mellett a diá-
kok virtuális játékok segítségé-
vel ismerkedhettek meg pl. a 
korabeli harcászati eszközök-
kel vagy éppen a „legmenőbb 

római ruhadarabokkal és divattal”. 
A múzeum után egy rövid, de még-
is tartalmas látogatást tettünk a 
Margitszigeten, ahol különleges 
élményt jelentett mindnyájunknak 
egy olyan kis „állatkert”, ahol pl. a 
gólyák, kacsák és egyéb kisebb álla-
tok közöttünk jártak-keltek barát-
ságosan. Istennek legyen hála ezért az 
újabb közösségi élményért is!   

Dr. Magyar Balázs Dávid 
vallástanár, osztályfőnök (6. a) 
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Nagyhét fényében 

Az idei Nagyhét első reggelén az 
emmausi tanítványok története irá-
nyította gondolatainkat az értünk 
szenvedést vállaló, és feltámadt Jé-
zus Krisztus felé. Jó volt hallani a 
történetet a 6.b osztálytól, s közben 
erősödő hittel énekelni: „Velem ván-
dorol utamon Jézus…”. Ő az, aki 
minden utunkon mellettünk jön, 
gyerekként és felnőttként. Jó hozzá 
tartozni akkor is, amikor segítségre 
szorulunk, és akkor is, amikor segíte-
ni tudunk másokon. Erre mutatott rá 
számunkra a délutáni csendesnap. 

Vendégeink a Magyar Református 
Szeretetszolgálat munkatársai és 
egyik önkéntese voltak. Vad Lilla, az 
önkéntes programok koordinátora 
kérdésekkel és elgondolkodtató raj-
zokkal segített megérteni, milyen 
érzés segíteni, mi kell ahhoz, hogy 

szívesen és helyénvaló módon segít-
sünk. Megdöbbentettek bennünket 
egy középiskolás korú fiatalember 
szavai, aki arról beszélt, hogyan foga-
dott el segítséget súlyos betegségé-
ben, és hogyan tud ő maga is tenni 
másokért. 

Balogh Barnabás, a szeretetszolgá-
lat lelkész-igazgatója szintén a diá-
kokkal beszélgetve gyűjtött példákat 
arra, hogyan takarékoskodhatunk, és 
hogyan segíthetünk, hogyan sáfár-
kodhatunk jól a ránk bízott dolgok-
kal. Ezután a szeretetszolgálat konk-
rét tevékenységeiről hallhattunk és 
láthattunk fotókat. Érdekes volt vé-
giggondolni, hogy milyen sokféle 
területen lehet jó szívvel, az érintet-
tek számára valódi segítségként tenni 
vagy adni valamit. Isten szeretete 
képes olyan lelkületet formálni ben-

nünk, amellyel mi is bekapcsolódha-
tunk az adakozók, segítők sorába, és 
imádságban gondolhatunk a szűkös 
körülmények között nevelkedő gyer-
mekekre, a betegekre, a magányo-
sokra, az idősekre, a gondokkal küz-
dő családokra. 

Szeretnénk az iskolában ránk bí-
zott gyermekeknek segíteni abban, 
hogy megbecsüljék mindazt, amiben 
nekik részük lehet, anyagiakban és 
lelkiekben egyaránt. Reméljük, a jó 
példák az ő gondolkodásukat, hozzá-
állásukat is együtt érzővé és ötletessé 
formálják a szeretet gyakorlásában. 

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő 

34-en (30 gyerek és 4 felkészítő) 
egy szeles reggelen indultunk útra 
2017. március 25-én Hajdúnánás 
irányába, ami egy nemes megméret-
tetés helyszíne volt. Örömmel fogad-
tuk a meghívást a Hajdúvidéki Refor-
mátus Egyházmegye részéről az álta-
luk megszervezésre kerülő megyei 
hittanversenyre, melynek fő témája a 
Nagyheti események voltak. 

A Baltazár D. Ref. Ált. Iskolát 21, 

míg a Bocskai téri Egyházközség hit-
tanosait 9 diák képviselte több kor-
csoportban és mindhárom kategóriá-
ban (egyházi ének, helyszíni rajz, 
bibliaismeret).  

A szervezők nagy gondot fordítot-
tak a lelki útravalók adására, a szín-
vonalas verseny lebonyolítására, ami 
még az ebéd utáni és az eredmény 
hirdetése közötti időre is kiterjedt. 
Lehetőséget kaptak a több városból 

érkező versenyzők és kísérőik a helyi 
múzeum meglátogatására, aminek a 
megkoronázásaként mi egy jó hangu-
latú fagyizást is beiktattunk.  
Mindannyian Hálatelt szívvel, fárad-
tan bár, de remek élményekkel tér-
tünk vissza otthonainkba. 

(Szabó Judit - hittan oktató) 



Március 07-én rendezték a 
Hajdúböszörményi Bocskai 
István Általános Iskolában az 
„Ahány nyelv, annyi em-
ber” városi idegen nyelvi ve-
télkedőt. 7. évfolyamon III. he-
lyezést ért el Orosz Zsófia 7. a 
osztályos tanuló, V. helyezett 
lett Füzesi Panni szintén a 7. a 
osztályból. 

8. évfolyamon III. helyen 
Szabó Zoltán, VI. helyen Or-
bán Győző végzett. Mindkét 
gyerek a 8. b osztályba jár.  

Felkészítő pedagógus: Bíró 
Erika 

A Zrínyi Ilona Matematika-
verseny m egyei fordulóján 
Kocsis Kitti 4.b és Pinte Tamás 
7.a osztályos tanulók a 16. he-
lyen végeztek. Felkészítő peda-
gógusok: Kissné Rácz Ildikó és 
Baloghné Pénzes Anikó 

A Hajdúnánási Református 
Egyházközség szervezésében 
került megrendezésre március 
25-én, szombaton  a Hajdúvi-
déki Református Egyház-
megye zsoltáréneklő -, rajz- 
és bibliaismereti versenye. 

A Bibliaismereti vetélkedőn 
III. helyen végzett két csapa-
tunk is. 

1-2. osztályos korcsoportban 
a csapattagok: Véber Barbara, 
Győri László és Tardi Koppány 
2. b osztályos tanulók. Felké-
szítőjük Lomentné Szopkó 
Tünde lelkipásztor, hitoktató 
 3-4. osztályos korcsoportban 
Ábrahám Mira, Szerdahelyi 
Sára, Csukás Ábel 3. a osztá-
lyos tanulók. Felkészítő: Szabó 
Judit hitoktató 

Zsoltáréneklő kategóriában 
a 3-4. évfolyamosok korcso-
portjában: 

II. helyen végzett Molnár 
Ádám 3. b osztályos tanuló. 
Felkészítő tanító: Csukásné 

Bernáth Krisztina 

III. helyezést ért el Mező Do-
rottya a 3. a osztályból. Felké-
szítő pedagógus: Varga Judit 

Rajzversenyen nagyheti té-
mában kellett a gyerekeknek a 
helyszínen elkészíteni alkotá-
saikat. 

Az 1-2. évfolyamosok korcso-
portjában III. helyen végzett  
Török Adrienn 1. a osztályos 
tanuló. 

Felkészítő: Eszenyiné Galló 
Orsolya 

 3-4. évfolyamosok között II. 
helyezést ért el Nyíri Zsófia 4. 
b osztályos tanuló. 

 Felkészítő: Bundáné Szabó 
Zsuzsa 

Felső tagozaton az 5-6. évfo-
lyamosok között III. helyezett 
lett Bak Noémi az 5.b osztály-
ból.  

A 7-8.-os korcsoportban I. 
helyen végzett Nyíri Daniella 
7.a osztályos tanuló,  II. helye-
zett lett Varga Zita Zsófia szin-
tén a 7.a osztályból. 

A felsősöket Görögh-Nagy 
Lilla tanárnő készítette fel a 
versenyre. 

A Babszem Jankó Országos 
Baptista Népmesemondó 
Versenyen Nagy Réka 2.b 
osztályos tanuló különdíjas 
lett.  

Városi Angol Társalgási 
Versenyt szervezett a 
Bethlen Gábor Általános Isko-
la, ahol az ötödikesek közül I. 
helyen Rácz Imre végzett az 5. 
a osztályból, IV. helyezést ért 
el Takács László 5.b osztályos 
tanuló. 

Felkészítő: Csatári Andrea 

A Debreceni Hatvani István 

Általános Iskolában április 24-
én került megrendezésre a Me-
gyei Angol Prózamondó és 
Felolvasó Verseny, m elyen 
az előre megadott kötelező 
szöveget kívülről kellett el-
mondani, előadni, egy szaba-
don választott szöveget pedig 
fel kellett olvasni. Az 5. osztá-
lyos tanulók közül III. helye-
zést ért el Uzonyi Katalin 5.b, 
V. helyezést ért el Takács Lász-
ló 5.b osztályos tanuló. Felké-
szítőjük: Csatári Andrea 

A Nemzetközi Kenguru Ma-
tematikaversenyen m e-
gyei szinten Kocsis Kitti (4.b) 
X. helyezett, Véber Barbara 
(2.b) XXIV. helyezett, Drén 
Rozi (3.b) XXV. helyezett lett.  

Felkészítő tanítók: Kissné 
Rácz Ildikó, Vargáné Fejes 
Anikó, Debreczeniné Szolnoki 
Szilvia 

Április 07-én hirdették meg a 
Tiszántúli Református Ál-
talános Iskolák Csapatver-
senyét Tiszafüreden, m e-
lyen az alábbi szép eredmé-
nyek születtek:  

Matematika tantárgyból:  

II. helyen végzett: Hemrich 
Milán (3.a), Kiss Marcell (3.a), 
Bodnár Dorottya (4.a), Magi 
Gyöngyi (4.a),  

Felkészítők: Bodnár Éva, 
Győriné Percze Júlia 

III. helyezett: Drén Rozi 
(3.b), Magi Sarolta (3.b), Ko-
csis Kitti (4.b), Trippó Milán 
(4.b) 

Felkészítők. Debreczeniné 
Szolnoki Szilvia, Kissné Rácz 
Ildikó 

Angolból:  

IV. helyezett: Gargya András 
(7.b), Nagy Dávid (7.a), Antal 
Áron (8.b), Szabó Zoltán (8.b) 

Felkészítő pedagógus: Bíró 
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Erika 

Hitünk Hősei V. Egyház-
történeti Levelezős Ver-
senyt h irdettek Cegléden. 
A korábbi évekhez hasonlóan 
két írásbeli fordulót követően a 
legeredményesebben teljesítő 
tanulókat hívták be a szerve-
zők a helyi döntőbe. A rangos 
versenyen Szekeres Anna Kata 
8. b osztályos tanuló IV. helye-
zést ért el. 

Április 21-én, Gyulán rendez-
ték meg "XVIII. Ne szóljon 
igéd hiába" - Országos 
Bibliai Történetmondó 
Versenyt általános iskolai 
tanulók számára. Ezen a szín-
vonalas versenyen Szabó Dori-
na Kinga (6.a) az előkelő II. 
helyezést érte el. 

Az Országos Elsősegélynyúj-
tó Verseny városi forduló-
ján iskolánk csapata a II. he-
lyen végzett.  

Csapattagok: Barabás Éva, 
Fegyveres Anikó, Péter Zsófia, 
Varga Zita Zsófia 7. a osztályos 
tanulók, illetve Hagymási Ta-
más a 7.b osztályból. 

Felkészítő pedagógus: Ábra-
hámné Rákos Viktória 

Városi Komplex Tanul-
mányi Versenyen a  4.a 
osztályosok csapata az I. he-
lyen végzett. Csorba Annamá-
ria magyarból, Lévai Liza ma-
tematikából és Szücs Mátyás 
környezetismeretből verseny-
zett. A gyerekek egyéni teljesít-
ménye is a mezőny legjobbja 
volt.  

Felkészítő tanító nénik: Kiss 
Judit, Győriné Percze Júlia  

Az 1. osztályosoknak hirdetett 
„Észbontogató” - városi mate-
matikaversenyen iskolánk leg-
kisebbjei párban dolgozva, játé-
kos feladatokon keresztül mérhet-
ték össze tudásukat. Kiss Adrienn 
és Kiss Olívia a III. helyezést ér-
ték el. 

Felkészítőjük: Vargáné Hagy-
mási Anita 

Az 1-2. osztályosok Városi Me-
semondó Versenyén Nagy Réka 
2.b osztályos tanuló a III. helyen 
végzett. 

Felkészítője: Kathiné Molnár 
Marianna 

Április 28-án a Hajdúböszörmé-
nyi Bocskai István Általános Is-
kola Városi Népdaléneklő Ver-
senyt rendezett, melyen Simon 
Laura és Simon Klaudia 3. b osz-
tályos tanulók az előkelő ezüst 
fokozatot érdemelték ki gyönyörű 
népdalokból álló dalcsokrukkal.  

Felkészítőjük: Csukásné Ber-
náth Krisztina  

„Minden művészet egyazon 
forrásból fakad”- városi rajz-
versenyen az 5-6. osztályos kate-
góriában Szabó Dorina Kinga 
(6.a) II. , míg a 7-8. osztályosok 
között Nyíri Daniella (7.a) 

Felkészítő pedagógus: Görögh-
Nagy Lilla 

Sporteredmények: 

Debrecenben rendezték meg 
április 11-én a Körzeti Kosár-
labda Diákolimpia döntő-
jét, melyen iskolánk csapata 
bronzérmet szerzett. 

A csapat tagjai: Tatár Máté 
(4.b), Kathi Balázs (5.a), Ko-
csis Norbert (5.a), Konyári 
Péter (5.a), Nagy Levente 
(5.a), Oláh Balázs (5.a), Szabó 
Benedek (5.a), Szarvas Antal 
(5.a), Szoboszlai Dávid (5.a), 
Vas Botond (5.a) Mirkó László 
(6.a), Szabó János (6.a), Róka 
Ágoston (6.b) 

Edző: Szabó Tibor, testneve-
lő: Gál József 

Nyíregyházán került meg-
rendezésre március 13-án a 
IX. Bethlen Kupa egyéni 
korcsoportos sakkverseny. 

A II. korcsoportos fiúk között 
Tóth Sándor Benedek (3.a) I. 
helyezett lett, míg Kiss Marcell 
(3.a) az V.  helyen végzett. A 
II. korcsoportos lányok között 
Kiss Gréta (4.b) a II. helyezést 
érte el. 

A IV. korcsoportos fiúk kö-
zött Nyíri Antal (6.a) XII. lett. 

Szombathelyen március 31 – 
április 02. között megtartott 
Országos Csapat Sakk Di-
ákolimpián alsó tagoza-
tos lány kategóriában IV. he-
lyen végzett iskolánk csapata, 
melynek tagjai: Tóth Boglár-
ka (3.a), Boros Enikő (4.b), 
Kiss Gréta (4.b), Tóth Orsolya 
(4.a). 

A 3. táblán II. legjobb ered-
ményt Boros Enikő (4.b) érte 
el, az 1. táblán pedig az V. leg-
jobb eredménye Kiss Grétá-
nak (4.b) lett. 

Felkészítő: Gál József 

Balmazújvároson április 03-
án rendezett Körzeti II. kor-
csoportos Labdarúgó Di-
ákolimpián II. helyezést 
érte el csapatunk. A csapat 
tagjai: Pásztor Ádám (3.a), 
Cseresznyés Róbert (3.b), Ba-
logh Zsolt (4.a), Hadházi Sza-
bolcs (4.a), Mirkó Péter (4.a), 
Bódi Ábel (4.b), 

Felkészítő. Gál József 

 Református Iskolák Or-
szágos Úszóbajnokságán, 
Mezőtúron 50 méteres leány 
kategóriában Nagy Ivett (6.b) 
II. helyezett lett, míg 50 méte-
res leány gyors kategóriában 
a III. helyezést érte el. 

Összeállította:  Borosné Kiss 
Szilvia 

 igazgatóhelyettes 
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Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor. Szerkesztők:  
Barakné Horváth Eszter, Mátyusné Szabó Adrienn és Loment Péter. Lektorálás: Csukásné Bernáth Krisztina, Gyulai Edit. Kiadvá-
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Egyházi iskolások: 

8A 

Árvai Máté István 

Bácsi Sándor 

Balogh Vanessza Enikő 

Csukás Nikolett Eszter 

Fekete Péter István 

Félegyházi Norbert 

Ignáth Zsanett 

Lévai Daniella 

Lovas Levente 

Molnár Csilla Amanda 

Rácz Tamás 

Siket Vivien 

Török Márton 

Varga Antal 

 

8B. 

Fegyveres Fanni 

Fehér Csaba Márk 

Gellén Viktor 

Győrfi Attila 

Kerekes Bettina 

Miklósi Viktória 

Nagy Gábor 

Nagy Gabriella Médea 

Orbán Győző 

Szabó Bence 

Szabó Renáta 

Szabó Zoltán János 

Szekeres Anna Kata 

Trippó Roland 

Varga Máté József 

 

Állami iskolás csoport: 

Debreczeni Dorina 

Győri Blanka 

Szatmári Gréta 

Varga László 

 

Felnőtt csoport: 

Kiss Krisztina 

Oláhné Balla Mónika 

Pásztor Zoltán 

Pünkösdi ünnepi istentiszteleti rend 

szerda (május 31.)  18 óra  Istentisztelet  Templom  

csütörtök (június 1.)  18 óra  Istentisztelet  Templom  

péntek (június 2.)  18 óra  Istentisztelet  Templom  

szombat (június 3.)  18 óra  Istentisztelet  Templom  

Pünkösdvasárnap  

(június 4.)  

9 óra  Istentisztelet + Úrvacsora  Templom  

 15 óra  

15 óra  

Istentisztelet + Úrvacsora  

Istentisztelet + Úrvacsora  

Pród—Művelődési ház  

Hajdúvid- Iskola  

 18 óra  Istentisztelet Templom  

Pünkösdhétfő  

(június 5.)  

9 óra  Istentisztelet + Keresztelő  Templom  

Imádkozzunk az idén konfirmálókért, hogy hitükben erősödjenek, és 

gyülekezetünk aktív tagjaivá váljanak! 


