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Életképek
Orbán Istvánné Rozál
Olyan szívmelengeto elmeny a Magveto korust latni es hallgatni, ezert
gondoltam, ismerjuk meg picit kozelebbrol Orban Istvanne Rozalt, a korus
vezetojet. Nagyon keszseges volt, amikor megkerestem, pedig tetovan kozeledtem fele, hiszen nem ismerjuk egymast. (Elotte es utana tobb kedves,
segítokesz dolgozoval is elbeszelgettem az iskolaban.)
A gyulekezeteben viszont
nem volt konnyu dolgom, pedig ot emberrel beszeltem kozvetlenul es kozvetetten, tobbek
kozott Bodogan Laszlo atyaval
is. Szívelyesen fogadtak, meg
sem jutottam sokkal elorebb.
Most legalabb ott is kívancsiak
lettek ra!
Nezzuk mit mond rola Kissne
Racz Ildiko, igazgatohelyettes
es gyulekezeti testvere, akit
szinten csak nehezen tudtam
utolerni, de vegul megis csak
sikerult lapzarta utan ket nappal.
- Kedves, figyelmes, nagyon
igenyes a munkajara es kovetkezetes. Igazi színfoltja a tantestuletnek. A Zenei Vilagnapot
o szervezi, a ra oly jellemzo
modon, lelkesen. Minden unnepsegnek o karolja fel a zenei
reszet. Mindig lehet ra szamítani. A gyerekekkel nagyon jo
kapcsolatot epít ki kozvetlensegenek is koszonhetoen.
Tobb, mint szaz gyereket is
kepes beszervezni egy-egy komolyzenei koncertre, ami az igazgatohelyettes asszony szerint egy csoda. Es vegul
elarulja a tantestulet vagyat is vele
kapcsolatban, hogy egyszer a legszebb
hangszeren, harfan halljak jatszani!
Melyek voltak
gyermekkora
meghatározó élményei? - fordultam
a korusvezeto fele.
Nagyon szep gyermekkorom volt.
Nem tudnek olyan momentumot említeni, ami kiemelkedo lenne. Szereto
szuloket es testvert kaptam, akik mindenben tamogattak. Enek-zene tagozatos iskolaban tanultam, ahol annyi-

ra megszerettem a zenet, hogy nem
volt kerdes, mit tanulok tovabb. Debrecenben a Kodaly Zoltan Zenemuveszeti Szakkozepiskolaban harfa szakon vegeztem. Talan ezt a negy evet
emelnem ki, hiszen nagyon meghatarozo szerepet toltott be az eletemben.
Kollegiumba kerultem, eloszor valtam
el szuleimtol, onallosodtam. Ez egy
viszonylag kisebb iskola volt. A kolle-

giumban pedig kb. 60-70-en laktunk,
kicsit olyanok voltunk, mint egy nagy
csalad. Tehat kikerultem ugyan a szukebb csaladombol, de kaptam helyette
egy nagyobbat. Talan eppen ennek
okan, de meg ma is nagyon sok diaktarsammal es volt tanarommal tartom
azota is a kapcsolatot. Gyermekkorom
legszebb elmenyei kothetok a
„kodalyos” evekhez.
Mióta tagja a görög katolikus gyülekezetnek, és hogyan erősíti azt?
Edesanyam gyermekkent vitt at eloszor engem es a batyamat a templomba. Nagyon mely hatassal volt ram. A

mai napig racsodalkozom a kepekre, a
fenyekre, a hangokra, melyeket csak
ebben a templomban erzekelek. Teljesen lenyugoznek, pedig mar oly sokszor lattam, hallottam oket. Amikor
belepek a templomba, mindig kicsit
megnyugszom, tudom, jo helyen vagyok. Altalanos iskolas lehettem, amikor elkezdtem hittanorakra jarni.
Nem kellett messzire mennem, hisz a
szomszedunkban lakott a pap
bacsi, akkor meg Dr. Nagymihalyi Geza. Tisztan emlekszem ra,
fantasztikus szemelyiseg. Rendkívul intelligens, okos, szeles
latokoru embernek ismertem
meg, tudasa, kiallasa, hangja
mar gyermekkent lenyugozott.
1992. majus 17-en voltam nala
elsoaldozo, es bar utana felkoltozott Budapestre, sokaig tartottuk meg a kapcsolatot.
Hogyan élte, éli meg a hitét a
családjában és azon túl az emberek körében?
Edesanyammal, aki mar tobb
zarandokuton is reszt vett, szoktunk a mai napig a misere menni, bar neha mar kiegeszulunk
egy csaladtaggal, a kisfiammal.
2012 karacsonyan erkezett kozenk Pistike, akit 2013 husvetjan meg is kereszteltettunk. Ma
mar o is jar az oviba hittanorakra, es azt veszem eszre, hogy
nagyon szereti. Meghato pillanatokat csempeszett az eletunkbe
a hit. Tolem tanulta meg az Úr
imadsagat, melyet akarmikor templomba megyunk, barhol a vilagon, ragaszkodik hozza, hogy egyutt mondjunk el. De hallottam mar ot onalloan
imadkozni a szobajaban betegseg idejen, hogy gyogyítsa meg ot az Isten.
Nagyon meghato volt.
Milyen kudarcai, vívódásai voltak
és mit tanult belőlük?
Mint minden embernek, nekem is
rengeteg jutott belole. Kezdve onnantol, hogy kikerulve a foiskolarol, sajnos akarmennyire is szerettem volna,
nem tudtam tanarkent elhelyezkedni.
Kezdetben penzugyi teruleten dolgoz-
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tam, amibol rengeteget tanultam a
felelossegvallalasrol, az onuralomrol,
a konfliktuskezelesrol. Megtanultam,
hogy nem minden tortenik ugy, ahogy
en szeretnem, a dolgokert igenis sokat
kell tenni, olykor-olykor kuzdeni.
Majd kesobb gyermekem szuletese
utan jott az a lehetoseg, hogy allast
kaptam itt az iskolaban. El sem tudom
mondani, mennyire boldog voltam, de
anyakent pedig feltem itthon hagyni
az akkor meg masfel eves kisfiamat.
Szerencsere a ferjem mindenben tamogatott, a nagyszulok pedig mar
szerveztek is egymas kozott a feladatokat. Ma mar tudom, hogy jol dontottem, de ez akkor oriasi feszultseget
keltett bennem.
Persze, azota is vannak kudarcaim,
akar szakmai, akar maganeleti. De tul
azon, hogy az ember probal mindig
pozitívan hozzaallni a dolgokhoz, hiszem, hogy ezekbol lehet a legtobbet
tanulni, csak meg kell probalni megtalalni az egyensulyt, hogy mikent tudjuk a legjobban feldolgozni es beepíteni ezeket a nehezsegeket, hogy altala
gazdagodjon a szemelyisegunk.
A jövőben mit szeretne megvalósítani?

Nagyon sok tervem van. Mindenkeppen szeretnem, ha lenne folytatasa
osszel a Zene Vilagnapja koncertsorozatnak, amit eddig minden evben
megrendeztunk. A masik egy viszonylag friss otlet: szeretnek egy zenetorteneti vetelkedot rendezni, mert tapasztalatom szerint rengeteg nepdalverseny van varosi, megyei szinten,
viszont olyan versenyt, ahol a zenei
tudasukat tudnak osszemerni a gyerekek, nem nagyon talalni. Iden volt egy
nagyszabasu vetelkedo az orszagban,
a Maestro Solti Nemzetkozi Karmesterverseny, melynek ifjusagi palyazataban az iskola tanuloi is reszt vettek,
ahogy az ujsagban be is szamoltunk
rola. A diakok lelkesek voltak, kutattak, neztek az idekapcsolodo musorokat az M5 csatornan. Innen jott az otlet, hogy jo lenne egy olyan zenei vetelkedo, ami egyedulallo lenne a varosban.
Mióta vezeti a Magvető kórust és
milyen érzések fűződnek hozzá?
2014-ben kerultem ide a Baltazar
Dezso Reformatus Altalanos Iskolaba.
Az enek-zene orakon kívul megkaptam a Magveto korus vezeteset is,
amiben Tothne Toth Aniko volt a se-

gítsegemre. A feladat uj volt, mert bar
elotte vezettem korust, de ott fokepp
vilagi es tobbszolamu muveket tanítottam a gyerekeknek. Szokatlan volt
kezdetben ez a fajta atallas. Ma mar
egyedul vegzem a korus vezeteset, es
nagyon elvezem a feladatot. Evrol evre egyre tobb gyereket vonz az enekkar, es egyre tobb helyen tudjuk magunkat meg is mutatni. Az idei ev
rendkívul nehez es tartalmas volt a
korustagok szamara. Enekeltunk a
varos napi rendezvenyen, az iskolai
karacsonyvaro kozos eneklesen, okumenikus istentiszteleten, Muveszeti
Galan, es enekeltunk a tanevzaron is.
Sok helyen tudtuk megmutatni, hogy
gyerekeink mennyire tehetsegesek,
ugyesek.
Mar regota mondogatnak nekem
egy tobbszolamu muvet, amit szerettek volna megtanulni, es mivel latom,
hogy mennyire kitartok, ezert most
iden jutalomkeppen a sok kozos munkaert, bele is vagtunk a tanulasaba, es
remenyeim szerint jovo tanevben, a
Zenei Vilagnapon be is tudjuk majd
mutatni.
Tardiné Szilvi
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„A fa oda hinti virágait, ahonnan felnőtt”

Pedagógusnapi beszélgetés Gyulai Edittel
Lev Tolsztoj szerint: „Ha egyszer a pedagógus szereti
a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz
annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti
sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti
önmagában munkájának, s tanítványainak szeretetét,
akkor tökéletes pedagógus”. Gyulai Edit, a Bocskai István Gimnázium tanára tökéletes pedagógus, hiszen
munkáját a szeretet hatja át, elhivatottsága példaértékű. Odaadásával, fáradozásával a „jövőt” építi.
Testveremmel mindketten elso generacios ertelmisegiek
vagyunk – kezdi a beszelgetest Gyulai Edit. - Elsosorban a
tanaraimnak peldaja osztonzott arra, hogy pedagogus legyek. Kisgyermek koromban ovono szerettem volna lenni.
Kesobb a gimnaziumi evek alatt magyar-tortenelem fakultaciora jartam. Tortenelembol korrepetaltam osztalytarsaimat. Ekkor mar ugy gondoltam, hogy ez a ket tantargy lesz,
amit szívesen fogok oktatni. Ami meg motivalt a palyavalasztasomban, hogy az egyetemi evek alatt nevelesi gyakorlaton vettem reszt a varosi konyvtarban. Itt Borokne Marika neni es Czirmayne Kocsis Roza tanarno iranyítasaval
bekapcsolodtam olvasotaborok munkajaba, toluk sokat
tanultam. Ezekben a taborokban azt tapasztaltam,
hogy a gyermekek korem ulnek, figyelnek ram. Ez
megerosített abban, hogy „kozom” van az oktatashoz. Az egyetem dekadjatol mar elkotelezetten keszultem a hivatasra.
Amikor elvegeztem az egyetemet, egykori iskolamba, a Bocskai Istvan Gimnaziumba kerultem, s
azonnal osztalyfonok lettem. Magyar-tortenelmet
tanítottam es ket ev mulva mar erettsegiztettem.
Nagyon nehez, de jo tanuloiskola is volt. Kesobb
ennek sok elonyet elveztem.
Milyen útravalót kapott a családi háztól a pályájához?
Edesanyamnak nagyon jo, osztonos erzeke van a
gyermekneveleshez, es edesapamnak az az attitudje
meghatarozo, hogy mindent a csaladjaert tett es
tesz. Amikor „letette” a napi munkat, akkor mindig
otthon volt. Szigoru elvarasai voltak velunk szemben. Azt gondolom, hogy az a fajta becsuletesseg,
csalad- es emberszeretet, amit toluk es nagyszuleinktol - akik szinten reszt vettek a nevelesunkben kaptunk, peldaerteku.
Mi az, ami megtartja a Bocskai István Gimnázium közösségében?
Elony, meg hatrany is, ha az ember odamegy viszsza tanítani, ahol tanult. Nagyon sok inspiraciot
kaptam az egykori pedagogusaimtol. Peldaul, amikor kikerultem a nyolcvanas evek vegen az egyetemrol, akkor Papp Bela bacsi meg hetvenevesen is

sok mindenben segített. Csiha Laci bacsi volt a mentorom,
nala vegeztem a tanítasi gyakorlatomat. Nagyon sokan a
„szarnyuk ala vettek”. Barmikor fordulhattam tanacsert
Fejesne Katikahoz es B. Kiss Sandorhoz.
Amikor elso osztalyomat leerettsegiztettem, megvalasztottak igazgatohelyettesnek, majd ket ev utan igazgato lettem. Ezt a feladatot tíz evig lattam el. A tovabbiakban Petivel voltam gyesen. Ezutan visszajottunk a varosba, es akkor
ujra a gimnaziumban kezdtem el dolgozni. Ismet osztalyfonok lettem a 8 evfolyamos tagozaton, s most mar vegzosok
a diakjaim.
Abban, hogy eddig egesz eletemet egy munkahelyen toltottem el, szerepet jatszik kotodesem a varoshoz, az iskolahoz es a gimnazium szellemisegehez. Eotvosnek van egy
idezete, miszerint „A fa oda hinti viragait, ahonnan felnott”.
Ha sokat kap az ember valamely helytol, kornyezettol, csaladtol, iskolatol, akkor ez osztonzo ero arra, hogy visszaadja azt. Vallom, nagyon fontos, amit kaptam, tanultam, tapasztaltam, azt a mostani tanítvanyoknak vissza kell adnom.
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Ezen túl mi tartja meg a pályán?
Nagyon halas vagyok, hogy fiatalon sok olyan dolgot tapasztaltam meg, mely keves embernek adatik meg. Ami
elsosorban megtart a palyan, a gyerekektol kapott visszajelzesek. Egy-egy idoszak lezarasa utan nagyon sok uzenetet, levelet es kepeslapot kap az ember. Van olyan tanítvanyom, aki 1990-ben erettsegizett, es azota minden karacsonyra kuld levelet. Ezek a visszajelzesek erot adnak akkor is, ha tudjuk, hogy a pedagoguspalyanak magaslatai es
melysegei, buktatoi szinten vannak.
Egyházközségünk presbitere. Ebben a szolgálatban mi
vezérli?
A gyes idoszakaban Hajoson laktam. A ferjem ott igazgato
volt, en pedig feleseg, edesanya es haziasszony. Orommel
vallaltam a presbiterseget a kis telepulesen. Nekem az egy
olyan kozeleti, kozossegi tevekenyseg volt, ahova jol be
tudtunk illeszkedni kisfiammal. S azzal, amit az igazgatoi es
pedagoguspalyamon csinaltam, peldaul palyazatok írasaval,
musorok rendezesevel, segíteni tudtam az egyhazkozosseget.
Most, amikor felkertek, hosszu ideig „vajudtam”. A csalad
es a munka mellett ez mar olyan terulet, amelyre nem biztos, hogy elegendo idot tud az ember szakítani, szanni.
Úgyanakkor meg azt gondoltam, bizonyara vannak olyan
teruletek az egyhazkozsegunk eleteben, amelyeket fol tudok karolni. Ilyen lehet a lepramiszszio, vagy ilyen az enekkarnak es az orgonanak
az ugye. En elsosorban nem az egyhazkozseg
mukodesevel, fenntartasaval, gazdasagi feladataival szeretnek es tudok foglalkozni, hanem a
lelkigyakorlatra, valamint a kisebb szolgalatokra szeretnek koncentralni az elkovetkezendo
idokben.
Kisfia is konfirmált május 13-án, és Ön is
megerősítette korábbi fogadalmát. Miért tartotta ezt fontosnak?
A kisfiam nagy unnepsegeken es nyilvanos
szereplesben nem eleg ugyes. Kellett egy biztosítek, hogy mellette legyek. Ez a praktikus resze. A masik, a lelkiseg. Tenyleg kozosen keszultunk Petivel. O az ovodaban, iskolaban es
otthon is kapott es kap hittan nevelest. A kon-

firmacios alkalmakra is, melyet Tunde neni vezetett, nagy
lelkesedessel keszultunk. Ekkor fogalmazodott meg bennunk, hogy jo lenne, ha egyutt mennenk ki az Úr asztalahoz,
es egyutt tennenk le a fogadalmat. Ennek Peti nagyon orult.
Innentol kezdve egyertelmu volt, hogy ezt így kell megtennunk.
A családi háttér mennyiben segíti szolgálatában, hivatásában?
Abban a nagy vívodasomban, hogy elvallaljam a presbiterseget, a ferjem mondta ki a vegso igent. Biztatott arra,
hogy sok feladatom es munkam mellett megis eleget tegyek
a felkeresnek. Nagyon koszonom ezt neki.
Mindketten probaljuk segíteni a masikat az elet minden
teruleten. A ferjem is pedagogus, harminc even keresztul a
hajosi Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola igazgatoja volt.
Tehat tudja, mivel jar a pedagogushivatas. Mind a hazimunkaban, mind Peti neveleseben sokat segít nekem. De ha tehetem, en is atvallalok tole terheket. Boldogsaggal tolt el,
hogy edesanyamra es edesapamra is nagyban szamíthatok.
Bertalan Erzsebet
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A pénteki bibliaórai alkalmakról
„A Bocskai teri Gyulekezet kuldeteset Isten Igeje alapjan
fogalmaztuk meg. Legfontosabb eligazítas szamunkra az,
amit Jezus mondott:
"Ti vagytok a föld sója. ... Ti vagytok a világ világossága." (Máté evangéliuma 5,13-14)
Feladatunk ebben a városban, hogy Istenről szóljunk, és
lehetőleg ne csupán szavainkkal, hanem életünk egészével, és
így a körülöttünk élőknek felmutassuk az üdvösség lehetőségét, amit Isten az Ő Fia, Jézus Krisztus megjelenésével készített el számunkra. Szeretnénk, ha az emberek minél inkább
megismernék Urunk feléjük is áradó szeretetét. Azt, hogy
Isten mindennél értékesebbnek tartja az ő életüket. Annyira
értékesek vagyunk Isten számára, hogy még Fiánál is fontosabbnak tartja az emberek életét.
Istentiszteleteink és minden egyes találkozásunk lényege,
hogy tudatosítsuk Istennek ezt a nagy ajándékát, amiről a
Bibliában ezt olvassuk: "Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma3,16)
Ez azt jelenti, hisszük, hogy üdvösségünk van, és üdvösségük van azoknak, akik Jézusban hisznek. Ez azt is jelenti,
hogy hálásak vagyunk Istennek a felénk áradó szeretetéért,
hálánkat pedig szeretnénk sokféle módon kifejezni.”
Az idezetet a Bocskai teri Gyulekezet honlapjarol vettem.
Gyulekezetunk Misszioi Munkatervenek reszlete. (http://
www.bocskaiter.hu/tartalom/kuldetesunk).
Bibliaorainkat ez a szellemiseg vezerli, hatja at. Aprilisban volt harom eve, hogy minden masodik penteken 18
orakor osszejovunk, eddig a Baltazar Dezso Alt. Iskola
ebedlojeben, mostantol a megujult gyulekezeti hazunkban.
A bibliaolvaso kalauz aznapra ajanlott Újszovetsegbol
valo igeszakasza adja a mindenkori targyat az alkalmaknak.
Igy mindenki el tudja olvasni elore az adott igeszakaszt,
meg tudja fogalmazni kerdeseit, gondolatait. A bibliaoran
azutan megosztjuk ezeket, es az igevel kapcsolatos tortene-

teinket, elmenyeinket is elmondjunk. Epulunk lelekben,
erosodunk a hitben, egymas altal, kinek-kinek az Úrtol kapott ajandekai szerint. (Termeszetesen nem kotelezo elore
keszulni!)
Aldast kerunk az egyuttletunkre, kozosen eneklunk, dicsoítjuk az Úrat, es halat adunk Neki. Imadkozunk gyulekezetunkert, lelkeszeinkert, iskolankert, hazankert, csaladjainkert, a betegekert, ebredesert, stb. Osszegyujtottunk nehany imatemat, de mindenki ugy es arrol beszel, amit az Úr
a szívere helyezett. Semmi nem kotelezo, imadkozni, vagy
megszolalni sem.
Szamomra sokat jelentenek ezek az alkalmak, mert lehetoseget biztosít az igenek es a testverek gondolatainak a
melyebb megismeresere, a mindennapokban eszembe jutnak, utat mutatnak. A tolem hitben erettebb testverek bizonysagtetele, sok-sok elettapasztalata, elmeselt peldai
altal erosodhet az en hitem is. A rendszeres Biblia olvasason tul arra is kesztet, hogy utana nezzek, utana olvassak a
bibliai hivatkozasoknak, elgondolkodjam azon, mit mond
szamomra az ige. De ha ezt nem teszem is, a bibliaorakon
erre valaszokat kapok. Ezek az alkalmak mindig lelket emelo, jo hangulatban telnek. Az enekles, a gitarkíseret segíti
ezt. A bibliaorakat rendszeresen latogato tagok mellett (4-6
fo), gyakran vannak uj emberek is. A regiek mar szinte csaladtagok, de nagyon orulunk es szeretettel fogadjuk az uj
embereket is.
Ezert buzdítom a kedves olvasot – fiatalokat, kozepkoruakat, idoseket egyarant –, hogy latogasson el alkalmainkra.
Minden masodik penteken 18 oratol szeretettel varjuk a
gyulekezeti hazba. Az idopontokat a templom bejaratanal
levo hirdetotablakon megtalalja.
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben: ott vagyok közöttük." (Máté evangéliuma
18:20)
Barakné Horváth Eszter
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A magyar reformáció városainak nyomában, Erdélyben
A 2017/2018-as iskolai tanev vegen, a Baltazar Dezso
Reformatus Altalanos Iskola 7. osztalyos tanuloi elmenyekben gazdag tanulmanyi kirandulason vettek reszt
Erdelyorszagban a „Hatartalanul!” program kereteben. Az
Emberi Eroforrasok Miniszteriuma, valamint az Emberi
Eroforras Tamogataskezelo altal tamogatott palyazati
rendszer celja a magyar-magyar kapcsolatok epítese, szemelyes kapcsolatok kialakítasa, elmelyítese az anyaorszagtol elcsatolt teruleteken elo honfitarsainkkal. A Program igen fontos nemzetpolitikai celokat is betolt, ugy,
mint a magyarsag osszetartozas-tudatanak kialakítasa,
erosítese es formalasa. Ennek okan, a magyarorszagi iskolak tanuloi az allam tamogatasaval osztalykirandulason
vesznek reszt a szomszedos orszagok magyarlakta teruletein, így szemelyes tapasztalatokat szereznek a kulhoni
magyarsagrol. Szamokban kifejezve pedig a Program jelentoseget mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Hatartalanul! kereteben 2010 ota megkozelítoleg 100
ezer magyarorszagi diak vehetett reszt a hataron tuli regiok feltarasat celzo tanulmanyi utakon.

tarenekles mellett koszorut helyeztek el a legjelentosebb
fejedelmek es allamferfiak szulohazanal es síremlekenel.

Az egyhaz- es vilagtortenelmi, valamint magyar irodalmi bevezeto eloadasokkal elokeszített erdelyi korutazas
minden bizonnyal legjelentosebb es legemlekezetesebb
színhelyei voltak csupan peldalozo jelleggel: Arany Janos
Muzeum Nagyszalonta, Nagy Laszlo kiralyunk hermaja es
szobra Nagyvaradon, „osszeolelkezes” es csoportkep a
Kiralyhagon, Matyas kiraly szobra es szulohaza, Bocskai
Istvan szulohaza, valamint a Hazsongardi temeto (pl.
Szenczi Molnar Albert sírja) Kolozsvaron, a Tordai hasadek es a sobanya, a Torockoi Kis Szent Terez Gyermekotthon es a Hunyadi csalad síremleke Gyulafehervaron.
Koztudott, hogy egyetlen uti beszamolo sem kepes
visszaadni az atelt uti elmenyeket, a diakjaink faradt, megis meghatott tekintete jol mutatta: csak egymas multjat es
jelenet megertve lathatjuk meg igazan a magyarsag szellemi es lelki gazdagsagat.

A baltazaros diakok es kísero pedagogusaik ebben a
palyazati evben az erdelyi reformacio legjelentosebb magyar varosait latogattak meg, ahol kozos Himnusz es zsol-

Látogatás Arany János múzeumában, Nagyszalontán

Dr. Magyar Balázs Dávid
(vallástanár-osztályfőnök)
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Tábori élménybeszámolók
Újra az Alcsi-Tiszánál
Istennek hala, iden csaladommal
ismet elmehettunk a gyulekezeti taborba. Celunk az volt – mint minden
eddigi alkalommal –, hogy lelkileg feltoltodjunk es hitben elmelyuljunk.
Kívancsiak voltunk, milyen valtozasok
tortentek ezen a taborhelyen a het
evvel ezelottihez kepest. Jelentosen
felujítottak az epuleteket, így ezuttal
egerekkel nem talalkoztunk. Mi az
etelkínalattal is meg voltunk elegedve.
Kellemes volt nap mint nap osszegyulni a Szello-palotaban, amely valoban „szellos” volt es tagas is, kenyelmesen elfertunk. Ez jol megadta az
alkalmak alaphangulatat – bar a padok kicsit kemenyek voltak. Ez a helyiseg meg a pingpong bajnoksagnak is

nagyszeru lehetoseget biztosított.
A tabor temaja Izrael nepenek pusztai vandorlasa volt. Megvizsgaltuk a
„vezetok” es a „vezetettek” ezen idoszak alatti cselekedeteit, Istennel
szembeni tetteiket. Ehhez minden nap
kapcsolodott valami tudomanyos
igennyel osszeallított eloadas is, amelyek nagyon erdekesek voltak. Az ebed
elotti csoportos beszelgeteseken elemeztuk az aznapi tortentet, parhuzamba allítva jelenkori eletunkkel.
Ezek az alkalmak hasznos gondolatokat adtak a mindennapi elethez. Jo
volt a ferfi testverekkel egyutt gondolkodni, es kulonosen jo, hogy tobb generacio velemenyet es hozzaszolasat
is megismerhettuk az adott temaval

kapcsolatban. Sokat tudtam meríteni
ezekbol a beszelgetesekbol. Remelem,
Isten segít nekem abban, hogy hasznosíthassam ezeket. Sajnos hamar elerkezett a pentek, es szokatlan modon
mar a delelotti zaro istentisztelet utan
indulnunk kellett haza. Annyi hatranya volt ennek a tabornak, hogy gyorsan vege lett. Egy igevers van, amit
meghatarozo gondolatkent hoztam
haza: „...Ne feljetek, mert azert jott
Isten, hogy probara tegyen titeket,
hogy ot feljetek es ne vetkezzetek.”(2Moz 20, 20)
Pongor Mihály

kat oldhattak meg es ezert mannat,

tunk a feladatnak. Az alap otletet, ami
termeszetesen a het temajahoz
kapcsolodott a gyerekek otleteivel kiegeszítve, nagy orommel
gyakoroltuk es lelkesen mutattuk be a tobbieknek.

Tábori gyermekalkalmak
Az idei es egyben a 11. Gyulekezeti
Taborunkban 12 gyerek resztvevo volt. Az ovodastol a 6. osztalyosokig kulonbozo eletkoruak gyultunk ossze a delelottok
folyaman, míg szuleik, nagyszuleik a sajat (noi- ferfi) csoportjaikban beszelgettek. Borosne
Gyongyike es jomagam iranyítasaval hozzajuk hasonloan mi
is sorra vettuk a tabor temajat
kepezo pusztai vandorlas tobb
helyszínet es az ott tortent esemenyeket.
Sok otlettel keszultunk, ami
elmenyszeruve tehette a gyerekeknek a pusztai allomasokon tortentek ateleset, megerteset azok elmelyíteset. Pl. sator makett keszítes es annak mozgathato „belakhato” meretu
masanak elkeszítese; az osszetartozast szimbolizalo harci jelveny
(medal) keszítese; a Tízparancsolat
rovidített szoveget papírtekercsre
írtuk; Felhooszlopot gyartottunk es
sotetben vilagítos karkotot díszítettunk. Mindekozben a gyerekek a tabori foglalkoztato fuzetukben feladato-

vagy furjet abrazolo matricat kaptak
csakugy, mint a jo valaszaikert is.
Ezekbol a legtobbet osszegyujtott gyerekek az utolso napon kis jutalmat is
kaptak.

A szort eletkoru csoport nagyon
hamar osszemelegedett, es naprol
napra egyre jobban ragaszkodtak egymashoz. ezt nagyban elosegítette,
hogy a zaro estere iden is kellett egy
kis musorral szolgalni minden csapatnak, így mi is szorgalmasan nekilat-

A tabori het fo uzenetekent bekerulhetett az uti csomagunkba,
es hazahozhattuk magunkkal
tobbek kozt azt a felismerest,
hogy Istenunk szabadíto, gondviselo, turelmes, utmutato, es
ezt, ha nyitott szívvel figyelunk,
mi is sokszor atelhetjuk eletunk
soran. Becsomagolhattuk azt a
gondolatot is, hogy nekunk magunknak is bizakodva kell varni az O
segítseget es nem egybol zugolodni,
ha valami nehezseggel kerulunk szembe, sokkal inkabb szelíden, hittel kell
kernunk Ot es O segítsegunkre siet.

Szabó Judit
„… és mi ismerjük és hisszük azt a
szeretetet, amellyel Isten szeret minket.” (1 János 4,16)
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Ifis szemmel a tábori élet- „...rendet tehettem magamban…”
Szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy a gyulekezeti
tabor volt eddigi eletem egyik legjobb kirandulasa. Bar en
eddig nem igazan jartam templomba, es nem igazan gyakoroltam a reformatus hitet, a taborban nem ereztem azt,
hogy emiatt nem kellett volna elmennem. Sot, inkabb
orultek annak, hogy en meg így is ott vagyok.
Indulas elott nagyon feltem, hogy nem lesz jo es unni
fogom, de nem ez tortent. Az ahítatok tobbsegeben tetszettek, mivel a lelkeszeink mindent megtettek, hogy
azok minel erdekesebbek es erthetobbek legyenek minden korosztaly szamara. Bar szamomra legjobban az ahítatok elotti eneklesek tetszettek, mivel a Barka zenekar
kíseretevel nagyon hangulatossa tettek a legkort.
Az eloadasok utan kovetkezo csoportos beszelgetesek
is nagyon erdekesnek bizonyultak, hiszen a csoportvezetoink, Boro es Viki, kitettek magukert, es olyan kreatív
jatekokat es feladatokat allítottak ossze, amelyek segítsegevel konnyeden koruljarhattuk az aznapi temat. Bar a
ket lany sokszor szinte mar tepte a hajat, mivel a szerintuk egyszeru feladatok nehany esetben neheznek bizonyultak az ifisek szamara.

A delutanok jo hangulatban teltek, hiszen ekkor szabad
program volt, tehat ha valaki el akarta hagyni a szallast es
kirandulni szeretett volna, lehetosege volt ra. De szerintem erre nem vallalkoztak sokan, hiszen a delutanok folyaman is kulonbozo programok voltak, amelyek színesebbe tettek a tabort, a pingpong (vagy asztalitenisz, mar
nem is tudom) bajnoksagtol kezdve a lathatatlan színhazig. Ilyenkor mindenkinek megemelkedik a szemoldoke,
hogy vajon mi lehet az. Az egy olyan színhaz, ahol te vagy
a foszereplo, ugy, hogy teged vegig vezetnek, hiszen csukva van a szemed. Lehet, ennyi informaciobol nem egyertelmu, de annyi biztos, hogy akik reszt vettek ebben, azok
szamara egy igen maradando emleket adott.
Bar ez egy gyulekezeti tabor volt, en megis azert mentem, mert az ifibe jarok, es onnan is sokan jelentkeztek.
De nem bantam meg, mert nagyon aranyos, kedves emberekkel talalkoztam, es sok olyan emberrel lett szorosabb
kapcsolatom, akivel mar ismertuk egymast. Nagyon orulok, hogy elmehettem, hiszen rendet tehettem magamban, es sokkal felszabadultabba valtam.
Szabó Ágnes Kata
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Átiratok az „Áldásoddal megyünk” kezdetű ének dallamára.
Készültek a gyülekezeti tábor záró alkalmára a csoportok humoros jeleneteinek betétdalaként.

Fiatal nők éneke:
Mozes mondja nekunk:
„Menjunk innen el!”
Kell egy szabad elet!
Semmitol sem felek.
Szarazlabbal at a tengeren.

Középkorú nők éneke:
Negyvenesek lettunk,
Úton vagyunk meg.
Mozes mondja nekunk:
„A langoszlop eg!”
Kell-e szabad elet?
Neha most mar felek.
Kanaanig el szuntelen.

Idős nők éneke:
Únokakkal megyunk
Lassu leptekkel
Isten mondja nekunk:
„Mi nem jutunk mar el!”
Lesz-e szabad elet?
Mar mindentol felek.
Úgy tunik utunk vegtelen.

A férfiak ötletes jelenete a Kánaánba kiküldött kémek történetét ültette át a táborozásunk idejére.
Alruhaban megyunk, megyunk innen el.
Neked enekelunk, meresz eneket.
Maradj mindig velunk, ha utra kelunk,
Orizd eletunk minden nap.
Sok-sok mindent latunk Kanaan foldjen
Latunk gyumolcsoket, hatalmas furtoket.
Maradj mindig velunk, ha kemkedni megyunk.
Orizd eletunk, minden nap.
Negyven nap jartunk Kanaan foldjen.
Lattunk harcosokat, eros nepeket.

Megremultunk toluk, panikot keltettunk.
Nepunk meghatralt azonnal.
Elcsuggedten megyunk, megyunk innen el.
Negyven evig jarunk a Sinai-felszigeten.
Maradj mindig velunk, ha utra kelunk,
Orizd eletunk minden nap.

Szajolba jottunk vasarnap delutan.
Nincsenek egerek, mint annak idejen.
Maradj mindig velunk, ha jokat eszunk.
Orizd eletunk minden nap.

A fiatalok jelenete a Márában játszódó vízfakasztás történetét idézte elénk.
Vízfakasztás előtt:
Vized nelkul megyunk, megyunk mi mar reg.
A vízert konyorgunk, mar aludni is kín.
Mozes, miert nincs vizunk? Útra így kelunk?
Nelkule elveszunk, itt a veg.

Vízfakasztás után:
Sok-sok vízzel megyunk, megyunk innen el.
Neked enekelunk boldog eneket.
Maradj mindig velunk! Vízzel telt uvegunk!
Frissítsd eletunk minden nap!

Mara nincsen vizunk. Minek jottunk el?
Keseru ez nekunk. Ki segíthet meg?
Mozes, miert nincs vizunk? Útra így kelunk?
Nelkule elveszunk, itt a veg.

Kedves ez most nekunk: a víz nem fogy el.
Mozes, ugy szeretunk! Nagy a kegyelem!
Maradj mindig velunk, mi kedvesek leszunk,
Oltalmazd eletunk minden nap!
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Az ifisek lélektápláló étlapja
Ízelítő a játékos tábori csoportmunkából

Vegetáriánusoknak: leves: csalados gombazas, foetel: borsos allatsimogatas, koret: biozoldseg termeles,
desszert:
gyumolcsos-lelekapolo
gyongyharmat
Kínai az egzotikust kedvelőknek: kínai teadélután, koffein, tea,
segítsunk a parunknak, segítsegnyujtas, kreatív kínai delutan: talald meg
a lelki feludulesed helyszínet, ihletodj (az alapanyagot biztosítjuk),
kezmuveskedes: evopalcikak faragasa, Kuang csalad elete sorozat nezese, turazas: atugras Pekingbe, vasarlas, feszultseglevezetes: kínai fal lebontasa, kerteszkedes: rizstermesztes, olvasas: a kínai írasmod tanulmanyozasa
Gyorskajálda a sietőknek: tábori
fatanyeros, imaburger, predikalo hot
-dog, altato palinka, fanta esmeralda
ízben, barati barnasor, kioszto kave,
DJ csibefalat, funyíras tortilla,
Fancy, akik ennél alább nem adják: delacroix, ces’t la vie, restaurant, alomutazas Velencebe gondolaval, feludíto Balzac olvasas, teniszezes Wimbledonban Roger Feder ellen, csoportos penztarcakonnyítes,
kavekulonlegessegek a vilag osszes
tajarol, a londoni krikett megtekintese a kiralyi paholybol, meghívas a
soroskorso paholyba, a Csengetett
Mylord 1. evadanak megtekintese,
osztrigaeves az Eiffel toronyban, Provence-i wellness kikapcsolodas, fran-

cia modra, afrikai szegenyek segítese, Wersailles-i franciakert megtekintese
Hogyan tápláljuk a lelkünket?
Imadkozas, segítsegnyujtas, jo beszelgetesek, baratsag, kedvesseg,
olvasas, velemeny nyilvanítas, szolgalat, jo kedv, predikaciohallgatas,
zenehallgatas, zeneles, filmezes,
sportolas, alvas, koffein, kave, fozes,
rajz, kreatívkodas, kertgondozas,
kirandulas, csalad, tabor
BIZTONSÁG: Biztonságban érzem magam, amikor…
Semmi veszely, nem fenyeget, ha
kozel a cel, amikor a csaladdal vagyok, zenelek, felkeszult vagyok, nincsenek hatalmas pokok a fuggonyomon, amikor a haziallatokkal vagyok,
alszom, amikor a baratokkal vagyok,
nalam van a paprika sprem, ha
egeszseg van, ha megbízhato emberek vesznek korul, ismeros helyen
vagyok, ha Viki megengedi, ha jo
munkahelyem van, ha tamogatnak,
ha humor van, ha vilagos van, ha a
templomban vagyok, amikor Isten
igeje eljut hozzam, ha otthon vagyok,
ha egeszseges vagyok, ha nyugalom
vesz korul, ha nincs miert aggodnom,
mikor onmagam lehetek, kimondhatom a velemenyem, josag-szeretethuseg vesz korul, ha azt csinalhatom,
amit szeretek, van idom mindenre,
jollakott vagyok

PRO – miért jó csoportban dolgozni?
Sok kez sokra megy, a dontest nem
egyedul hozzuk, boldogok vagyunk,
kozosseg epíto, tobb embernek tobb
otlete van, jo a hangulat, formaljuk
egymas szemelyiseget, a munka ugy
van leosztva, hogy testhezallo, osszekovacsol minket, oszlik a felelosseg
terhe, a munkat is meg lehet osztani,
szemelyre szabott feladatok, gyorsabb munkavegzes, jobban fel merjuk vallalni a velemenyunket, nincsenek felreertesek, egymast kiegeszítjuk
CONTRA – miért rossz csapatban
dolgozni?
Kompromisszumokat kell kotni,
muszaj kommunikatívnak lenni, a
felelosseg megosztasa (cserbenhagyas), harsany emberek, tereles,
hallgatag emberek, nezetelteresek,
alkalmazkodas, vezetot kell valasztani, nehez kozos idopontokat egyeztetni, szorszalhasogatas, veszekedes,
felreertesek alakulnak, egyedul gyorsabban megvan a megoldas, ket dudas egy csardaban nem fer meg, erdekkulonbsegek, egymas melletti
ellenallas, a szervezes plusz feladatokat jelent
Lukács Levente
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Orgonamentés, az orgonaper és tanulságai
Kedves Testverek!
2018. julius 12-en elhoztuk az alperestol a nala levo utolso alkatreszt, a
masodik manual eredeti szelladajat.
Ezzel a 8 es fel eve zajlo perunk gyakorlatilag befejezodott.
A bírosag elso - 2017. junius 14.-es
masodfokon -2018. februar 01.- is
nekunk adott igazat. Mindket ítelet
kimondja, hogy a vallalkozo /alperes/
teljesítese hibas es kesedelmes volt. A
bírosag kotelezte az alperest, hogy
adja vissza nekunk a nala levo sípokat
es szelladat. Fizessen vissza tovabba a
Kuratoriumnak, a reszere 2006-ban,
illetve 2007-ben a megallapodasnak
megfeleloen kifizetett 2 887 000 forintbol 2 135 000 forintot, valamint
ennek kesedelmi kamatait 2008. oktober 02-tol szamítva a visszafizetes
napjaval bezarolag. Fizessen tovabba
720 000 forint kotbert es 144 000
illetve 320 000 forint perkoltseget a
reszunkre. A kesedelmi kamat osszege
szamítasaink szerint napjainkig szamítva tobb mint 2, 4 millio forintot
tesz ki. Igy a vegosszeg meghaladja az
5,7 millio forintot.
Az orgonaper rovid tortenete, tanulsagai
A vallalkozo 2006 szeptembereben
4 100 000 forintert vallalta orgonank
masodik manualjanak teljes rendbetetelet, 2007. junius 30-i hataridovel.
2008. oktober 02-val a kuratorium
felbontotta a szerzodest a vallalkozoval, mert o harom hataridot is tullepve
elakadt a munkaban, nem tudta, hol a
hiba. Kíserletet tettunk megegyezesre,
2008. december 02-an, egy olyan ajanlattal, hogy fizesse vissza a vallalkozo
a reszere addig kifizetett osszeg felet,
es ekkor eltekintunk a pereskedestol.
Az ajanlatot a vallalkozo nem fogadta
el.

Ezt kovetoen 2008. december kozepen hibas es kesedelmes teljesítes
miatt peres utra tereltuk az ugyet.
Megnovelte a per idejet, hogy 2012ben a targyalasvezeto bíro nyugallomanyba vonult. Az uj bíronak szinte

elolrol kellett kezdenie a per targyalasat, hiszen az ugy bonyolultsaganal
fogva ido kellett neki a reszletek megismeresere. Ami tovabb novelte a per
idejet, hogy az igazsagugyi szakerto is
nyugdíjba vonult 2014-ben. Mire meg
tudtunk egyezni az alperessel az uj,
eseti igazsagugyi szakerto szemelyeben, addig eltelt ujabb masfel esztendo. Az esemenyek 2015 augusztusatol
gyorsultak fel, amikor Fassang Laszlo
kirendelt eseti szakerto helyszíni
szemlet tartott, mindket fel bevonasaval. Szakvelemenyeben egyertelmuen
leírta, s ezt a szobeli meghallgatasan
meg is erosítette, hogy a vallalkozo
alperes munkaja soran nem tartotta a
tiszteletben a muemlekvedelmi eloírasokat, az orgonankat epíto Angster
Jozsef koncepciojat, indokolatlan beavatkozasokat vegzett orgonankban –
idegen fuvot epített be, kiiktatta orgonankbol az eredeti tasni szelladat,
amelyet 2000-ben, kifejezetten az o
keresere felujítottunk 1 200 000 forintert -, munkaja tobb vonatkozasban
is szakszerutlen volt. Harom hataridot
sem tudott betartani. Tobb tanut is
meghallgatott a bírosag a 8 es fel ev
alatt, lelkeszeket, tobb szemelyt a kuratoriumbol, az alperes szakertoit,
kozvetlen hozzatartozoit.
Megert-e ez az ugy ilyen hosszu pereskedest? Nem lehetett volna-e menet kozben peren kívul megegyezni? A
bírosagi elokeszuletekkel egyutt kozel
10 evet elveszítettunk, s benne sok
energiat. Ez utobbit talan hasznosabban, az orgona felujítasara, palyazatok
írasara, eroforrasok felkutatasara fordíthattuk volna. Jogos felvetesek ezek.
A kuratorium 2008 vegen szinte
belekenyszerult a perbe. A vallalkozo
nem tudta befejezni a munkat, ugyanakkor nem ismerte el a felelosseget,
nem fogadott el mas szakemberektol
tanacsokat, javaslatokat, nem fogadta
el 2008 decembereben a kuratorium
egyezsegi ajanlatat. A per soran tobbszor is probaltunk peren kívul megegyezni az alperessel, eredmenytelenul, sot meg o kovetelt tolunk

1 100 000 forintot, mert szerinte mi
miattunk nem tudta a munkat befejezni. Elsosorban erkolcsi okokbol tartottunk ki a per folytatasa mellett, mert
az meg sem jarja, hogy ne deruljon ki
az igazsag, s valaki csak azert uszhassa meg a felelossegre vonast, buntetest, mert csusztatasokkal, hazugsagokkal felre probalja vezetni a bírosagot, s elfedni az valosagot. Orulunk,
hogy sikerult bizonyítani igazunkat.
Koszonet illeti Vegvari Tibor volt
kuratoriumi elnokot, aki sok munkat
fektetett abba, hogy az igazsag kideruljon. Koszonet jar dr. Szabo Balazs
nemzetkozi orgonaszakertonek, es dr.
Csozik Laszlo ugyved urnak, akik
anyagi ellenszolgaltatas nelkul segítettek munkankat. Koszonet Fassang
Laszlo orgonamuvesz urnak, aki elvallalta a szakertoi munkat.
Az orgonamentes eddigi eredmenyei, kudarcai, tanulsagai

25 eves a Templomi Orgona Megmenteseert Alapítvany. Az elmult negyedszazad legfontosabb tanulsag az,
hogy orgonaugyben hallgassunk szakemberekre, megis csak ok ertenek
ehhez jobban. Ok tudjak, mekkora
erteket kepvisel az opus 400-as orgonank a magyar zenekulturaban, orgonaallomanyban. Palur Janos 2001-ben
azt írta szakvelemenyeben, hogy ennek az orgonanak a felujítasat csak
egy komoly szakembergardaval rendelkezo cegre szabad bízni. 2006-ban
ezt nem fogadtuk meg, mert jott egy
vallalkozo, aki sokkal olcsobb ajanlatot tett a hozzaerto cegeknel. A penzszuke es a tenni akaras egyutt pedig
gyakran rossz tanacsado tud lenni! De
most 8 es fel ev pereskedes utan, mar
mi is tudjuk, hogy „olcso husnak híg a
leve”. Erot kell gyujtenunk, tobb forrast kell felkutatnunk, s addig nem
szabad belevagnunk a felujítasba,
amíg nem rendelkezunk annyi tokevel, amennyi szukseges egy komoly
ceg ajanlatanak finanszírozasahoz.
Legalabbis az elso szakaszhoz! Mert
bizonnyal 3 lepcsoben lehet csak or-
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gonankat felujítani. Ez tobb eves munka lesz, meg egy komoly ceg eseteben
is. A masik tanulsag, ha van komoly
kivitelezo ceg, akkor is kell egy orgonaszakertot alkalmaznunk, aki a ceghez nem kotodik, s a mi erdekeinket
kepviseli a kivitelezovel szemben! Dr.
Szabo Balazs erre nagyon alkalmas
szemely, aki eddig is a szíven hordozta
orgonankat. A perunk is akkor fordult
meg, amikor o beallt kozenk. Az igazi
megmentes ezutan kovetkezhet Most,
hogy sikerult megmentenunk az orgonankat a szakszerutlen beavatkozoktol, mentsuk meg kozosen az enyeszettol! Tartozunk ennyivel hajdu elodeinknek, akik 115 evvel ezelott
19 500 koronat, egy kozepes meretu
foldbirtok ertekenek megfelelo osszeget fizettek Angster Jozsef cegenek az
opus 400-as orgonaert. Nem elegedtek meg a kozepes minoseggel, kivalot

akartak es kaptak. Mindenekelott vigyuk a jo hírt tovabb ismeroseinknek,
baratainknak, a per befejezodott, megkezdodhet a tenyleges orgonamentes.
Ennek utjabol elharultak a jogi akadalyok. Az energiankat most mar az
anyagi eroforrasok, mindenekelott
palyazati lehetosegek, felkutatasara
kell, hogy fordítsuk. Ebben a munkaban nagy szukseg lesz a Kuratorium es
a Presbiterium osszefogasara, es a
teljes restauralas ugyeben elkotelezettseguk bizonyítasara.
Koszonjuk az eddigi lelkes adakozoinknak a felajanlasaikat, adomanyaikat, adojuk 1 %- t.
Tamogatasaik nelkul orgonank mar
meg sem szolalhatna. Tovabbra is szamítunk tamogatasukra, s remeljuk,
szamuk novekedni fog.
Szamítunk termeszetesen lelkeszeink, a Presbiterium, az egyhazkozseg,

a Magyar Reformatus Egyhaz es Hajduboszormeny Varos Onkormanyzatanak, orszagos, nemzeti intezmenyeink szellemi, erkolcsi es nem utolsosorban anyagi tamogatasara is.

Az elmult evek soran szavakban mar
tobben kifejeztek, hogy szívukon hordozzak orgonank felujítasanak ugyet,
eljott az ido a cselekvesre.
A testverekkel egyutt pedig imadkozzunk az Úrhoz, hogy igyekezetunket aldja meg es oltalmazza.
Hajduboszormeny, 2018.07.15.
Balogh Gyárfás
a kuratórium elnöke
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Horváth Ilona: Szakácskönyv
Furcsanak tunhet, hogy kereszteny irodalom mellett egy szakacskonyv
szerepel. Megis szoba kerult ez a konyv is a tabor masodik napjan Pluhar
Gaborne Szucs Eniko iskolalelkesz eloadasaban. A konyv bevezetojenek
címe: Ki vagyok – mire van szuksegem? A tabor temajahoz kapcsolodoan:
Milyen taplalekra van szuksegem a vandorlas soran? Kereszteny vagyok –
szuksegem van lelki taplalekra: a Biblia rendszeres forgatasara es emellett kereszteny irodalom olvasasara is. A gyulekezeti ujsag konyvajanlo
rovata ebben szeretne segítseget nyujtani, es ebben a szamban ket olyan
konyvet ajanlunk, amelyek a taborban is szoba kerultek, azaz a pusztai
vandorlok batyujaban helyet kaphatnak.

Fodorné Ablonczy Margit, Bölcsföldi András: Családi áhítatoskönyv
(Dunamelleki Reformatus Egyhazkerulet)
Kisiskolaskent hamar megtanultam becsulni a sorvezetot, hogy nehezen alakulo akom-bakomjaim sokasagabol olvashato íras alakulhasson ki. Kesobb eszrevettem,
hogy az eletunknek is vannak ilyen 'sorvezetoi'. A napi
bibliaolvasas, ahítat ilyen lehet. A mai rohano vilagban,
amikor alig talalkoznak a generaciok is egymassal, mielott kiurul a haz, cedulak sorakoznak a huto oldalan napi kozlesekkel -, mennyi ido jut egy-egy csalad osszetartasara, lelki karbantartasara? Ehhez a szent feladathoz ad segítseget ez a konyv. Akar esti beszelgetesek
indítoja, lezaroja is lehet. Lelki toltetet adhat a lakasnak,
hogy ezzel is otthont segítsen teremteni. (Jelenleg nem
kaphato)

John Bush: Napi menü (Kalvin kiado)
A Napi menu egyfajta rendhagyo ahítatos konyv,
amelyben talalkozik a vicces es a komoly. John Bush
amerikai grafikus talalo karikaturai, valamint hozzajuk kapcsolodo bibliai idezetek, gondolatok es rovid
imadsagok segítenek melyebben megerteni a Bibliat,
a keresztyen hitet es eletet. (kb. 1000Ft)
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Esküvői köszönő
A felesegem es en szeretnenk megkoszonni a gyulekezet minden tagjanak azt a szeretetet, amit iranyunkban tanusítottak
az eskuvonk alkalmabol. Halasan koszonjuk a sutemenyfelajanlasokat, az ajandekokat, es a jokívansagokat. Nagy orom volt
szamunkra, hogy egyutt unnepelhettunk ezen a jeles napon a gyulekezet valamennyi tagjaval. Isten aldja meg a gyulekezet,
amiert szívukon hordoztak minket.
Szeretettel es aldaskívanassal:
Lukács Levente és Lukács-Nagy Gitta

Végre elkészült!
Orommel adjuk hírul, hogy sok eves varakozast kovetoen tagja! Szamítunk Rad is, mert nelkuled bizony kevesebben es
nyar elejere elkeszult gyulekezeti hazunk belso felujítasa. kevesebbek vagyunk!
Megtortent az epulet berendezese, felszerelese is. A nyari
Loment Péter lelkipásztor
forrosagban mar elvezhettuk a legkondicionalt nagyterem
kellemes huvosseget a bibliaorakon es a vasarnap esti istentiszteletek alatt is.
Most mar a legfontosabb feladat var rank, hogy elettel
megtoltsuk a falakat. Ehhez azonban szuksegunk van Rad –
kedves Testverem! Hadd hívjalak most is, így, az ujsag lapjain
keresztul is, hogy gyere el hozzank! Legyel kozossegunk aktív
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Most kezdjük építeni
Mar az alapítaskor, 1995-ben megfogalmazodott az
igeny, hogy milyen jo lenne, ha iskolanknak, a Baltazar Dezso Reformatus Altalanos Iskolanak sajat tornaterme lehetne. Azota 23 ev telt el, es elkezdtuk a 24. tanevet ugy, hogy
meg most sincs sajat tornatermunk. Hosszu evekig a Bocskai Istvan Altalanos Iskola (2. sz.) tornacsarnokaba jarhattak diakjaink testneveles orakra. Majd 2012. szeptember 1tol a kormany kotelezoen bevezette a mindennapos testnevelest minden altalanos es kozepiskola szamara.

kapcsolatot megmozgattunk, hogy forrashoz jussunk –
mindhiaba. Meg kellett ertenunk, hogy Isten mas utat szant
nekunk. Kozben az iskola vezetese rendkívul takarekos
gazdalkodassal megteremtette annak alapjat, hogy a presbiterium iden tavasszal kozbeszerzesi eljarast írhatott ki a
tornacsarnok epítesere. Ezt a palyazatot a NovaBau ’89 Kft.
nyerte meg. Igy indulhatott meg az epítkezes augusztusban.
Az epulet atadasanak hatarideje 2019. julius 31.
Az a remenysegunk, hogy iskolank 25. tanevet ugy kezdhetjuk majd el, hogy diakjaink mar ebben az epuletben
sportolhatnak. Kerjuk, hogy imadsagaival tamogassa gyulekezetunk es iskolank munkajat, a tornacsarnok megepíteset.
Loment Péter lelkipásztor

Ez iskolank eleteben azt jelentette, hogy egyik pillanatrol
a masikra kiszorultunk a tornacsarnokbol, hiszen mas allami iskolak reszere kellett ott helyet, tornazasi lehetoseget
biztosítani. Azota iskolank diakjait busszal utaztatjuk a Varosi Sportcsarnokba. Az utazas es a sportcsarnok berleti
díja azonban evente tobb millio forintba kerul az iskolanak.
Raadasul a tornaorak megszervezese is allando nehezseget
jelent, hiszen az utazas rengeteg idot vesz el.
Eveken – tobb mint 20 even – keresztul probaltunk tamogatast szerezni. Probalkoztunk palyazatokkal is. Minden

Hálaadó istentisztelet és alapkőletétel
Szeptember 16-án, vasárnap de. 9 órai kezdettel a Bocskai téri Református Templomban ünnepi istentisztelet kereteben adunk halat Gyulekezeti Hazunk felujítasanak befejezeseert. Az unnepi istentiszteleten iget
hirdet a Tiszantuli Reformatus Egyhazkerulet puspoke, Fotiszteletu Dr. Fekete Karoly.
Az unnepi istentiszteletet kovetoen kerul sor az epulo tornacsarnok unnepelyes alapkoletetelere is.
Az unnepi alkalomra szeretettel hívjuk es varjuk!
A gyülekezet presbitériuma nevében:
Loment Péter lelkipásztor és Gyulai Sándor gondnok
A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele
Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter lelkipásztor. Szerkesztők:
Uzonyiné Béres Edina és Loment Péter. Lektorálás: Barakné Sipos Katalin. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk
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