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Életképek 

Orbán Istvánné Rozál 
Olyan szí vmelengeto  e lme ny a Mag-

veto  ko rust la tni e s hallgatni, eze rt 

gondoltam, ismerju k meg picit ko ze-

lebbro l Orba n Istva nne  Roza lt, a ko rus 

vezeto je t. Nagyon ke szse ges volt, ami-

kor megkerestem, pedig te tova n ko ze-

ledtem fele , hiszen nem ismerju k egy-

ma st. (Elo tte e s uta na to bb kedves, 

segí to ke sz dolgozo val is elbesze lget-

tem az iskola ban.) 

A gyu lekezete ben viszont 

nem volt ko nnyu  dolgom, pe-

dig o t emberrel besze ltem ko z-

vetlenu l e s ko zvetetten, to bbek 

ko zo tt Bodoga n La szlo  atya val 

is. Szí ve lyesen fogadtak, me g 

sem jutottam sokkal elo re bb. 

Most legala bb ott is kí va ncsiak 

lettek ra ! 

Ne zzu k mit mond ro la Kissne  

Ra cz Ildiko , igazgato helyettes 

e s gyu lekezeti testve re, akit 

szinte n csak nehezen tudtam 

utole rni, de ve gu l me gis csak 

sikeru lt lapza rta uta n ke t nap-

pal. 

- Kedves, figyelmes, nagyon 

ige nyes a munka ja ra e s ko vet-

kezetes. Igazi szí nfoltja a tan-

testu letnek. A Zenei Vila gnapot 

o  szervezi, a ra  oly jellemzo  

mo don, lelkesen. Minden u n-

nepse gnek o  karolja fel a zenei 

re sze t. Mindig lehet ra  sza mí -

tani. A gyerekekkel nagyon jo  

kapcsolatot e pí t ki ko zvetlen-

se ge nek is ko szo nheto en. 

To bb, mint sza z gyereket is 

ke pes beszervezni egy-egy komolyze-

nei koncertre, ami az igazgato helyet-

tes asszony szerint egy csoda. E s ve gu l 

ela rulja a tantestu let va gya t is vele 

kapcsolatban, hogy egyszer a legszebb 

hangszeren, ha rfa n hallja k ja tszani! 

Melyek voltak  gyermekkora 

meghatározó élményei? - fordultam 

a ko rusvezeto  fele . 

Nagyon sze p gyermekkorom volt. 

Nem tudne k olyan momentumot emlí -

teni, ami kiemelkedo  lenne. Szereto  

szu lo ket e s testve rt kaptam, akik min-

denben ta mogattak. E nek-zene tago-

zatos iskola ban tanultam, ahol annyi-

ra megszerettem a zene t, hogy nem 

volt ke rde s, mit tanulok tova bb. Deb-

recenben a Koda ly Zolta n Zenemu ve -

szeti Szakko ze piskola ban ha rfa sza-

kon ve geztem. Tala n ezt a ne gy e vet 

emelne m ki, hiszen nagyon meghata -

rozo  szerepet to lto tt be az e letemben. 

Kolle giumba keru ltem, elo szo r va ltam 

el szu leimto l, o na llo sodtam. Ez egy 

viszonylag kisebb iskola volt. A kolle -

giumban pedig kb. 60-70-en laktunk, 

kicsit olyanok voltunk, mint egy nagy 

csala d. Teha t kikeru ltem ugyan a szu -

kebb csala dombo l, de kaptam helyette 

egy nagyobbat.  Tala n e ppen ennek 

oka n, de me g ma is nagyon sok dia k-

ta rsammal e s volt tana rommal tartom 

azo ta is a kapcsolatot. Gyermekkorom 

legszebb e lme nyei ko theto k a 

„koda lyos” e vekhez. 

Mióta tagja a görög katolikus gyü-

lekezetnek, és hogyan erősíti azt? 

E desanya m gyermekke nt vitt a t elo -

szo r engem e s a ba tya mat a templom-

ba. Nagyon me ly hata ssal volt ra m. A 

mai napig ra csoda lkozom a ke pekre, a 

fe nyekre, a hangokra, melyeket csak 

ebben a templomban e rze kelek. Telje-

sen lenyu go znek, pedig ma r oly sok-

szor la ttam, hallottam o ket. Amikor 

bele pek a templomba, mindig kicsit 

megnyugszom, tudom, jo  helyen va-

gyok. A ltala nos iskola s lehettem, ami-

kor elkezdtem hittano ra kra ja rni. 

Nem kellett messzire mennem, hisz a 

szomsze dunkban lakott a pap 

ba csi, akkor me g Dr. Nagymiha -

lyi Ge za. Tiszta n emle kszem ra , 

fantasztikus szeme lyise g. Rend-

kí vu l intelligens, okos, sze les 

la to ko ru  embernek ismertem 

meg, tuda sa, kia lla sa, hangja 

ma r gyermekke nt lenyu go zo tt. 

1992. ma jus 17-e n voltam na la 

elso a ldozo , e s ba r uta na felko l-

to zo tt Budapestre, soka ig tartot-

tuk me g a kapcsolatot. 

Hogyan élte, éli meg a hitét a 

családjában és azon túl az em-

berek körében? 

E desanya mmal, aki ma r to bb 

zara ndoku ton is re szt vett, szok-

tunk a mai napig a mise re men-

ni, ba r ne ha ma r kiege szu lu nk 

egy csala dtaggal, a kisfiammal. 

2012 kara csonya n e rkezett ko -

ze nk Pistike, akit 2013 hu sve t-

ja n meg is kereszteltettu nk. Ma 

ma r o  is ja r az oviba hittano ra k-

ra, e s azt veszem e szre, hogy 

nagyon szereti. Meghato  pillana-

tokat csempe szett az e letu nkbe 

a hit. To lem tanulta meg az Ú r 

ima dsa ga t, melyet aka rmikor temp-

lomba megyu nk, ba rhol a vila gon, ra-

gaszkodik hozza , hogy egyu tt mond-

junk el. De hallottam ma r o t o na llo an 

ima dkozni a szoba ja ban betegse g ide-

je n, hogy gyo gyí tsa meg o t az Isten. 

Nagyon meghato  volt. 

Milyen kudarcai, vívódásai voltak 

és mit tanult belőlük? 

Mint minden embernek, nekem is 

rengeteg jutott belo le. Kezdve onnan-

to l, hogy kikeru lve a fo iskola ro l, saj-

nos aka rmennyire is szerettem volna, 

nem tudtam tana rke nt elhelyezkedni. 

Kezdetben pe nzu gyi teru leten dolgoz-
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tam, amibo l rengeteget tanultam a 

felelo sse gva llala sro l, az o nuralomro l, 

a konfliktuskezele sro l. Megtanultam, 

hogy nem minden to rte nik u gy, ahogy 

e n szeretne m, a dolgoke rt igenis sokat 

kell tenni, olykor-olykor ku zdeni. 

Majd ke so bb gyermekem szu lete se 

uta n jo tt az a leheto se g, hogy a lla st 

kaptam itt az iskola ban. El sem tudom 

mondani, mennyire boldog voltam, de 

anyake nt pedig fe ltem itthon hagyni 

az akkor me g ma sfe l e ves kisfiamat. 

Szerencse re a fe rjem mindenben ta -

mogatott, a nagyszu lo k pedig ma r 

szervezte k is egyma s ko zo tt a felada-

tokat. Ma ma r tudom, hogy jo l do nto t-

tem, de ez akkor o ria si feszu ltse get 

keltett bennem.  

Persze, azo ta is vannak kudarcaim, 

aka r szakmai, aka r maga ne leti. De tu l 

azon, hogy az ember pro ba l mindig 

pozití van hozza a llni a dolgokhoz, hi-

szem, hogy ezekbo l lehet a legto bbet 

tanulni, csak meg kell pro ba lni megta-

la lni az egyensu lyt, hogy mike nt tud-

juk a legjobban feldolgozni e s bee pí te-

ni ezeket a nehe zse geket, hogy a ltala 

gazdagodjon a szeme lyise gu nk. 

A jövőben mit szeretne megvaló-

sítani?  

Nagyon sok tervem van. Minden-

ke ppen szeretne m, ha lenne folytata sa 

o sszel a Zene Vila gnapja koncertsoro-

zatnak, amit eddig minden e vben 

megrendeztu nk. A ma sik egy viszony-

lag friss o tlet: szeretne k egy zeneto r-

te neti vete lkedo t rendezni, mert ta-

pasztalatom szerint rengeteg ne pdal-

verseny van va rosi, megyei szinten, 

viszont olyan versenyt, ahol a zenei 

tuda sukat tudna k o sszeme rni a gyere-

kek, nem nagyon tala lni. Ide n volt egy 

nagyszaba su  vete lkedo  az orsza gban, 

a Maestro Solti Nemzetko zi Karmes-

terverseny, melynek ifju sa gi pa lya za-

ta ban az iskola tanulo i is re szt vettek, 

ahogy az u jsa gban be is sza moltunk 

ro la. A dia kok lelkesek voltak, kutat-

tak, ne zte k az idekapcsolo do  mu soro-

kat az M5 csatorna n. Innen jo tt az o t-

let, hogy jo  lenne egy olyan zenei ve-

te lkedo , ami egyedu la llo  lenne a va -

rosban. 

Mióta vezeti a Magvető kórust és 

milyen érzések fűződnek hozzá? 

2014-ben keru ltem ide a Baltaza r 

Dezso  Reforma tus A ltala nos Iskola ba. 

Az e nek-zene o ra kon kí vu l megkap-

tam a Magveto  ko rus vezete se t is, 

amiben To thne  To th Aniko  volt a se-

gí tse gemre. A feladat u j volt, mert ba r 

elo tte vezettem ko rust, de ott fo ke pp 

vila gi e s to bbszo lamu  mu veket taní -

tottam a gyerekeknek. Szokatlan volt 

kezdetben ez a fajta a ta lla s. Ma ma r 

egyedu l ve gzem a ko rus vezete se t, e s 

nagyon e lvezem a feladatot. E vro l e v-

re egyre to bb gyereket vonz az e nek-

kar, e s egyre to bb helyen tudjuk ma-

gunkat meg is mutatni. Az idei e v 

rendkí vu l nehe z e s tartalmas volt a 

ko rustagok sza ma ra. E nekeltu nk a 

va ros napi rendezve nyen, az iskolai 

kara csonyva ro  ko zo s e nekle sen, o ku-

menikus istentiszteleten, Mu ve szeti 

Ga la n, e s e nekeltu nk a tane vza ro n is. 

Sok helyen tudtuk megmutatni, hogy 

gyerekeink mennyire tehetse gesek, 

u gyesek.  

Ma r re go ta mondogatnak nekem 

egy to bbszo lamu  mu vet, amit szeret-

tek volna megtanulni, e s mivel la tom, 

hogy mennyire kitarto k, eze rt most 

ide n jutalomke ppen a sok ko zo s mun-

ka e rt, bele is va gtunk a tanula sa ba, e s 

reme nyeim szerint jo vo  tane vben, a 

Zenei Vila gnapon be is tudjuk majd 

mutatni. 

 

Tardiné Szilvi 



„A fa oda hinti virágait, ahonnan felnőtt” 

Pedagógusnapi beszélgetés Gyulai Edittel 

www.bocskaiter.hu 

Lev Tolsztoj szerint: „Ha egyszer a pedagógus szereti 

a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanuló-

it 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 Ist-

ván Gimnázium tanára tökéletes pedagógus, hiszen 

munkáját a szeretet hatja át, elhivatottsága példaérté-

kű. Odaadásával, fáradozásával a „jövőt” építi. 

Testve remmel mindketten elso  genera cio s e rtelmise giek 

vagyunk – kezdi a besze lgete st Gyulai Edit. - Elso sorban a 

tana raimnak pe lda ja o szto nzo tt arra, hogy pedago gus le-

gyek. Kisgyermek koromban o vo no  szerettem volna lenni. 

Ke so bb a gimna ziumi e vek alatt magyar-to rte nelem fakul-

ta cio ra ja rtam. To rte nelembo l korrepeta ltam oszta lyta rsai-

mat. Ekkor ma r u gy gondoltam, hogy ez a ke t tanta rgy lesz, 

amit szí vesen fogok oktatni. Ami me g motiva lt a pa lyava -

laszta somban, hogy az egyetemi e vek alatt nevele si gyakor-

laton vettem re szt a va rosi ko nyvta rban. Itt Boro kne  Mari-

ka ne ni e s Czirmayne  Kocsis Ro za tana rno  ira nyí ta sa val 

bekapcsolo dtam olvaso ta borok munka ja ba, to lu k sokat 

tanultam. Ezekben a ta borokban azt tapasztaltam, 

hogy a gyermekek ko re m u lnek, figyelnek ra m. Ez 

megero sí tett abban, hogy „ko zo m” van az oktata s-

hoz. Az egyetem deka dja to l ma r elko telezetten ke -

szu ltem a hivata sra.  

Amikor elve geztem az egyetemet, egykori isko-

la mba, a Bocskai Istva n Gimna ziumba keru ltem, s 

azonnal oszta lyfo no k lettem. Magyar-to rte nelmet 

taní tottam e s ke t e v mu lva ma r e rettse giztettem. 

Nagyon nehe z, de jo  tanulo iskola is volt. Ke so bb 

ennek sok elo nye t e lveztem.   

Milyen útravalót kapott a családi háztól a pá-

lyájához? 

E desanya mnak nagyon jo , o szto no s e rze ke van a 

gyermeknevele shez, e s e desapa mnak az az attitu dje 

meghata rozo , hogy mindent a csala dja e rt tett e s 

tesz. Amikor „letette” a napi munka t, akkor mindig 

otthon volt. Szigoru  elva ra sai voltak velu nk szem-

ben. Azt gondolom, hogy az a fajta becsu letesse g, 

csala d- e s emberszeretet, amit to lu k e s nagyszu le-

inkto l - akik szinte n re szt vettek a nevele su nkben - 

kaptunk, pe ldae rte ku .  

Mi az, ami megtartja a Bocskai István Gimnázi-

um közösségében? 

Elo ny, meg ha tra ny is, ha az ember odamegy visz-

sza taní tani, ahol tanult. Nagyon sok inspira cio t 

kaptam az egykori pedago gusaimto l. Pe lda ul, ami-

kor kikeru ltem a nyolcvanas e vek ve ge n az egye-

temro l, akkor Papp Be la ba csi me g hetvene vesen is 

sok mindenben segí tett. Csiha Laci ba csi volt a mentorom, 

na la ve geztem a taní ta si gyakorlatomat. Nagyon sokan a 

„sza rnyuk ala  vettek”. Ba rmikor fordulhattam tana cse rt 

Fejesne  Katika hoz e s B. Kiss Sa ndorhoz. 

Amikor elso  oszta lyomat lee rettse giztettem, megva lasz-

tottak igazgato helyettesnek, majd ke t e v uta n igazgato  let-

tem. Ezt a feladatot tí z e vig la ttam el. A tova bbiakban Peti-

vel voltam gyesen. Ezuta n visszajo ttu nk a va rosba, e s akkor 

u jra a gimna ziumban kezdtem el dolgozni. Isme t oszta lyfo -

no k lettem a 8 e vfolyamos tagozaton, s most ma r ve gzo so k 

a dia kjaim. 

Abban, hogy eddig ege sz e letemet egy munkahelyen to l-

to ttem el, szerepet ja tszik ko to de sem a va roshoz, az iskola -

hoz e s a gimna zium szellemise ge hez. Eo tvo snek van egy 

ide zete, miszerint „A fa oda hinti vira gait, ahonnan felno tt”. 

Ha sokat kap az ember valamely helyto l, ko rnyezetto l, csa-

la dto l, iskola to l, akkor ez o szto nzo  ero  arra, hogy visszaad-

ja azt. Vallom, nagyon fontos, amit kaptam, tanultam, ta-

pasztaltam, azt a mostani taní tva nyoknak vissza kell ad-

nom. 
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Ezen túl mi tartja meg a pályán? 

Nagyon ha la s vagyok, hogy fiatalon sok olyan dolgot ta-

pasztaltam meg, mely keve s embernek adatik meg. Ami 

elso sorban megtart a pa lya n, a gyerekekto l kapott vissza-

jelze sek. Egy-egy ido szak leza ra sa uta n nagyon sok u zene-

tet, levelet e s ke peslapot kap az ember. Van olyan taní tva -

nyom, aki 1990-ben e rettse gizett, e s azo ta minden kara -

csonyra ku ld levelet. Ezek a visszajelze sek ero t adnak ak-

kor is, ha tudjuk, hogy a pedago guspa lya nak magaslatai e s 

me lyse gei, buktato i szinte n vannak. 

Egyházközségünk presbitere. Ebben a szolgálatban mi 

vezérli? 

A gyes ido szaka ban Hajo son laktam. A fe rjem ott igazgato  

volt, e n pedig felese g, e desanya e s ha ziasszony. O ro mmel 

va llaltam a presbiterse get a kis telepu le sen. Nekem az egy 

olyan ko ze leti, ko zo sse gi teve kenyse g volt, ahova  jo l be 

tudtunk illeszkedni kisfiammal. S azzal, amit az igazgato i e s 

pedago guspa lya mon csina ltam, pe lda ul pa lya zatok í ra sa val, 

mu sorok rendeze se vel, segí teni tudtam az egyha zko zo sse -

get.  

Most, amikor felke rtek, hosszu  ideig „vaju dtam”. A csala d 

e s a munka mellett ez ma r olyan teru let, amelyre nem biz-

tos, hogy elegendo  ido t tud az ember szakí tani, sza nni. 

Úgyanakkor meg azt gondoltam, bizonya ra vannak olyan 

teru letek az egyha zko zse gu nk e lete ben, ame-

lyeket fo l tudok karolni. Ilyen lehet a lepramisz-

szio , vagy ilyen az e nekkarnak e s az orgona nak 

az u gye. E n elso sorban nem az egyha zko zse g 

mu ko de se vel, fenntarta sa val, gazdasa gi felada-

taival szeretne k e s tudok foglalkozni, hanem a 

lelkigyakorlatra, valamint a kisebb szolga latok-

ra szeretne k koncentra lni az elko vetkezendo  

ido kben. 

Kisfia is konfirmált május 13-án, és Ön is 

megerősítette korábbi fogadalmát. Miért tar-

totta ezt fontosnak? 

A kisfiam nagy u nnepse geken e s nyilva nos 

szereple sben nem ele g u gyes. Kellett egy bizto-

sí te k, hogy mellette legyek. Ez a praktikus re -

sze. A ma sik, a lelkise g. Te nyleg ko zo sen ke -

szu ltu nk Petivel. O  az o voda ban, iskola ban e s 

otthon is kapott e s kap hittan nevele st. A kon-

firma cio s alkalmakra is, melyet Tu nde ne ni vezetett, nagy 

lelkesede ssel ke szu ltu nk. Ekkor fogalmazo dott meg ben-

nu nk, hogy jo  lenne, ha egyu tt menne nk ki az Ú r asztala hoz, 

e s egyu tt tenne nk le a fogadalmat. Ennek Peti nagyon o ru lt. 

Innento l kezdve egye rtelmu  volt, hogy ezt í gy kell megten-

nu nk. 

A családi háttér mennyiben segíti szolgálatában, hiva-

tásában? 

Abban a nagy ví vo da somban, hogy elva llaljam a presbi-

terse get, a fe rjem mondta ki a ve gso  igent. Biztatott arra, 

hogy sok feladatom e s munka m mellett me gis eleget tegyek 

a felke re snek. Nagyon ko szo no m ezt neki. 

Mindketten pro ba ljuk segí teni a ma sikat az e let minden 

teru lete n. A fe rjem is pedago gus, harminc e ven keresztu l a 

hajo si Ne met Nemzetise gi A ltala nos Iskola igazgato ja volt. 

Teha t tudja, mivel ja r a pedago gushivata s. Mind a ha zimun-

ka ban, mind Peti nevele se ben sokat segí t nekem. De ha te-

hetem, e n is a tva llalok to le terheket. Boldogsa ggal to lt el, 

hogy e desanya mra e s e desapa mra is nagyban sza mí thatok. 

 

Bertalan Erzse bet 
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„A Bocskai te ri Gyu lekezet ku ldete se t Isten Ige je alapja n 

fogalmaztuk meg. Legfontosabb eligazí ta s sza munkra az, 

amit Je zus mondott: 

"Ti vagytok a föld sója. ... Ti vagytok a világ világossá-

ga." (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 lehetősé-

gét, amit Isten az Ő Fia, Jézus Krisztus megjelenésével készí-

tett 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 fonto-

sabbnak 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 evangéli-

uma3,16) 

Ez azt jelenti, hisszük, hogy üdvösségünk van, és üdvössé-

gük van azoknak, akik Jézusban hisznek. Ez azt is jelenti, 

hogy hálásak vagyunk Istennek a felénk áradó szeretetéért, 

hálánkat pedig szeretnénk sokféle módon kifejezni.” 

Az ide zetet a Bocskai te ri Gyu lekezet honlapja ro l vettem. 

Gyu lekezetu nk Misszio i Munkaterve nek re szlete. (http://

www.bocskaiter.hu/tartalom/kuldetesunk).  

Bibliao ra inkat ez a szellemise g veze rli, hatja a t. A prilis-

ban volt ha rom e ve, hogy minden ma sodik pe nteken 18 

o rakor o sszejo vu nk, eddig a Baltaza r Dezso  A lt. Iskola 

ebe dlo je ben, mostanto l a megu jult gyu lekezeti ha zunkban.  

A bibliaolvaso  kalauz aznapra aja nlott Ú jszo vetse gbo l 

valo  igeszakasza adja a mindenkori ta rgya t az alkalmaknak. 

I gy mindenki el tudja olvasni elo re az adott igeszakaszt, 

meg tudja fogalmazni ke rde seit, gondolatait. A bibliao ra n 

azuta n megosztjuk ezeket, e s az ige vel kapcsolatos to rte ne-

teinket, e lme nyeinket is elmondjunk. E pu lu nk le lekben, 

ero so du nk a hitben, egyma s a ltal, kinek-kinek az Ú rto l ka-

pott aja nde kai szerint. (Terme szetesen nem ko telezo  elo re 

ke szu lni!) 

A lda st ke ru nk az egyu ttle tu nkre, ko zo sen e neklu nk, di-

cso í tju k az Úrat, e s ha la t adunk Neki. Ima dkozunk gyu leke-

zetu nke rt, lelke szeinke rt, iskola nke rt, haza nke rt, csala dja-

inke rt, a betegeke rt, e brede se rt, stb. O sszegyu jto ttu nk ne -

ha ny imate ma t, de mindenki u gy e s arro l besze l, amit az Ú r 

a szí ve re helyezett. Semmi nem ko telezo , ima dkozni, vagy 

megszo lalni sem.  

Sza momra sokat jelentenek ezek az alkalmak, mert lehe-

to se get biztosí t az ige nek e s a testve rek gondolatainak a 

me lyebb megismere se re, a mindennapokban eszembe jut-

nak, utat mutatnak. A to lem hitben e rettebb testve rek bi-

zonysa gte tele, sok-sok e lettapasztalata, elmese lt pe lda i 

a ltal ero so dhet az e n hitem is. A rendszeres Biblia olvasa -

son tu l arra is ke sztet, hogy uta na ne zzek, uta na olvassak a 

bibliai hivatkoza soknak, elgondolkodjam azon, mit mond 

sza momra az ige. De ha ezt nem teszem is, a bibliao ra kon 

erre va laszokat kapok. Ezek az alkalmak mindig lelket eme-

lo , jo  hangulatban telnek. Az e nekle s, a gita rkí se ret segí ti 

ezt. A bibliao ra kat rendszeresen la togato  tagok mellett (4-6 

fo ), gyakran vannak u j emberek is. A re giek ma r szinte csa-

la dtagok, de nagyon o ru lu nk e s szeretettel fogadjuk az u j 

embereket is. 

Eze rt buzdí tom a kedves olvaso t – fiatalokat, ko ze pkoru -

akat, ido seket egyara nt –, hogy la togasson el alkalmainkra. 

Minden ma sodik pe nteken 18 o ra to l szeretettel va rjuk a 

gyu lekezeti ha zba. Az ido pontokat a templom beja rata na l 

le vo  hirdeto ta bla kon megtala lja. 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 

nevemben: ott vagyok közöttük." (Máté evangéliuma 

18:20)  

Barakné Horváth Eszter 

 

A pénteki bibliaórai alkalmakról 
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A magyar reformáció városainak nyomában, Erdélyben 

Látogatás Arany János múzeumában, Nagyszalontán 

A 2017/2018-as iskolai tane v ve ge n, a Baltaza r Dezso  

Reforma tus A ltala nos Iskola 7. oszta lyos tanulo i e lme -

nyekben gazdag tanulma nyi kira ndula son vettek re szt 

Erde lyorsza gban a „Hata rtalanul!” program kerete ben. Az 

Emberi Ero forra sok Miniszte riuma, valamint az Emberi 

Ero forra s Ta mogata skezelo  a ltal ta mogatott pa lya zati 

rendszer ce lja a magyar-magyar kapcsolatok e pí te se, sze-

me lyes kapcsolatok kialakí ta sa, elme lyí te se az anyaor-

sza gto l elcsatolt teru leteken e lo  honfita rsainkkal. A Prog-

ram igen fontos nemzetpolitikai ce lokat is beto lt, u gy, 

mint a magyarsa g o sszetartoza s-tudata nak kialakí ta sa, 

ero sí te se e s forma la sa. Ennek oka n, a magyarorsza gi isko-

la k tanulo i az a llam ta mogata sa val oszta lykira ndula son 

vesznek re szt a szomsze dos orsza gok magyarlakta teru le-

tein, í gy szeme lyes tapasztalatokat szereznek a ku lhoni 

magyarsa gro l. Sza mokban kifejezve pedig a Program je-

lento se ge t mi sem bizonyí tja jobban, mint az, hogy a Ha-

ta rtalanul! kerete ben 2010 o ta megko zelí to leg 100 

ezer magyarorsza gi dia k vehetett re szt a hata ron tu li re gi-

o k felta ra sa t ce lzo  tanulma nyi utakon.  

A baltaza ros dia kok e s kí se ro  pedago gusaik ebben a 

pa lya zati e vben az erde lyi reforma cio  legjelento sebb ma-

gyar va rosait la togatta k meg, ahol ko zo s Himnusz e s zsol-

ta re nekle s mellett koszoru t helyeztek el a legjelento sebb 

fejedelmek e s a llamfe rfiak szu lo ha za na l e s sí remle ke ne l.  

Az egyha z- e s vila gto rte nelmi, valamint magyar irodal-

mi bevezeto  elo ada sokkal elo ke szí tett erde lyi ko rutaza s 

minden bizonnyal legjelento sebb e s legemle kezetesebb 

szí nhelyei voltak csupa n pe lda lo zo  jelleggel: Arany Ja nos 

Mu zeum Nagyszalonta, Nagy La szlo  kira lyunk herma ja e s 

szobra Nagyva radon, „o sszeo lelkeze s” e s csoportke p a 

Kira lyha go n, Ma tya s kira ly szobra e s szu lo ha za,  Bocskai 

Istva n szu lo ha za, valamint a Ha zsonga rdi temeto  (pl. 

Szenczi Molna r Albert sí rja) Kolozsva ron, a Tordai hasa-

de k e s a so ba nya, a Torocko i Kis Szent Tere z Gyermekott-

hon e s a Hunyadi csala d sí remle ke Gyulafehe rva ron.  

Ko ztudott, hogy egyetlen u ti besza molo  sem ke pes 

visszaadni az a te lt u ti e lme nyeket, a dia kjaink fa radt, me g-

is meghatott tekintete jo l mutatta: csak egyma s mu ltja t e s 

jelene t mege rtve la thatjuk meg igaza n a magyarsa g szelle-

mi e s lelki gazdagsa ga t.  

Dr. Magyar Balázs Dávid  

(vallástanár-osztályfőnök)   
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Istennek ha la, ide n csala dommal 

isme t elmehettu nk a gyu lekezeti ta -

borba. Ce lunk az volt – mint minden 

eddigi alkalommal –, hogy lelkileg fel-

to lto dju nk e s hitben elme lyu lju nk. 

Kí va ncsiak voltunk, milyen va ltoza sok 

to rte ntek ezen a ta borhelyen a he t 

e vvel ezelo ttihez ke pest. Jelento sen 

felu jí totta k az e pu leteket, í gy ezu ttal 

egerekkel nem tala lkoztunk. Mi az 

e telkí na lattal is meg voltunk ele gedve.  

Kellemes volt nap mint nap o ssze-

gyu lni a Szello -palota ban, amely valo -

ban „szello s” volt e s ta gas is, ke nyel-

mesen elfe rtu nk. Ez jo l megadta az 

alkalmak alaphangulata t – ba r a pa-

dok kicsit keme nyek voltak. Ez a helyi-

se g me g a pingpong bajnoksa gnak is 

nagyszeru  leheto se get biztosí tott.  

A ta bor te ma ja Izrael ne pe nek pusz-

tai va ndorla sa volt. Megvizsga ltuk a 

„vezeto k” e s a „vezetettek” ezen ido -

szak alatti cselekedeteit, Istennel 

szembeni tetteiket. Ehhez minden nap 

kapcsolo dott valami tudoma nyos 

ige nnyel o sszea llí tott elo ada s is, ame-

lyek nagyon e rdekesek voltak. Az ebe d 

elo tti csoportos besze lgete seken ele-

meztu k az aznapi to rte ntet, pa rhu-

zamba a llí tva jelenkori e letu nkkel. 

Ezek az alkalmak hasznos gondolato-

kat adtak a mindennapi e lethez. Jo  

volt a fe rfi testve rekkel egyu tt gondol-

kodni, e s ku lo no sen jo , hogy to bb ge-

nera cio  ve leme nye t e s hozza szo la sa t 

is megismerhettu k az adott te ma val 

kapcsolatban. Sokat tudtam merí teni 

ezekbo l a besze lgete sekbo l. Reme lem, 

Isten segí t nekem abban, hogy haszno-

sí thassam ezeket. Sajnos hamar ele r-

kezett a pe ntek, e s szokatlan mo don 

ma r a de lelo tti za ro  istentisztelet uta n 

indulnunk kellett haza. Annyi ha tra -

nya volt ennek a ta bornak, hogy gyor-

san ve ge lett. Egy igevers van, amit 

meghata rozo  gondolatke nt hoztam 

haza: „...Ne fe ljetek, mert aze rt jo tt 

Isten, hogy pro ba ra tegyen titeket, 

hogy o t fe lje tek e s ne ve tkezze-

tek.”(2Mo z 20, 20) 

Pongor Mihály 

  

Tábori élménybeszámolók 

Újra az Alcsi-Tiszánál 

Tábori gyermekalkalmak 

Az idei e s egyben a 11. Gyu lekezeti 

Ta borunkban 12 gyerek re szt-

vevo  volt. Az o voda sto l a 6. osz-

ta lyosokig ku lo nbo zo  e letkoru -

ak gyu ltu nk o ssze a de lelo tto k 

folyama n, mí g szu leik, nagyszu -

leik a saja t (no i- fe rfi) csoport-

jaikban besze lgettek. Borosne  

Gyo ngyike e s jo magam ira nyí -

ta sa val hozza juk hasonlo an mi 

is sorra vettu k a ta bor te ma ja t 

ke pezo  pusztai va ndorla s to bb 

helyszí ne t e s az ott to rte nt ese-

me nyeket. 

Sok o tlettel ke szu ltu nk, ami 

e lme nyszeru ve  tehette a gyere-

keknek a pusztai a lloma sokon to rte n-

tek a te le se t, mege rte se t azok elme lyí -

te se t. Pl. sa tor makett ke szí te s e s an-

nak mozgathato  „belakhato ” me retu  

ma sa nak elke szí te se; az o sszetarto-

za st szimboliza lo  harci jelve ny 

(meda l) ke szí te se; a Tí zparancsolat 

ro vidí tett szo vege t papí rtekercsre 

í rtuk; Felho oszlopot gya rtottunk e s 

so te tben vila gí to s karko to t dí szí tet-

tu nk. Mindeko zben a gyerekek a ta bo-

ri foglalkoztato  fu zetu kben feladato-

kat oldhattak meg e s eze rt manna t, 

vagy fu rjet a bra zolo  matrica t kaptak 

csaku gy, mint a jo  va laszaike rt is. 

Ezekbo l a legto bbet o sszegyu jto tt gye-

rekek az utolso  napon kis jutalmat is 

kaptak.  

A szo rt e letkoru  csoport nagyon 

hamar o sszemelegedett, e s napro l 

napra egyre jobban ragaszkodtak egy-

ma shoz. ezt nagyban elo segí tette, 

hogy a za ro  este re ide n is kellett egy 

kis mu sorral szolga lni minden csapat-

nak, í gy mi is szorgalmasan nekila t-

tunk a feladatnak. Az alap o tletet, ami 

terme szetesen a he t te ma ja hoz 

kapcsolo dott a gyerekek o tletei-

vel kiege szí tve, nagy o ro mmel 

gyakoroltuk e s lelkesen mutat-

tuk be a to bbieknek. 

A ta bori he t fo  u zeneteke nt be-

keru lhetett az u ti csomagunkba, 

e s hazahozhattuk magunkkal 

to bbek ko zt azt a felismere st, 

hogy Istenu nk szabadí to , gond-

viselo , tu relmes, u tmutato , e s 

ezt, ha nyitott szí vvel figyelu nk, 

mi is sokszor a te lhetju k e letu nk 

sora n. Becsomagolhattuk azt a 

gondolatot is, hogy neku nk ma-

gunknak is bizakodva kell va rni az O  

segí tse ge t e s nem egybo l zu golo dni, 

ha valami nehe zse ggel keru lu nk szem-

be, sokkal inka bb szelí den, hittel kell 

ke rnu nk O t e s O  segí tse gu nkre siet.  

Szabó Judit 

„… és mi ismerjük és hisszük azt a 

szeretetet, amellyel Isten szeret min-

ket.” (1 János 4,16) 
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Szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy a gyu lekezeti 

ta bor volt eddigi e letem egyik legjobb kira ndula sa. Ba r e n 

eddig nem igaza n ja rtam templomba, e s nem igaza n gya-

koroltam a reforma tus hitet, a ta borban nem e reztem azt, 

hogy emiatt nem kellett volna elmennem. So t, inka bb 

o ru ltek annak, hogy e n me g í gy is ott vagyok. 

Indula s elo tt nagyon fe ltem, hogy nem lesz jo  e s unni 

fogom, de nem ez to rte nt. Az a hí tatok to bbse ge ben tet-

szettek, mivel a lelke szeink mindent megtettek, hogy 

azok mine l e rdekesebbek e s e rtheto bbek legyenek min-

den koroszta ly sza ma ra. Ba r sza momra legjobban az a hí -

tatok elo tti e nekle sek tetszettek, mivel a Ba rka zenekar 

kí se rete vel nagyon hangulatossa  tette k a le gko rt. 

Az elo ada sok uta n ko vetkezo  csoportos besze lgete sek 

is nagyon e rdekesnek bizonyultak, hiszen a csoportveze-

to ink, Boro  e s Viki, kitettek maguke rt, e s olyan kreatí v 

ja te kokat e s feladatokat a llí tottak o ssze, amelyek segí tse -

ge vel ko nnyede n ko ru lja rhattuk az aznapi te ma t. Ba r a 

ke t la ny sokszor szinte ma r te pte a haja t, mivel a szerin-

tu k egyszeru  feladatok ne ha ny esetben nehe znek bizo-

nyultak az ifisek sza ma ra. 

 

A de luta nok jo  hangulatban teltek, hiszen ekkor szabad 

program volt, teha t ha valaki el akarta hagyni a sza lla st e s 

kira ndulni szeretett volna, leheto se ge volt ra . De szerin-

tem erre nem va llalkoztak sokan, hiszen a de luta nok fo-

lyama n is ku lo nbo zo  programok voltak, amelyek szí ne-

sebbe  tette k a ta bort, a pingpong (vagy asztalitenisz, ma r 

nem is tudom) bajnoksa gto l kezdve a la thatatlan szí nha -

zig. Ilyenkor mindenkinek megemelkedik a szemo ldo ke, 

hogy vajon mi lehet az. Az egy olyan szí nha z, ahol te vagy 

a fo szereplo , u gy, hogy te ged ve gig vezetnek, hiszen csuk-

va van a szemed. Lehet, ennyi informa cio bo l nem egye r-

telmu , de annyi biztos, hogy akik re szt vettek ebben, azok 

sza ma ra egy igen maradando  emle ket adott. 

Ba r ez egy gyu lekezeti ta bor volt, e n me gis aze rt men-

tem, mert az ifibe ja rok, e s onnan is sokan jelentkeztek. 

De nem ba ntam meg, mert nagyon aranyos, kedves embe-

rekkel tala lkoztam, e s sok olyan emberrel lett szorosabb 

kapcsolatom, akivel ma r ismertu k egyma st. Nagyon o ru -

lo k, hogy elmehettem, hiszen rendet tehettem magam-

ban, e s sokkal felszabadultabba  va ltam. 

Szabó Ágnes Kata  

Ifis szemmel a tábori élet- „...rendet tehettem magamban…” 
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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: 

Mo zes mondja neku nk: 

„Menju nk innen el!” 

Kell egy szabad e let! 

Semmito l sem fe lek. 

Sza razla bbal a t a tengeren. 

 

Középkorú nők éneke: 

Negyvenesek lettu nk, 

Ú ton vagyunk me g. 

Mo zes mondja neku nk: 

„A la ngoszlop e g!” 

Kell-e szabad e let? 

Ne ha most ma r fe lek. 

Ka naa nig el szu ntelen. 

Idős nők éneke: 

Únoka kkal megyu nk 

Lassu  le ptekkel 

Isten mondja neku nk: 

„Mi nem jutunk ma r el!” 

Lesz-e szabad e let? 

Ma r mindento l fe lek. 

Ú gy tu nik utunk ve gtelen. 

A férfiak ötletes jelenete a Kánaánba kiküldött kémek történetét ültette át a táborozásunk idejé-

re. 

A fiatalok jelenete a Márában játszódó vízfakasztás történetét idézte elénk. 

A lruha ban megyu nk, megyu nk innen el. 

Ne ked e nekelu nk, mere sz e neket. 

Maradj mindig velu nk, ha u tra kelu nk, 

O rizd e letu nk minden nap. 

 

Sok-sok mindent la tunk Ka naa n fo ldje n 

La tunk gyu mo lcso ket, hatalmas fu rto ket. 

Maradj mindig velu nk, ha ke mkedni megyu nk. 

O rizd e letu nk, minden nap. 

 

Negyven nap ja rtunk Ka naa n fo ldje n. 

La ttunk harcosokat, ero s ne peket. 

Megre mu ltu nk to lu k, pa nikot keltettu nk. 

Ne pu nk megha tra lt azonnal. 

 

Elcsu ggedten megyu nk, megyu nk innen el. 

Negyven e vig ja runk a Sinai-fe lszigeten. 

Maradj mindig velu nk, ha u tra kelu nk, 

O rizd e letu nk minden nap. 

 

Szajolba jo ttu nk vasa rnap de luta n. 

Nincsenek egerek, mint annak ideje n. 

Maradj mindig velu nk, ha jo kat eszu nk. 

O rizd e letu nk minden nap. 

Vízfakasztás előtt: 

Vized ne lku l megyu nk, megyu nk mi ma r re g. 

A ví ze rt ko nyo rgu nk, ma r aludni is kí n. 

Mo zes, mie rt nincs vizu nk? Ú tra í gy kelu nk? 

Ne lku le elveszu nk, itt a ve g. 

 

Ma ra nincsen vizu nk. Minek jo ttu nk el? 

Keseru  ez neku nk. Ki segí thet meg? 

Mo zes, mie rt nincs vizu nk? Ú tra í gy kelu nk? 

Ne lku le elveszu nk, itt a ve g. 

Vízfakasztás után: 

Sok-sok ví zzel megyu nk, megyu nk innen el. 

Ne ked e nekelu nk boldog e neket. 

Maradj mindig velu nk! Ví zzel telt u vegu nk! 

Frissí tsd e letu nk minden nap! 

 

Kedves ez most neku nk: a ví z nem fogy el. 

Mo zes, u gy szeretu nk! Nagy a kegyelem! 

Maradj mindig velu nk, mi kedvesek leszu nk, 

Oltalmazd e letu nk minden nap! 
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Vegetáriánusoknak: leves: csala -

dos gomba za s, fo e tel: borso s a llatsi-

mogata s, ko ret: biozo ldse g termele s, 

desszert: gyu mo lcso s-le leka polo  

gyo ngyharmat 

Kínai az egzotikust kedvelők-

nek: kínai teadélután, koffein, tea, 

segí tsu nk a pa runknak, segí tse gnyu j-

ta s, kreatí v kí nai de luta n: tala ld meg 

a lelki felu du le sed helyszí ne t, ihle-

to dj (az alapanyagot biztosí tjuk), 

ke zmu veskede s: evo pa lcika k faraga -

sa,  Kuang csala d e lete sorozat ne ze -

se, tu ra za s: a tugra s Pekingbe, va sa r-

la s, feszu ltse glevezete s: kí nai fal le-

bonta sa, kerte szkede s: rizstermesz-

te s, olvasa s: a kí nai í ra smo d tanul-

ma nyoza sa 

Gyorskajálda a sietőknek: tábori 

fata nye ros, imaburger, pre dika lo  hot

-dog, altato  pa linka, fanta esmeralda 

í zben, bara ti barnaso r, kioszto  ka ve , 

DJ csibefalat, fu nyí ra s tortilla,  

Fancy, akik ennél alább nem ad-

ják: delacroix, ces’t la vie, restau-

rant, a lomutaza s Velence be gondola -

val, felu dí to  Balzac olvasa s, tenisze-

ze s Wimbledonban Roger Feder el-

len, csoportos pe nzta rcako nnyí te s, 

ka ve ku lo nlegesse gek a vila g o sszes 

ta ja ro l, a londoni krikett megtekinte -

se a kira lyi pa holybo l, meghí va s a 

so ro skorso  pa holyba, a Csengetett 

Mylord 1. e vada nak megtekinte se, 

osztrigaeve s az Eiffel toronyban, Pro-

vence-i wellness kikapcsolo da s, fran-

cia mo dra, afrikai szege nyek segí te -

se, Wersailles-i franciakert megtekin-

te se 

Hogyan tápláljuk a lelkünket? 

Ima dkoza s, segí tse gnyu jta s, jo  be-

sze lgete sek, bara tsa g, kedvesse g, 

olvasa s, ve leme ny nyilva ní ta s, szol-

ga lat, jo  kedv, pre dika cio hallgata s, 

zenehallgata s, zene le s, filmeze s, 

sportola s, alva s, koffein, ka ve , fo ze s, 

rajz, kreatí vkoda s, kertgondoza s, 

kira ndula s, csala d, ta bor 

BIZTONSÁG: Biztonságban ér-

zem magam, amikor… 

Semmi vesze ly, nem fenyeget, ha 

ko zel a ce l, amikor a csala ddal va-

gyok, zene lek, felke szu lt vagyok, nin-

csenek hatalmas po kok a fu ggo nyo -

mo n, amikor a ha zia llatokkal vagyok, 

alszom, amikor a bara tokkal vagyok, 

na lam van a paprika spre m, ha 

ege szse g van, ha megbí zhato  embe-

rek vesznek ko ru l, ismero s helyen 

vagyok, ha Viki megengedi, ha jo  

munkahelyem van, ha ta mogatnak, 

ha humor van, ha vila gos van, ha a 

templomban vagyok, amikor Isten 

ige je eljut hozza m, ha otthon vagyok, 

ha ege szse ges vagyok, ha nyugalom 

vesz ko ru l, ha nincs mie rt aggo dnom, 

mikor o nmagam lehetek, kimondha-

tom a ve leme nyem, jo sa g-szeretet-

hu se g vesz ko ru l, ha azt csina lhatom, 

amit szeretek, van ido m mindenre, 

jo llakott vagyok 

PRO – miért jó csoportban dol-

gozni? 

Sok ke z sokra megy, a do nte st nem 

egyedu l hozzuk, boldogok vagyunk, 

ko zo sse g e pí to , to bb embernek to bb 

o tlete van, jo  a hangulat, forma ljuk 

egyma s szeme lyise ge t, a munka u gy 

van leosztva, hogy testheza llo , o ssze-

kova csol minket, oszlik a felelo sse g 

terhe, a munka t is meg lehet osztani, 

szeme lyre szabott feladatok, gyor-

sabb munkave gze s, jobban fel mer-

ju k va llalni a ve leme nyu nket, nincse-

nek fe lree rte sek, egyma st kiege szí t-

ju k 

CONTRA – miért rossz csapatban 

dolgozni? 

Kompromisszumokat kell ko tni, 

musza j kommunikatí vnak lenni, a 

felelo sse g megoszta sa (cserben-

hagya s), harsa ny emberek, terele s, 

hallgatag emberek, ne zetelte re sek, 

alkalmazkoda s, vezeto t kell va laszta-

ni, nehe z ko zo s ido pontokat egyez-

tetni, szo rsza lhasogata s, veszekede s, 

fe lree rte sek alakulnak, egyedu l gyor-

sabban megvan a megolda s, ke t du-

da s egy csa rda ban nem fe r meg, e r-

dekku lo nbse gek, egyma s melletti 

ellena lla s, a szerveze s plusz feladato-

kat jelent 

Lukács Levente 

Az ifisek lélektápláló étlapja 

Ízelítő a játékos tábori csoportmunkából 
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Orgonamentés, az orgonaper és tanulságai 

Kedves Testve rek! 

2018. ju lius 12-e n elhoztuk az alpe-

resto l a na la le vo  utolso  alkatre szt, a 

ma sodik manua l eredeti sze lla da ja t. 

Ezzel a 8 e s fe l e ve zajlo  peru nk gya-

korlatilag befejezo do tt. 

A bí ro sa g elso  - 2017. ju nius 14.-e s 

ma sodfokon -2018. februa r 01.- is 

neku nk adott igazat. Mindke t í te let 

kimondja, hogy a va llalkozo  /alperes/ 

teljesí te se hiba s e s ke sedelmes volt. A 

bí ro sa g ko telezte az alperest, hogy 

adja vissza neku nk a na la le vo  sí pokat 

e s sze lla da t. Fizessen vissza tova bba  a 

Kurato riumnak, a re sze re 2006-ban, 

illetve 2007-ben a mega llapoda snak 

megfelelo en kifizetett 2 887 000 fo-

rintbo l 2 135 000 forintot, valamint 

ennek ke sedelmi kamatait 2008. okto -

ber 02-to l sza mí tva a visszafizete s 

napja val beza ro lag. Fizessen tova bba  

720 000 forint ko tbe rt e s 144 000 

illetve 320 000 forint perko ltse get a 

re szu nkre. A ke sedelmi kamat o sszege 

sza mí ta saink szerint napjainkig sza -

mí tva to bb mint 2, 4 millio  forintot 

tesz ki. I gy a ve go sszeg meghaladja az 

5,7 millio  forintot.  

Az orgonaper ro vid to rte nete, tanul-

sa gai 

A va llalkozo  2006 szeptembere ben 

4 100 000 forinte rt va llalta orgona nk 

ma sodik manua lja nak teljes rendbete -

tele t, 2007. ju nius 30-i hata rido vel. 

2008. okto ber 02-val a kurato rium 

felbontotta a szerzo de st a va llalkozo -

val, mert o  ha rom hata rido t is tu lle pve 

elakadt a munka ban, nem tudta, hol a 

hiba. Kí se rletet tettu nk megegyeze sre, 

2008. december 02-a n, egy olyan aja n-

lattal, hogy fizesse vissza a va llalkozo  

a re sze re addig kifizetett o sszeg fele t, 

e s ekkor eltekintu nk a pereskede sto l. 

Az aja nlatot a va llalkozo  nem fogadta 

el.  

Ezt ko veto en 2008. december ko ze-

pe n hiba s e s ke sedelmes teljesí te s 

miatt peres u tra tereltu k az u gyet. 

Megno velte a per ideje t, hogy 2012-

ben a ta rgyala svezeto  bí ro  nyuga llo-

ma nyba vonult. Az u j bí ro nak szinte 

elo lro l kellett kezdenie a per ta rgyala -

sa t, hiszen az u gy bonyolultsa ga na l 

fogva ido  kellett neki a re szletek meg-

ismere se re. Ami tova bb no velte a per 

ideje t, hogy az igazsa gu gyi szake rto  is 

nyugdí jba vonult 2014-ben. Mire meg 

tudtunk egyezni az alperessel az u j, 

eseti igazsa gu gyi szake rto  szeme lye -

ben, addig eltelt u jabb ma sfe l eszten-

do . Az eseme nyek 2015 augusztusa to l 

gyorsultak fel, amikor Fassang La szlo  

kirendelt eseti szake rto  helyszí ni 

szemle t tartott, mindke t fe l bevona sa -

val. Szakve leme nye ben egye rtelmu en 

leí rta, s ezt a szo beli meghallgata sa n 

meg is ero sí tette, hogy a va llalkozo  

alperes munka ja sora n nem tartotta a 

tiszteletben a mu emle kve delmi elo í ra -

sokat, az orgona nkat e pí to  Angster 

Jo zsef koncepcio ja t, indokolatlan be-

avatkoza sokat ve gzett orgona nkban – 

idegen fu vo t e pí tett be, kiiktatta orgo-

na nkbo l az eredeti tasni sze lla da t, 

amelyet 2000-ben, kifejezetten az o  

ke re se re felu jí tottunk 1 200 000 fo-

rinte rt -, munka ja to bb vonatkoza sban 

is szakszeru tlen volt. Ha rom hata rido t 

sem tudott betartani. To bb tanu t is 

meghallgatott a bí ro sa g a 8 e s fe l e v 

alatt, lelke szeket, to bb szeme lyt a ku-

rato riumbo l, az alperes szake rto it, 

ko zvetlen hozza tartozo it. 

Mege rt-e ez az u gy ilyen hosszu  pe-

reskede st? Nem lehetett volna-e me-

net ko zben peren kí vu l megegyezni? A 

bí ro sa gi elo ke szu letekkel egyu tt ko zel 

10 e vet elveszí tettu nk, s benne sok 

energia t. Ez uto bbit tala n hasznosab-

ban, az orgona felu jí ta sa ra, pa lya zatok 

í ra sa ra, ero forra sok felkutata sa ra for-

dí thattuk volna. Jogos felvete sek ezek.  

A kurato rium 2008 ve ge n szinte 

beleke nyszeru lt a perbe. A va llalkozo  

nem tudta befejezni a munka t, ugyan-

akkor nem ismerte el a felelo sse ge t, 

nem fogadott el ma s szakemberekto l 

tana csokat, javaslatokat, nem fogadta 

el 2008 decembere ben a kurato rium 

egyezse gi aja nlata t. A per sora n to bb-

szo r is pro ba ltunk peren kí vu l meg-

egyezni az alperessel, eredme nytele-

nu l, so t me g o  ko vetelt to lu nk 

1 100 000 forintot, mert szerinte mi 

miattunk nem tudta a munka t befejez-

ni. Elso sorban erko lcsi okokbo l tartot-

tunk ki a per folytata sa mellett, mert 

az me g sem ja rja, hogy ne deru ljo n ki 

az igazsa g, s valaki csak aze rt u szhas-

sa meg a felelo sse gre vona st, bu nte-

te st, mert csu sztata sokkal, hazugsa -

gokkal fe lre pro ba lja vezetni a bí ro sa -

got, s elfedni az valo sa got. O ru lu nk, 

hogy sikeru lt bizonyí tani igazunkat. 

Ko szo net illeti Ve gva ri Tibor volt 

kurato riumi elno ko t, aki sok munka t 

fektetett abba, hogy az igazsa g kide-

ru ljo n.  Ko szo net ja r dr. Szabo  Bala zs 

nemzetko zi orgonaszake rto nek, e s dr. 

Cso zik La szlo  u gyve d u rnak, akik 

anyagi ellenszolga ltata s ne lku l segí tet-

te k munka nkat. Ko szo net Fassang 

La szlo  orgonamu ve sz u rnak, aki elva l-

lalta a szake rto i munka t. 

Az orgonamente s eddigi eredme -

nyei, kudarcai, tanulsa gai 

25 e ves a Templomi Orgona Meg-

mente se e rt Alapí tva ny. Az elmu lt ne-

gyedsza zad legfontosabb tanulsa g az, 

hogy orgonau gyben hallgassunk szak-

emberekre, me gis csak o k e rtenek 

ehhez jobban. O k tudja k, mekkora 

e rte ket ke pvisel az opus 400-as orgo-

na nk a magyar zenekultu ra ban, orgo-

naa lloma nyban. Pa lu r Ja nos 2001-ben 

azt í rta szakve leme nye ben, hogy en-

nek az orgona nak a felu jí ta sa t csak 

egy komoly szakemberga rda val ren-

delkezo  ce gre szabad bí zni. 2006-ban 

ezt nem fogadtuk meg, mert jo tt egy 

va llalkozo , aki sokkal olcso bb aja nla-

tot tett a hozza e rto  ce gekne l. A pe nz-

szu ke e s a tenni akara s egyu tt pedig 

gyakran rossz tana csado  tud lenni! De 

most 8 e s fe l e v pereskede s uta n, ma r 

mi is tudjuk, hogy „olcso  hu snak hí g a 

leve”.  Ero t kell gyu jtenu nk, to bb for-

ra st kell felkutatnunk, s addig nem 

szabad beleva gnunk a felu jí ta sba, 

amí g nem rendelkezu nk annyi to ke -

vel, amennyi szu kse ges egy komoly 

ce g aja nlata nak finanszí roza sa hoz. 

Legala bbis az elso  szakaszhoz! Mert 

bizonnyal 3 le pcso ben lehet csak or-
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gona nkat felu jí tani. Ez to bb e ves mun-

ka lesz, me g egy komoly ce g esete ben 

is. A ma sik tanulsa g, ha van komoly 

kivitelezo  ce g, akkor is kell egy orgo-

naszake rto t alkalmaznunk, aki a ce g-

hez nem ko to dik, s a mi e rdekeinket 

ke pviseli a kivitelezo vel szemben! Dr. 

Szabo  Bala zs erre nagyon alkalmas 

szeme ly, aki eddig is a szí ve n hordozta 

orgona nkat. A peru nk is akkor fordult 

meg, amikor o  bea llt ko ze nk. Az igazi 

megmente s ezuta n ko vetkezhet Most, 

hogy sikeru lt megmentenu nk az orgo-

na nkat a szakszeru tlen beavatkozo k-

to l, mentsu k meg ko zo sen az enye -

szetto l! Tartozunk ennyivel hajdu  elo -

deinknek, akik 115 e vvel ezelo tt 

19 500 korona t, egy ko zepes me retu  

fo ldbirtok e rte ke nek megfelelo  o ssze-

get fizettek Angster Jo zsef ce ge nek az 

opus 400-as orgona e rt. Nem ele ged-

tek meg a ko zepes mino se ggel, kiva lo t 

akartak e s kaptak.  Mindenekelo tt vi-

gyu k a jo  hí rt tova bb ismero seinknek, 

bara tainknak, a per befejezo do tt, meg-

kezdo dhet a te nyleges orgonamente s. 

Ennek u tja bo l elha rultak a jogi akada -

lyok. Az energia nkat most ma r az 

anyagi ero forra sok, mindenekelo tt 

pa lya zati leheto se gek, felkutata sa ra 

kell, hogy fordí tsuk. Ebben a munka -

ban nagy szu kse g lesz a Kurato rium e s 

a Presbite rium o sszefoga sa ra, e s a 

teljes restaura la s u gye ben elko tele-

zettse gu k bizonyí ta sa ra.  

Ko szo nju k az eddigi lelkes adakozo -

inknak a felaja nla saikat, adoma nyai-

kat, ado juk 1 %- t. 

Ta mogata saik ne lku l orgona nk ma r 

meg sem szo lalhatna. Tova bbra is sza -

mí tunk ta mogata sukra, s reme lju k, 

sza muk no vekedni fog. 

Sza mí tunk terme szetesen lelke sze-

ink, a Presbite rium, az egyha zko zse g, 

a Magyar Reforma tus Egyha z e s Haj-

du bo szo rme ny Va ros O nkorma nyza-

ta nak, orsza gos, nemzeti inte zme nye-

ink szellemi, erko lcsi e s nem utolso -

sorban anyagi ta mogata sa ra is. 

Az elmu lt e vek sora n szavakban ma r 

to bben kifejezte k, hogy szí vu ko n hor-

dozza k orgona nk felu jí ta sa nak u gye t, 

eljo tt az ido  a cselekve sre. 

A testve rekkel egyu tt pedig ima d-

kozzunk az Ú rhoz, hogy igyekezetu n-

ket a ldja meg e s oltalmazza. 

Hajdu bo szo rme ny, 2018.07.15. 

 

 Balogh Gyárfás 

a kuratórium elnöke 



Horváth Ilona: Szakácskönyv 

Furcsa nak tu nhet, hogy kereszte ny irodalom mellett egy szaka csko nyv 

szerepel. Me gis szo ba keru lt ez a ko nyv is a ta bor ma sodik napja n Pluha r 

Ga borne  Szu cs Eniko  iskolalelke sz elo ada sa ban. A ko nyv bevezeto je nek 

cí me: Ki vagyok – mire van szu kse gem? A ta bor te ma ja hoz kapcsolo do an: 

Milyen ta pla le kra van szu kse gem a va ndorla s sora n? Kereszte ny vagyok – 

szu kse gem van lelki ta pla le kra: a Biblia rendszeres forgata sa ra e s emel-

lett kereszte ny irodalom olvasa sa ra is. A gyu lekezeti u jsa g ko nyvaja nlo  

rovata ebben szeretne segí tse get nyu jtani, e s ebben a sza mban ke t olyan 

ko nyvet aja nlunk, amelyek a ta borban is szo ba keru ltek, azaz a pusztai 

va ndorlo k batyuja ban helyet kaphatnak. 

Fodorné Ablonczy Margit, Bölcsföl-

di András: Családi áhítatoskönyv 

(Dunamelle ki Reforma tus Egyha zkeru let) 

Kisiskola ske nt hamar megtanultam becsu lni a sorveze-

to t, hogy nehezen alakulo  a kom-ba komjaim sokasa ga -

bo l olvashato  í ra s alakulhasson ki. Ke so bb e szrevettem, 

hogy az e letu nknek is vannak ilyen 'sorvezeto i'. A napi 

bibliaolvasa s, a hí tat ilyen lehet. A mai rohano  vila gban, 

amikor alig tala lkoznak a genera cio k is egyma ssal, mie-

lo tt kiu ru l a ha z, ce dula k sorakoznak a hu to  oldala n - 

napi ko zle sekkel -, mennyi ido  jut egy-egy csala d o ssze-

tarta sa ra, lelki karbantarta sa ra? Ehhez a szent feladat-

hoz ad segí tse get ez a ko nyv. Aka r esti besze lgete sek 

indí to ja, leza ro ja is lehet. Lelki to ltetet adhat a laka snak, 

hogy ezzel is otthont segí tsen teremteni. (Jelenleg nem 

kaphato ) 

John Bush: Napi menü (Ka lvin kiado ) 

A Napi menu  egyfajta rendhagyo  a hí tatos ko nyv, 

amelyben tala lkozik a vicces e s a komoly. John Bush 

amerikai grafikus tala lo  karikatu ra i, valamint hozza -

juk kapcsolo do  bibliai ide zetek, gondolatok e s ro vid 

ima dsa gok segí tenek me lyebben mege rteni a Biblia t, 

a keresztye n hitet e s e letet. (kb. 1000Ft) 

www.bocskaiter.hu 



Esküvői köszönő 
A felese gem e s e n szeretne nk megko szo nni a gyu lekezet minden tagja nak azt a szeretetet, amit ira nyunkban tanu sí tottak 

az esku vo nk alkalma bo l. Ha la san ko szo nju k a su teme nyfelaja nla sokat, az aja nde kokat, e s a jo kí va nsa gokat. Nagy o ro m volt 

sza munkra, hogy egyu tt u nnepelhettu nk ezen a jeles napon a gyu lekezet valamennyi tagja val. Isten a ldja meg a gyu lekezet, 

amie rt szí vu ko n hordoztak minket. 

Szeretettel e s a lda skí va na ssal: 

Lukács Levente és Lukács-Nagy Gitta 

www.bocskaiter.hu 

Végre elkészült! 
O ro mmel adjuk hí ru l, hogy sok e ves va rakoza st ko veto en 

nya r eleje re elke szu lt gyu lekezeti ha zunk belso  felu jí ta sa. 

Megto rte nt az e pu let berendeze se, felszerele se is. A nya ri 

forro sa gban ma r e lvezhettu k a le gkondiciona lt nagyterem 

kellemes hu vo sse ge t a bibliao ra kon e s a vasa rnap esti isten-

tiszteletek alatt is. 

Most ma r a legfontosabb feladat va r ra nk, hogy e lettel 

megto ltsu k a falakat. Ehhez azonban szu kse gu nk van Ra d – 

kedves Testve rem! Hadd hí vjalak most is, í gy, az u jsa g lapjain 

keresztu l is, hogy gyere el hozza nk! Legye l ko zo sse gu nk aktí v 

tagja! Sza mí tunk Ra d is, mert ne lku led bizony kevesebben e s 

kevesebbek vagyunk! 

Loment Péter lelkipásztor 
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Ma r az alapí ta skor, 1995-ben megfogalmazo dott az 

ige ny, hogy milyen jo  lenne, ha iskola nknak, a Baltaza r De-

zso  Reforma tus A ltala nos Iskola nak saja t tornaterme lehet-

ne. Azo ta 23 e v telt el, e s elkezdtu k a 24. tane vet u gy, hogy 

me g most sincs saja t tornatermu nk. Hosszu  e vekig a Bocs-

kai Istva n A ltala nos Iskola (2. sz.) tornacsarnoka ba ja rhat-

tak dia kjaink testnevele s o ra kra. Majd 2012. szeptember 1-

to l a korma ny ko telezo en bevezette a mindennapos testne-

vele st minden a ltala nos e s ko ze piskola sza ma ra. 

Ez iskola nk e lete ben azt jelentette, hogy egyik pillanatro l 

a ma sikra kiszorultunk a tornacsarnokbo l, hiszen ma s a lla-

mi iskola k re sze re kellett ott helyet, torna za si leheto se get 

biztosí tani. Azo ta iskola nk dia kjait busszal utaztatjuk a Va -

rosi Sportcsarnokba. Az utaza s e s a sportcsarnok be rleti 

dí ja azonban e vente to bb millio  forintba keru l az iskola nak. 

Ra ada sul a tornao ra k megszerveze se is a llando  nehe zse get 

jelent, hiszen az utaza s rengeteg ido t vesz el. 

E veken – to bb mint 20 e ven – keresztu l pro ba ltunk ta -

mogata st szerezni. Pro ba lkoztunk pa lya zatokkal is. Minden 

kapcsolatot megmozgattunk, hogy forra shoz jussunk – 

mindhia ba. Meg kellett e rtenu nk, hogy Isten ma s utat sza nt 

neku nk. Ko zben az iskola vezete se rendkí vu l takare kos 

gazda lkoda ssal  megteremtette annak alapja t, hogy a pres-

bite rium ide n tavasszal ko zbeszerze si elja ra st í rhatott ki a 

tornacsarnok e pí te se re. Ezt a pa lya zatot a NovaBau ’89 Kft. 

nyerte meg. I gy indulhatott meg az e pí tkeze s augusztusban. 

Az e pu let a tada sa nak hata rideje 2019. ju lius 31. 

Az a reme nyse gu nk, hogy iskola nk 25. tane ve t u gy kezd-

hetju k majd el, hogy dia kjaink ma r ebben az e pu letben 

sportolhatnak. Ke rju k, hogy ima dsa gaival ta mogassa gyu le-

kezetu nk e s iskola nk munka ja t, a tornacsarnok mege pí te -

se t. 

Loment Péter lelkipásztor 

Most kezdjük építeni 

Hálaadó istentisztelet és alapkőletétel 
Szeptember 16-án, vasárnap de. 9 órai kezdettel a Bocskai téri Református Templomban ünnepi isten-

tisztelet kerete ben adunk ha la t Gyu lekezeti Ha zunk felu jí ta sa nak befejeze se e rt. Az u nnepi istentiszteleten ige t 

hirdet a Tisza ntu li Reforma tus Egyha zkeru let pu spo ke, Fo tiszteletu  Dr. Fekete Ka roly. 

Az u nnepi istentiszteletet ko veto en keru l sor az e pu lo  tornacsarnok u nnepe lyes alapko lete tele re is. 

Az u nnepi alkalomra szeretettel hí vjuk e s va rjuk! 

A gyülekezet presbitériuma nevében:  

Loment Péter lelkipásztor és Gyulai Sándor gondnok 


