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To ro k Antalro l ke rdeztem Szabo  

Ma rtont, elo zo  gondnokunkat e s Uzo-

nyi Pe tert, akivel presbiterek voltak 

e vekkel ezelo tt, hosszu  ido n keresztu l. 

Marci ba csi egybo l va gta fejbo l, hogy 

dec. 2-a n van a szu lete snapja, e s hogy 

nagyon komoly, megbí zhato  

ember, aki sokat tett a gyu leke-

zetu nke rt, u gy anyagilag, mint 

szellemi te ren. Igaz, abban, hogy 

ha ny cikluson keresztu l volt 

presbiter To ro k Antal, ma r nem 

volt annyira biztos. De Uzonyi 

Pe ter ha romra voksolt, e s igaza 

is lett, mint ke so bb kideru lt. 

Valamint lelkesen bo logatottt 

Marci ba csi dicse ro  szavait hall-

gatva, e s ela rulta, hogy annak 

ideje n a presbite riumi bemutat-

koza son is igen egyenesen, 

o szinte n besze lt maga ro l To ro k 

Antal. Csak jo t tud ro la mondani. 

Saja t csala di vonatkoza sombo l is azt 

hallottam ro la, hogy igen szorgos, 

iparkodo  emberrel a llunk szemben, 

akinek lehet adni a szava ra. U gy gon-

dolom, meg kell becsu lni az ilyen ta-

pasztalt, me ly hitu  embereket, e s job-

ban bevonni a gyu lekezet szolga latai-

ba, tuda sa nak a tada sa e s a genera cio k 

ko zo tti ko zvetlen kapcsolattarta s 

oka n. 

Szeretettel fogadott To ro k Antal e s 

kedves felese ge, Marika sze p ta gas 

otthonukban. 

- Gyermekkora meghatározó él-

ményei melyek voltak? 

- Tanya n szu lettem e s no ttem fel, 

iskola ba is onnan ja rtam. Paraszti, 

gazda lkodo  csala dbo l sza rmazom. 

Heten voltunk testve rek. 1957-ben 

vonultam be katona nak, ’60-to l pedig 

a tsz-be soroltak be. Harmincne gy e vig 

voltam a Zo ja Tsz - ke so bbiekben a 

neve Zeleme ri Agra rszo vetkezet - tag-

ja. Fogatoske nt kezdtem, majd be rel-

sza molo , vezeto  be relsza molo , pe nzta -

ros, ge pcsoportvezeto , no ve nyter-

meszte si e s a gazatvezeto  beoszta sig 

jutottam el. Ö tvenhe t e ves koromban 

jo ttem el nyugdí jba, de ez nem a pihe-

ne st jelentette, hanem me g tizennyolc 

e vig vittem a saja t gazdasa gomat. He t 

e vvel ezelo tt a tadtam a csala dnak, 

legfeljebb menedzserkedem. Tizenke t 

e ves korom o ta ja rok a templomba, 

rendszeresen veszek u rvacsora t 

is.  Ha rom cikluson keresztu l voltam 

presbiter. 

- Mióta tagja gyülekezetünknek és 

hogyan erősíti azt? 

- A hetvenes e vekto l kezdve vagyok 

egyha ztag, majd hatvan e ves koromto l 

tizeno t e ven keresztu l presbiter. I gy 

ero sí tettem a gyu lekezetet. Az egyha z 

fenntarto i ja rule kot is rendszeresen 

fizetem. Ha segí tse get ke rnek, szí ve-

sen segí tek, szolga lok a gyu lekezetben 

e s azon tu l is. 

Marika is ela rulja, jo  e rze ssel vissza-

emle kezve, hogy tí z e vig ja rt 

„csigacsina lni” a Magyar Antalne  Zsu-

zsika felu gyelte ko rbe. Valamint a sze-

retet vende gse gek alkalma val szorgal-

masan vitte a su teme ny felaja nla sokat. 

- Hogyan élte, éli meg a hitét a 

családjában és azon túl az emberek 

körében? 

- Templomba ja ro  a csala d. Egy fi-

unk e s egy la nyunk van, hat la ny uno-

ka, o t fiu  de dunoka. A hatodik igen 

la ny lesz... - mondja k mosolyogva a 

va rva va rt de dunoka t felese ge vel. 

Ezt la tta k, tanulta k a gyerekeink, o k 

is ezt adja k tova bb, igaz a la nyunk 

katolikus csala dba ment fe rjhez, de a 

hite ugyanolyan ero s maradt, e s egy 

az Isten. 

A gyu lekezetben el tudok besze lget-

ni sok mindenkivel a hitro l e s ma s 

te ma ban is. A munkahelyen viszont 

nem lehetett hitro l szo lni, so t titkolni 

is kellett. Reggel e s este is ima d-

kozom, reggel elke rem az a lda -

sa t, este pedig megko szo no m. Ez 

mindig fontos volt sza momra. - 

hangsu lyozza. 

- Milyen kudarcai, vívódásai 

voltak, és mit tanult belőlük? 

Gondolkodik ero sen, majd esze be 

jut egy re gebbi kudarca. 

- Volt egy olyan u gy, ami szomo-

ru va  tett, de az U risten ka rpo tolt 

e rte. Illetve a felese gem betegse -

ge ideje n megtapasztalhattuk 

Isten megtarto  ereje t. 

Felese ge bo logat ko zben. E n pe-

dig ela rulom nekik, hogy bizony 

sok he ten keresztu l hordoztuk ima ban 

Marika t az Imako rben e s otthon is. 

A ko szo net uta n a fe rj folytatja a 

megele gedettse g titkait. 

- A csala domban be ke van, egyete r-

te s. Ha valamiben ku lo nbo zo tt is a 

ve leme nyu nk, mindig megbesze ltu k 

sze pen a dolgokat, ezt csak í gy lehet.  

Majd megtudom, hogy Piroska nap-

ja n fogja k u nnepelni az 54. ha zassa gi 

e vfordulo jukat. Sok munka van mo -

go ttu k, melybo l ko zo sen vette k ki a 

re szu ket - hiszen a sok jo sza g e s a fo ld 

mindig adott elfoglaltsa got, e s í gy tud-

tak Isten a lda saival elo re jutni, mun-

ka juk gyu mo lcseie rt ha la sak lenni. 

- Hogyan lehetne az embereket 

közelebb vinni Istenhez? 

- A Biblia ro l kell besze lni. E n u gy 

ba torí tom az embereket, hogy azt 

mondom nekik, ima dkozzanak! Van 

aki meg is fogadja. Az Isten ko zelse ge 

a tsegí t minden bajon. - mondja ki az 

igazsa got To ro k Antal, mellyel teljesen 

egyete rtek. 

- A jövőben mit szeretne megvaló-

sítani? Egymásra néznek és moso-

lyognak a felese ge vel. 

- Nagy terveink nincsenek - mondja 

Életképek 

Török Antal 
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csendesen - A csala don, az unoka kon, 

de dunoka kon van minden tekinte-

tu nk. A mindennapi e letu nkben tud-

junk helyta llni. - fejezi be Marika 

egyete rte se vel. 

 

„4és amint [a magvető] vetette a ma-

got, néhány az útfélre esett, jöttek a 

madarak, és felkapkodták azokat. 5Más 

magok köves helyre estek, ahol kevés 

volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert 

nem voltak mélyen a földben; 6de ami-

kor a nap felkelt, megperzselődtek, és 

mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 
7Más magok tövisek közé estek, és ami-

kor a tövisek megnőttek, megfojtották 

azokat. 8A többi viszont jó földbe esett, 

és termést hozott: az egyik százannyit, 

a másik hatvanannyit, a harmadik har-

mincannyit. 9Akinek van füle, hallja! ” 

Ma te  ev. 13,4-9 

Tardiné Szilvi 

Bizonyára többen észrevették már, hogy mostanában 

egyre kevesebbet járok a templomba. Ugyanis lányunk 

férjével Budapest közelében lakik, és amióta  a kis Zalán 

megszületett, minden hónapban minimum egy hetet ott 

vagyunk. Nemsokára érkezik a második baba. Sajnos ez 

alatt a terhesség alatt sok probléma volt, ezért még többet 

volt ránk szükség. December 25.-ére várjuk a picit, így 

karácsonyi ajándék lesz a kis Szófia. Nem könnyű, hisz az 

itthoniakra sokkal kevesebb idő jut, amit hiányolnak is. 

Próbálok mindenkinek eleget tenni, de nem tudok há-

romfele szakadni.  

Hiányzik minden: a templom, az igehirdetések, az 

ének, az imaóra, a látogatások, a testvéri beszélgetések, 

ölelések. Most viszont itt kell helytállnom, szolgálnom. 

Nem tudok elég hálát adni azért a több mint húsz évért, 

amely alatt aktívan részt vehettem a gyülekezet életében, 

és a sok örömért, az erőért, a testvérek szeretetéért, Isten 

áldásáért, segítségéért. 

Bizony egyre jobban fáradok, egyre kevesebbet birok, 

hisz a test kopik, gyengül, a munka viszont nem keve-

sebb, inkább egyre több. Azért igyekszem, amig Isten erőt 

ad, amig mozogni tudok, a rám bízott feladatokat elvé-

gezni. 

Kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket, a 

családoknak örömteli együttlétet. A Szeretet megszületé-

sének ünnepén és a mindennapokban is szeressük, fogad-

juk el egymást, ne sajnáljuk időnket, erőnket másokra 

pazarolni. 

Áldás, Békesség! 

Testvéri Szeretettel és Hűséggel 

Margitka (Nagy Sándorné) 

Hiányzik minden, de gondolatban ott vagyok…. 
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Az u rvacsora oszta st megelo zo  

a genda za s sora n, amikor a lelkipa sz-

tor ahhoz a gondolathoz e r, hogy 

„hasonlo ke ppen vette a poharat, miu-

ta n vacsora ztak ezt mondva n: E poha r 

az u j szo vetse g az e n ve rem a ltal…” 

egy gyo nyo ru  u rasztali kelyhet mutat 

fel a mindenkori hajdu bo szo rme nyi 

Bocskai te ri Reforma tus Gyu lekezet 

sza ma ra. Sokan la tta k, s la tja k ma is 

ezt az u rasztali ivo ede nyt, a m csak 

kevesen tudja k, hogy egy igazi, eredeti 

Szentpe teri mu alkota sro l van szo . Egy 

re szben aranyozott ezu stkehelyro l, 

melynek a kupa ja az u gynevezett ha-

rangvira g idomot ko veti, a talpa pedig 

hatkare jos ho lyagos. Teste n bu zakala -

szos, szo lo fu rto s tre bel dí szí te s fut. A 

markolata n pedig egy gerezdelt dí szí -

te su  go mb segí ti a foga st. A talppere-

me n le vo  ve sett felí rat arro l is ta je koz-

tat, hogy „Keresztesy Miha ly ke szí ttet-

te a Bo szo rme nyi Reforma tus Szent 

Ekle zsia re sze re”. La tjuk, de nem tud-

juk. Vagy ha tudjuk is, az u rvacsora 

szent a hí tata ban megfeledkezu nk ar-

ro l, hogy Szentpe teri kincs van elo t-

tu nk. Pedig az alkoto mu ve sz neve t 

nem kellene elfelejteni. Valo ja ban ki is 

volt o ? Szentpe tery Jo zsef a reform-

nemzede k nagy egye nise gei ko ze  tar-

tozott. Egy rimaszombati puskamu ves 

nagytehetse gu , de rendkí vu l ha nyatott 

sorsu  gyermeke, aki nem kevesebb 

ce lt tu zo tt maga ele , mint a magyaror-

sza gi o tvo sse g euro pai szintre emele -

se t. E lete 1781-ben indult, s to bb mint 

nyolc e vtizednyi fo ldi le te ben fe ny e s 

a rnye k egyma st ko vette k. Volt a pa ri-

zsi Mu ve szeti Akade mia kitu ntetettje, 

a be csi o tvo sce h dí sztagja, de megja rta 

az emberi e let me lyse geit is. Nem egy-

szer e hezett e s fagyoskodott. A nagy-

nevu  o tvo smesterek soka ig fe lte ke-

nyen elza rko ztak elo le. Ra ada sul ha -

zassa ga sem sikeru lt, so t ege szse ge vel 

sem volt szerencse je. Egy e leten a t 

viaskodott a ko szve nnyel. Mindazon-

a ltal az o tvo smunka fanatikusa volt. A 

tre belo  kalapa cs ki nem esett a keze -

bo l. Kive teles minta zo ke szse ge e s gaz-

dag ke pzelo ereje sosem hagyta cser-

ben.  Az 1810-es e vek ve ge n telepe-

dett meg ve glegesen Pesten. Mu helye 

elo bb a Pa rizsi utca ban, majd 1840-

to l a Hatvani utca ban volt. Ezekben a 

mu helyekben sok e s sokfe le munka t 

ke szí tett: haszna lati ezu sto ket, asztal- 

e s evo ke szleteket, egyha zi kegyta r-

gyakat, a korabeli dí szmagyar viselet-

hez tartozo  menteko to  la ncokat, csa-

tokat, gombokat e s dí szkardokat. Itt, 

a Hatvan utcai mu helyben kereste o t 

meg 1842-ben a hajdu bo szo rme nyi 

Bocskai te ri Reforma tus Egyha zko z-

se g elo ja ro sa ga, hogy munka t ke rjen 

to le. Neve akkor ma r jo l csengett a 

Magyarorsza gi Reforma tus Egyha z 

berkeiben, hiszen keze munka ja t di-

cse rte a budapesti Ka lvin te ri Refor-

ma tus Templom remekmu vu  keresz-

telo ke szlete, a kiskunhalasi, a mako i, 

a kecskeme ti ekle zsia n finommu vu  

u rasztali ede nyei. A felke re sre igent is 

mondott, s hata rido re kezei ko zo tt 

megszu letett a ma r elo bb emlí tett u r-

asztali kehely, mely a magyarorsza gi 

neobarokk stí lusu  kleno diumok egyik 

legszebbike. Maga a mester pedig fe lig 

vakon, majd egy sze lu te s ko vetkezte -

ben be na n, de vila ghí rre emelkedetten 

1862. ju nius 13-a n fejezte be fo ldi 

va ndoru tja t. 

Czirmayné Kocsis Róza 

Gondolatok a Szentpéteri– kehely kapcsán 
www.bocskaiter.hu 

Magamról, magunkról 

1. Aze rt magunkro l, mert ehhez van 

jogom. Az elmu lt he ten ko zu lu nk Szil-

vike tartotta meg az imao ra t. Ko szo n-

ju k. A ve ge n kis cetliket osztott ki, de 

olyan o tletesen tette fel a ke rde seket, 

hogy 80%-ban sikeru lt megszo laltatni 

a jelenle vo ket. Nekem nagyon tetszett! 

Az enye mre az volt í rva, hogy „mi a 

hobbim?” Egy pillanatra szo get u to tt a 

fejembe, mi akar ez lenni? Mit kell ez-

alatt e rteni? A , megvan. A kikapcsolo -

da s! Ha t nekem az olvasa s a kikapcso-

lo da s. Alig va rom, hogy elcso ndesed-

jen a ha z, hogy kisu sso n a Nap, hogy 

olvashassam a dra ga Ige t, a jo  ko nyvet, 

amibo l azta n o sszegyu jtsem a kapott 

kincset, amit alkalom adta n tova bb 

adhassak. Sokszor ra ke szu lo k vele a 

he tfo  de luta nra, de vagy az auto ban 

van hiba, vagy mi bennu nk. Ritka n 

jutok el, pedig nagyon hia nyzik az ige-

magyara zat is, meg az imako zo sse g 

is. Most szerencse re eljutottam. Ko -

szo no m. Most is magammal vittem a 

legfrissebb kincset, ha tha szu kse g lesz 

ra . Jo  is volt. Fel is tettem ro gto n a ke r-

de st, „ki olvasta a Ref. Lapja t? Kezeket 

fel!” De nemleges va laszt kaptam. Sen-

ki sem olvasta, pedig voltunk vagy 

tí zenpa ran. Engem a Perpe kne  Papp 

E va ko rha zlelke sz bizonysa gte tele 

ragadott meg, amit ott re szletesen 

lehet olvasni, itt csak ro viden foglalok 

o ssze. Tí z e vig gyu lekezete volt, de egy 

mu te t miatt ko rha zba keru lt. Ött ha-

marosan kideru l kile te. Az a polo  ke r-

dezte, hogy most ma r pap is van ide-

bent? „Az nincsen” – va laszolta, csak 

lelke sz. Etto l kezdve su ru n gyu ltek 

hozza  a besze lgetni va gyo  betegek. 

Mege rezte azt a nagy szomju sa got, ami 

ott van a betegek lelke ben. Besze lgetni  
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va gytak. Tala n va ltani kellene e rlelo -

do tt benne a gondolat. Megpa lya zta e s 

megnyerte a ko rha zlelke szi a lla st. 

2015 o ta dolgozik a ko rha zban, e s 

most halljunk csoda t: 60 o nke ntessel 

dolgozik, e vente ke tezer beteget la to-

gatnak meg. Mennyi munka, e s eddig 

senki nem ve gezte ezt a Somogy Me-

gyei Kaposi Mo r Öktato  Ko rha zban. 

Elmondta, hogy minden nap fel kell 

ve rteznie maga t, hogy elfogadja-e az 

az idegen, akivel aznap tala lkozik? 

Vagy eljut-e ahhoz, aki akkor e ppen ra  

va r? Ha t itt me g a betegnek is jo  sora 

van teste ben, lelke ben. Gyo gyul, aki 

erre va gyik. Ma r egy csaknem 20 fo s 

e nekkart is alakí tott az o nke ntesekbo l 

e s az a polo kbo l. Urunk a lda sa marad-

jon ko zo ttu k tova bbra is! 

Amikor ima dkozunk, Istennel besze -

lu nk. Ha Ige t olvasunk, Ö  szo l hozza nk. 

De jo  lenn, ha sokunknak e s a gyere-

keknek is ma ez lenne a hobbija, a ki-

kapcsolo da sa. Eleinte a sze p mese, 

ke so bb meg a Biblia. Nem lehet ele g 

kora n kezdeni.  

2. Egyszer ke t tizene ves fiu cska to l 

megke rdezte k, „na latok hogyan zajlik 

le egy he tko znap reggel?” „U gy – va la-

szolta a ba trabbik – hogy felkelu nk, 

rendbe rakjuk magunkat, kicsit biblia -

zunk, reggelizu nk, e s elindulunk az 

iskola fele .” „Mit kell ezalatt e rteni, 

hogy kicsit biblia ztok?” „Azt, hogy el-

olvasunk egy vagy ke t re szt, amit este 

fo l kell mondani apa nak.”  

Nagy levego t veszek, tala n picit ero s 

is, na de ez maga nu gy. Ez az apa í gy 

neveli a gyermekit. Te rjek inka bb 

vissza magamhoz, az e n gyerekkorom-

hoz, hisz’ ehhez van jogom. Ha t, nem 

tudom, ha az e desanya m ko ztu nk ma-

rad, az milyen lett volna? Hat e ves 

voltam, amikor kint hagytuk a temeto -

ben. E desapa mmal nevelkedtu nk. 

Eszembe jutnak a hosszu  te li este k. 

Na lunk ha zi rend volt, hogy amikor 

megvacsora ztunk, az egyik gyermek 

elmosogatott, a ma sik gyermeknek be 

kellett hozni a bo rko te ses nagy csala di 

Biblia t, e s minden este abbo l felolvas-

ni la mpa fe nyne l, mert akkor me g az 

volt olyan bo  fe lo ra nyit.  

Ma r akkor kezdtem ismerkedni vele, 

de sok mindent nem e rtettem me g 

(so t, me g ma sem). Kellett hozza , hogy 

tizene ves legyek, hogy konfirma ljak, 

e s hogy jo jjo n a nagy e brede si ido . Ö h, 

az a dra ga re gi sze p ido  vajon vissza-

jo n-e me g valaha? Reme nykedju nk! 

Ko nyo ro gju nk e rte ko zo sen! 

Ko zreadta: Szabo  Margit 

Adj új erőt, Urunk  

1. Adj u j ero t, Urunk, o , nyu jtsd ki szent kezed, 

Ige ddel e bressz holtakat, szí vu nkbe’ gyu jts tu zet! 

Adj u j ero t, adj u j kegyelmi fe nyt, 

Tie d legyen a tisztelet, az a lda s a mie nk! 

2. Adj u j ero t, Urunk, az a lmot u zzed el, 

Me csu nknek pislogo  tu ze t Lelked gerjessze fel! 

Adj u j ero t, adj u j kegyelmi fe nyt, 

Tie d legyen a tisztelet, az a lda s a mie nk! 

3. Adj u j ero t, Urunk, gyo gyí rt va r a beteg, 

E hse gu nk, szomjunk csillapí tsd, to ltsd ra nk Szentlelkedet! 

Adj u j ero t, adj u j kegyelmi fe nyt, 

Tie d legyen a tisztelet, az a lda s a mie nk! 

4. Adj u j ero t, Urunk, ege sz vila g elo tt, 

Hogy megjelentsu k szent Neved, s legyen Tie d a fo ld! 

Adj u j ero t, adj u j kegyelmi fe nyt, 

Tie d legyen a tisztelet, az a lda s a mie nk! 

Szo veg: Midlane, Albert 1825-1909 
Fordí to : Vargha Gyula ne  1863-1947 
Dallam: McGranahan, James 1840-1907 
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„Ne félj, mert én veled vagyok; ne 

csüggedj, mert én vagyok Istened. Meg-

erősítelek, meg is segítelek, sőt győzel-

mes jobbommal támogatlak.” /

Ézs.41,10/ 

Marci 1939. okto ber 18-a n szu letett 

Hajdu bo szo rme nyben hí vo , iparos 

csala dban. E desapja Szabo  Imre ge p-

e sz, kova csmester volt, e desanyja Ig-

na th Zsuzsa nna ha ztarta sbeli. Ö t gyer-

meku k szu letett: Imre, Margit, Zsu-

zsa nna (o k kicsi korukban meghaltak), 

Sa ndor e s Ma rton. Csak a ba tyja val 

ketten e rte k meg a felno ttkort. A nyolc 

a ltala nost a Ko zponti Fiu iskola ban 

ve gezte. Ezuta n Tiszavasva riban ge -

pe sznek tanult, e s 1955 februa rja ban 

kezdett el dolgozni a Ge pa lloma son 

hibafelve telezo ke nt e s mino se gellen-

o rke nt. Ko zben megszerezte a techni-

kusi ve gzettse get, melynek utolso  e ve -

ben ma r mu vezeto nek nevezte k ki. 

Ezenkí vu l tu zrende szeti, munkave del-

mi elo ado i feladatokat is ella tott, ke -

so bb pedig a nagy csarnok u zemveze-

to je lett. Szakmailag tova bb ke pezte 

maga t, fejlesztette az alapismereteket. 

Ja rmu ipari szakma vonatkoza sa ban 

vizsga s (okleveles) lett DIESEL-

adagolo  e s BENZIN motorok, ezenkí -

vu l pedig a PÖRLASZTÖ  (karbura tor) 

bea llí to  szakma bo l. - Ko zlekede si te-

ru letro l ÖKTATÖ I (okleveles) vizsga t 

tett, ko zlekede si-vezete selme leti-

mu szaki ismeretekbo l.  

Szakmai szempontbo l „MU SZAKI 

SZAKEMBER” oklevelet kapott a Buda-

pesti Ba nki Dona t Mu szaki Fo iskola n. 

1959 novembere to l 1962 janua rja ig 

katona ideje t to lto tte, ahol lo vegpa-

rancsnokke nt szolga lt. Re szese volt az 

1956-os eseme nyeknek is. Volt, ami-

kor szembe tala lta maga t az a gyu cso -

vekkel. Negyven e vig, 1955-1995-ig 

dolgozott a Ge pa lloma son, majd 1996-

2004-ig a Mu szaki Ipari Szo vetkezet 

u zemvezeto je lett. To bb mint ha rom 

e s fe l e vtizeden a t oktatta a leendo  

ge pja rmu vezeto ket a ko zlekede si e s 

mu szaki ismeretekre hivata sos e s 

amato r tanfolyamokon. Emellett me g 

o raado ke nt taní tott a szakiskola ban, 

e veken a t tagja volt a szakmunka s 

vizsgabizottsa gnak. Hatvane vesen, 

1999-ben ment nyugdí jba, de ezuta n 

me g o t e vet dolgozott nyugdí jaske nt. 

1967-ben ha zassa got ko to tt Szabo  

Ro za val, e s a Bocskai te ri templomban 

fogadtak o ro k hu se get egyma snak. 

Rozika 1946 augusztus 2-a n szu letett 

Hajdu bo szo rme nyben fo ldmu ves csa-

la d gyermekeke nt. E desapja Szabo  

Imre fo ldmu ves volt, e desanyja Erdo s 

Ro za ha ztarta sbeli. Ha zassa gukat Is-

ten ne gy gyermekkel a ldotta meg: Im-

re Sa ndor, Antal e s Ro za. A nyolc a lta-

la nos elve gze se uta n a ko zgazdasa gi 

technikumba iratkozott be, e s tanul-

ma nyai elve gze se uta n a Ge pa lloma -

son kezdett dolgozni iroda ban. Ke -

so bb a Tungsramban, majd a Bocskai 

Termelo szo vetkezetben rakta roske nt 

to lto tte munka s e veit. Ke t gyermekkel 

aja nde kozta meg o ket az U r: Judittal 

e s Ma rtonnal. Judit ke t gyermek e des-

anyja, e s ma r boldog nagymama is. Ö  a 

Baltaza r Dezso  Reforma tus A ltala nos 

Iskola ban pedago gus. La nya, Anna 

pedig a Debreceni Reforma tus Iskola -

ban taní t. Ma rton nem alapí tott csala -

dot e s sajnos me g a ve gzettse ge nek 

megfelelo  munkahelyet sem tala lta 

meg. 2017-ig presbiterke nt szolga lt e s 

a Parakle tosz felu gyelo  bizottsa ga nak 

is tagja. Judit a gyerekek ko zti szolga -

latokban vesz re szt, mindketten aktí v 

tagjai gyu lekezetu nknek. E desanyjuk, 

Rozika 2000-ben agyi katasztro fa val 

keru lt ko rha zba, ahol e let-hala l ko zo tt 

volt, de ha la legyen Istennek, mego riz-

te o t. Nagyon nehe z, fa jdalmas ido sza-

kot e lt a t akkor az ege sz csala d. Ennek 

imma r tizennyolc e ve, sajnos Rozika 

me g ma sem tud, csak keveset besze l-

ni, e s az egyik keze t is alig tudja hasz-

na lni, de nagy hittel e s tu relemmel 

viseli ezt e s a tova bbi betegse geket, 

hisz azo ta sajnos ezen kí vu l ma r to bb 

betegse ge is van. Sokat ja rnak a ko r-

ha zba vizsga latokra, kezele sekre. Mar-

ci mindenhol mellette van, kí se ri, segí -

ti, ta mogatja, e s az ege sz csala d is. 

Mindketten hí vo  csala dban no ttek fel, 

í gy a hit terme szetes e lteto  ero  sza -

mukra. Gyermekkoruk o ta ja rnak a 

Bocskai te ri templomba. Mielo tt beteg 

lett, Rozika is teve kenyen re szt vett a 

gyu lekezeti e letben, segí tett, amiben 

tudott. Marci 65 e vvel ezelo tt konfir-

ma lt, melynek emle ke me g ma is ele-

venen e l benne. Huszonhe t esztendo -

vel ezelo tt va lasztotta k meg presbiter-

nek, o t e vvel ezelo tt pedig gondnok-

nak. A gyu lekezet mindennapjaibo l, 

feladataibo l, munka ibo l aktí van kivet-

te a re sze t. Egyha zmegyei ku ldo ttke nt, 

az Egyha zkeru let alkoto  tagjake nt, az 

Örgona Alapí tva ny titka rake nt, a Pa-

rakle tosz felu gyelo  bizottsa ga nak tag-

 

Szabó Márton  és felesége  Rozika 
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jake nt egyara nt a be ke s, eredme nyes 

munka ra to rekedett. Csala dja nagyon 

fontos az e lete ben. Ha la t ad Istennek 

felese ge e rt, a vele elto lto tt o tven esz-

tendo e rt, gyermekeie rt, ha la val e s 

bu szkese ggel to lti el ke t unoka ja, e s 

boldog, hogy me g de dunoka ja ban is 

gyo nyo rko dhet. A szolga lat, a ma so-

ke rt valo  tenni akara s e lteti, ez jelenti 

sza ma ra csala dja uta n a legnagyobb 

o ro met. Rendszeres kapcsolatban a ll a 

testve rekkel, e s a va rosban e lo  embe-

rekkel is. Ko zvetlen, bara tsa gos ter-

me szete, segí to ke szse ge, e s az embe-

rek ira nti tisztelete nek ko szo nheto en 

ko zkedvelt szeme lyise g gyu lekeze-

tu nkben e s a va rosban. Szerette a 

munka ja t fu ggetlenu l atto l, hogy mi-

lyen teru leten dolgozott. Nem ve letle-

nu l jutalmazta k orsza gos, honve delmi, 

va llalati, egyha zi kitu ntete sekkel, elis-

mere sekkel. Kapcsolattarta sa politika -

to l fu ggetlenu l jo , bara ti a va ros veze-

to ivel e s lakosaival. A polga ri e letben 

tala lkozott to bbek ko zo tt a miniszter-

elno kkel e s az orsza ggyu le s volt elno -

ke vel, Szili Katalinnal. Ha la t ad Isten-

nek, hogy e lete folyama n leheto se ge 

volt egyha zi vezeto kkel, pu spo ko kkel, 

ko ztu k To ke s La szlo val is tala lkozni. 

Boldogan emle kszik vissza az elhunyt 

lelke szekre, presbiter testve rekre, 

akikkel egyu tt to lto tte a szolga lati 

ido t. Istennek legyen ha la, hogy Rozi-

ka is ott lehet minden vasa rnap ko zo t-

tu nk, e s hogy Marci me g most is fiata-

lokat megsze gyení to  mo don teve keny 

e s energikus. Reme lju k, me g soka ig 

ko zo ttu nk lesznek, hogy ero t merí t-

hessu nk hitu kbo l, emberszeretetu kbo l 

e s kitarta sukbo l. 

„A ti hitetek mellé ragasszatok jó 

cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudo-

mányt, a tudomány mellé pedig mér-

tékletességet, a mértékletesség mellé 

pedig tűrést, a tűrés mellé pedig ke-

gyességet, a kegyesség mellé pedig 

atyafiakhoz való hajlandóságot, az 

atyafiakhoz való hajlandóság mellé 

pedig szeretetet” (2Pt 1,5-7). 

Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a di-

csőség) 

2018. augusztus 3. 

Forra s: Nagy Sa ndorne  Margitka a 

gyu lekezet ido s testve reiro l o ssze-

gyu jto tt, „E letutak” cí mu  e letrajzi o sz-

szea llí ta sa. 

 

 2018-ban Szabo  Ma rton presbiter 

e s tiszteletbeli gond-

nok  „Hajdu bo szo rme ny Lakossa ga -

e rt” Emle ke rmet vehetett a t. Volt 

gondnokunk, aki e veken keresztu l 

hu se gesen szolga lt e s szolga l ma is a 

gyu lekezetben, nemre g to lto tte be 

nyolcvanadik e lete ve t. Kí va nunk neki 

jo  ege szse get e s tova bbi a ldott szolga -

latot! 

Nagy Sándorné Margitka 
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Bibliai erények sorozat 16. rész – Szent 

advent 3.  vasárnapja de. 

2019.12.15. 

Ige: Ézs 6,1-8 

Lk 1,26-38 

1Pt 1,15-16 15 … mivel ő, a Szent hívott el titeket – 
ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, 
16mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én 
szent vagyok.” 

 

Kedves Testvéreim a Krisztusban! 

1. Közeledünk Karácsony ünnepéhez. Már Advent 3. 
vasárnapja, december 15-e van. Az események – úgy érez-
zük – egyre jobban felgyorsulnak. Egyre rövidebb idő van 
hátra az ünnepig, az év legfontosabb ünnepéig, és mi azt 
vesszük észre, hogy napról napra nemhogy fogynának a 
tennivalók, de egyre több feladat vár még ránk. 

Ebben a felgyorsult időben, az ünnep előtti adventi haj-
tásban az elmúlt héten, csütörtökön tartottuk lelkészi 
imakörünket. Néhányan egy órára elcsendesedtünk. Be-
szélgettünk családjainkról, a gyülekezeteinkről és az előt-
tünk álló feladatokról és gondokról. Majd imádkoztunk 
egymásért. Imádkoztunk azokért, akik különösen nehéz 
terheket viselnek. Imádkoztunk az ünnepre való készülés-
ért is. Majd hazamentünk.  

Látszólag nem történt semmi különös, de mégis más-
ként mentünk haza, mint ahogy eljöttünk otthonról. És ez 
a „másként”, ez Istentől való minőségi változás volt. 

2. Igehirdetésem előtt Ézsaiás próféta elhívásának tör-
ténetét olvastam fel. Ézsaiás egy látomást lát. Nem a fizi-
kai szemeivel, hanem a Lélek által egy látomást lát. Ahogy 
leírja ezt a látomást, olyan érzésünk támad, hogy a prófé-
tának Isten megengedi, hogy betekintsen a színfalak mö-
gé. Mintha ott lenne Ézsaiás Isten mennyei palotájában a 
trónja közelében, és azt látja, hogy milyen csodálatos és 
magasztos a szent Isten dicsősége. 

„Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte a temp-
lomot. 2Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt 
mindegyiknek: kettővel az arcát takarta el, kettővel a 
lábát takarta el, kettővel pedig repült. 3Ezt harsogták 
egymásnak felváltva: Szent, szent, szent a Seregek URa, 
dicsősége betölti az egész földet!” – így olvassuk. És a pró-
féta egyszerre rádöbben arra, hogy ő mennyire nem illik 
bele ebbe a csodálatos képbe. 

Olyan érzés fogja el Ézsaiást, mint amikor az ember 
elfelejt ruhát cserélni és megfürödni, és piszkos és szakadt 
ruhában indul el színházba, vagy fogadásra, a nagykövet-
ségre. És csak amikor ott van, és már mindenki őt nézi, és 
összesúgnak a háta mögött, hogy „mit keres itt ez a koszos 
ember?!” Akkor döbben rá, hogy igazából tényleg őt nézik, 
és neki semmi keresni valója nincs ott azon az elegáns 
helyen. 

Valami ilyesmit érezhetett Ézsaiás is, amikor ezt a láto-
mást látta. Csodálattal töltötte el az Úr dicsősége, majd 
rémülettel vette észre, hogy teljesen méltatlan és alkal-
matlan arra, hogy ő is ott legyen azon a szent helyen. Isten 
azonban nem nézi őt ki, nem szólja meg, hanem megtisz-
títja és alkalmassá teszi a prófétát, megszenteli Ézsaiást. 

Ugyanez történt évszázadokkal korábban, amikor Já-
kób elmenekült otthonról, miután csalással megszerezte 
apjának, Izsáknak az áldását. Bátyja, Ézsau pedig bosszút 
esküdött ellene. Jákób Hárán felé közeledett. Egyik éjsza-
ka pedig egy álmot álmodott, hogy egy lépcső, vagy létra 
„állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angya-
lai jártak azon fel és le”. Isten megszólítja őt álmában, és 
az áldás ígéretét adja neki. Amikor Jákób felébredt álmá-
ból, akkor ezt mondta: „Bizonyára az ÚR van ezen a he-
lyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: 
Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza 
és a menny kapuja.” (1Móz 28) 

Jákób is átéli az Isten közelségének szentségét, tisztasá-
gát, tökéletességét, nagyságát és méltóságát. És ezzel 
szemben pedig meglátja a saját alkalmatlan, tökéletlen és 
bűnös voltát. És félelem járja át a szívét. 

Mennyire különös az, hogy amikor Isten megjelenik az 
ember számára, akkor az embert mindig félelem fogja el. 
Ugyanezt éli át Mózes is a Hóreb hegyénél, amikor az égő 
csipkebokor közelébe ér. Isten szentsége jelen van ott is. 
„5Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le saru-
dat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol 
állsz!” (2Móz 3) 

De ezeken túl említhetném még azt, amikor a pusztai 
vándorlás során az Egyiptomból kiszabadult nép ismét 
elérkezik a Hóreb hegyhez, vagy más néven a Sinai hegy-
hez. A nép nem közeledhet a hegyhez, csak egyedül Mó-
zes. (2Móz 19) 

Vagy évszázadokkal később, amikor Dávid király vissza-
viteti a szövetség ládáját Jeruzsálembe. A szekeret vontató 
ökrök megbotlottak és a láda megbillent. A szekér mellett 
haladó Uzzá pedig megfogta a ládát, és azonnal meghalt. 
Bármilyen jószándékú is volt, neki nem volt szabad meg-
érinteni a szövetség ládáját. A tisztátalan nem érhet hozzá 
a tisztához, a bűnös nem közelíthet büntetlenül a szent-
hez. (2Sám 6) 

Ezekből a példákból azt érthetjük meg, hogy az ember 
az Isten közelében mindig átéli a maga kicsiségét, 
bűnös, tisztátalan voltát. Nem  véletlen, hogy Isten 
nem engedi, hogy az ember szemtől szembe meglássa az Ő 
arcát, mert azt nem tudná elviselni. 

Ugyanakkor azt is tudjuk jól, hogy az ember mindig is 
kész arra, hogy kérkedjen saját nagyságával. Sőt, még Is-
tennel szemben is nagynak és tökéletesnek akar mutat-
kozni. Ez gőg és felfuvalkodottság. Ezt a gőgöt azonban 
Isten nem mindig bünteti meg azonnal. Van, amikor hosz-
szan tűr és várja azt, hogy az ember magába szálljon, és 
bűnbánatot tartson, és elismerje saját kicsinységét és al-
kalmatlan voltát. 

Magától azonban nem tud megváltozni. Nem tud alkal-
mas lenni az Úr Isten jelenlétének, közelségének és szent-
ségének elviselésére. Ha Isten nem könyörül meg rajta, 
akkor érzi, tudja, nem maradhat életben. Ézsaiás próféta 
is ezt tette, és alázatával példát adott nekünk. Ismerjük fel 
mi is méltatlan és bűnös voltunkat, hogy az Úr könyörül-
hessen rajtunk, és megszentelje szívünket és egész valón-
kat. 

 

3. Kedves Testvérek! Ezekből a példákból azt is látjuk 
és világosan megérthetjük, hogy embertől nem vezet út 
Istenhez. Mi em berek tisztátalanok, bűnösök és 

Szentek legyetek! 
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tökéletlenek vagyunk. Isten szentségéhez nem is közeled-
hetünk. Számunkra egyszerűen nincs mód arra, hogy a 
tökéletesség országába bemenjünk. 

A Mindenható Úristen az idők teljességében úgy dön-
tött, hogy Ő maga hidalja át ezt az ember számára áthidal-
hatatlan szakadékot. Ezért „Heródesnek, Júdea királyá-
nak idejében” … „26A hatodik hónapban pedig Isten el-
küldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáret-
be 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József 
jegyese volt.” (Lk 1) 

Az angyal által készítette fel Máriát valamint Józsefet 
arra, hogy gyermekük a Magasságos Isten Fia lesz. Vagyis 
nevelő szülei lesznek Isten Fiának. Az angyal pontosan 
elmondta Máriának azt, hogy Jézust Szentnek nevezik 
majd, Isten Fiának, mert a 
Szent Istentől származik. 

A „szent” Isten alaptulaj-
donsága. Ezért az, Aki Tőle 
származik, az is szent. Jézus 
Krisztus szent: tökéletes és 
bűntelen. Máriának ezt tud-
nia kell még akkor is, ha 
még nagyon sokáig nem érti 
ezt. 

Ahhoz tudnám hasonlíta-
ni, hogy gyermekeinket is 
figyelmeztetjük arra, hogy a 
tűz forró és éget. Sokáig nem 
értik, hogy is van ez, de tud-
niuk kell, különben a tűz 
megégeti őket, és nagy fájdalmuk lesz. A tűzzel nem sza-
bad játszani, mégis sokszor játszik is az ember vele, egé-
szen addig, míg megégeti a tűz.  

Ugyanígy az Isten szentségét is mélyen tiszteletben kell 
tartanunk, mert mi tisztátalanok vagyunk. Nem közeled-
hetünk büntetlenül a szenthez. 

Egyedül Krisztus által juthatunk közel, mehetünk közel 
Istenhez. Csak ha Krisztus által megyünk Istenhez, akkor 
van esélyünk túlélni a találkozást, és örök életet nyerni. 

4. Még a pusztai vándorlás során történt egy félelmetes 
eset Izrael népével. Azt olvassuk Mózes 4. könyvében a 21. 
fejezetben, hogy elfogyott a nép türelme és lázadozott Is-
ten ellen. A bűnös nép Isten szentsége ellen lázadt. Az Úr 
pedig mérges kígyókat küldött a népre, és sokan meghal-
tak.  

A nép ezután könyörgött a megmenekülésért, Mózes 

pedig egy rézkígyót készített, amit egy póznára tűzött fel. 
Aki felnézett erre a rézkígyóra, az megmenekült, még ha 
meg is marta őt a kígyó. 

A későbbiek során ez a rézkígyó jelkép lett, a megváltás 
és a bűnbocsánat jelképe lett. Ahogyan erre fel-
néztek egykor, úgy kell hittel a szívünkben feltekinteni 
golgotai kereszten függő Jézusra, és megmenekülünk. Ő 
bűneinket megbocsátja, és megszenteli életünket. 

5. Kedves Barátaim! Péter apostol az Ószövetségből 
idézve ezt írja első levelében: … mivel ő, a Szent hívott 
el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartá-
sotokban, 16mert meg van írva: „Szentek legyetek, 
mert én szent vagyok.” 

Isten lényegétől elválasztha-
tatlan a szentség. Ezt nekünk 
sem szabad elfelejteni. A 
Szent Isten hívott el minket 
– téged és engem – az Ő 
szolgálatára. Elhívott ben-
nünket, hogy gyermekei le-
gyünk, hogy mint népe, hoz-
zá tartozzunk. 

Ez azt jelenti, hogy fehér ru-
hát kaptunk Tőle. Megtisztí-
tott bennünket, méltóvá tett 
minket arra, hogy előtte 
megjelenjünk. Jézus Krisztus 
érdeméért felkészített min-
ket a vele való nagy találko-
zásra: szentek lehetünk. 

De ez azt is jelenti, hogy szentségünket meg kell őriz-
nünk. Vigyáznunk kell a tiszta ruhára, vigyáznunk kell 
szentségünkre. Szentnek kell lennünk egész magatartá-
sunkban. Vagyis méltónak kell maradnunk cselekedete-
inkben, gondolatainkban és szavainkban, egész magatar-
tásunkban a Szent Istenhez. 

A szentség olyan bibliai erény, mely méltóvá tesz ben-
nünket az Úristenhez. De a szentség az az jellemvonás, 
amit csak kegyelemből kaphatunk meg. Olyan minőségi 
változás, amit a Lélek munkál ki bennünk. Ő tisztít meg, ő 
tesz alkalmassá, ő szentel meg bennünket. Ezért könyö-
rögjünk, és ezért adjunk hálát az Istennek! Ámen.  

Loment Péter lelkész 

Családi hétvége Berekfürdőn 

Többgenerációs családi hétvégét szerveztünk 2020. január 31. és február 2. között 

Berekfürdőre a Megbékélés Házába. Jelentkezéseket várjuk a lelkészi hivatalban 

(Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.; tel.: 52-229-998), vagy emailben a hajduboszormeny-

bocskai.ter@reformatus.hu címre. 

A hétvége teljes költsége felnőttek részére: 13.200,- Ft, gyermekeknek és ifjaknak: 9000,-

Ft, 18 év fölötti tanulóknak +IFA. Az árak tartalmazzák a szállás és a háromszori étkezés 

díját.  
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Baltazáros Diákbál 

2019. november 16-a n 17 o rai kez-

dettel keru lt megrendeze sre a Balta-

za r-he t fe nypontja, a dia kba l. Ide n 

ku lo nleges volt ez az alkalom, mivel az 

u jonnan fele pu lt tornacsarnokban 

tarthattuk. 

A ba lt megelo zo  napon a 7. e s 8. e v-

folyamosok segí tse ge vel berendeztu k 

a tornatermet. Izgatottan u ltu nk az 

oszta lyunkhoz a megbesze lt ido pont-

ban. Kí va ncsian va rtuk a meglepete s-

mu sort. Vacsora elo tt a Salida Ta nc 

Sport Egyesu let csapatai mutatta k be 

a ku lo nbo zo  koreogra fia ikat. Ezuta n 

az elballagott dia kok szolga lta k fel 

neku nk az e telt. Miuta n elfogyasztot-

tuk az ennivalo nkat, elkezdo do tt a 

ta nc.  

Nagyon vida mak e s boldogok vol-

tunk, mert a sok tanula s mellett ve gre 

volt ido nk bulizni is. Sokfe le modern 

e s retro  zene t hallhattunk az est folya-

ma n. Kedvu nkre ta ncolhattunk e s me g 

vonatozhattunk is. Eko zben izgatottan 

va rtuk a tombolasorsola st. A kora bbi 

e vekhez ke pest most me g to bben 

nyerhettu nk aja nde kokat. A ba l ideje 

alatt folyamatosan szavazhattunk a 4. 

e s a 8. oszta lyos tanulo k ko zu l a ba lki-

ra lyno re e s a ba lkira lyra. Gyorsan e s 

vida man telt el az ido . Nagyon jo l e rez-

tu k magunkat. Reme lju k, jo vo re is 

ilyen jo l fog sikeru lni ez a rendezve ny! 

 

Kiss Dániel 7.a 

Marton Bettina 7.a 

Bereczki Anna 7.b 

Spitzmüller Lilla Réka 7.b 
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December 12-én alsó tagozatos diákjaink egy csendes 

délután keretében hangolódtak a közelgő ünnepre. Ven-

dégünk volt Gál-Győri Márta lelkész, énekes, aki saját 

dalaival és egy karácsonyi bábjátékkal ajándékozott meg 

minket. Szerzeményei kapcsán beszélt a gyerekeknek ar-

ról, hogy Isten előtt mindannyian értékesek vagyunk, 

nem számít, hogy mi mit gondolunk magunkról, vagy 

mások milyen címkéket tesznek ránk. Felhívta a gyerekek 

figyelmét arra, hogy kérjék Istentől, hogy hangolja és 

használja őket, mint ahogy azt Márti is tette az ő törött 

gitárjával. A gyönyörű cserépbábokkal eljátszott karácso-

nyi történetnek mind, akik ott voltunk a szereplőivé vál-

tunk. Azon a délutánon, törékenységünk ellenére is érez-

tük, hogy átölelt minket Isten szeretete. 

 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Más volt, mint mi… 

Más volt, mint mi 
 

Más volt, mint mi, 
Nem volt közülünk való. 
Más volt, mint mi 
És mégis hasonló. 
 
Sírt és nevetett, 
Szenvedett, szeretett, 
Ő is volt felnőtt 
És volt kisgyerek. 
 
Ha örömöd van, vagy bánatod, 
Neki bátran elmondhatod, 
Hallgat türelemmel, 
Hisz Ő is volt ember. 
 
A megrepedt nádat nem töri el, 
A füstölgő mécset nem oltja el, 
Csöndben jár, zörget és vár, 
Ha valaki megnyitja az ajtót, 
Bemegy ahhoz, vele vacsorál 

 
Mert más, mint mi, 
Egészen más, mint mi 
És mégis hasonló lett, 
Ezt nehéz elhinni. 
 
Ne várj te más csodát, 
Nagyobb dolgot itt lenn. 
Ne várj te más csodát, 
Mert más csoda nincsen. 
 
//: Jászolban alszik az élet, a fény, 
Nézd, olyan, mint te vagy: emberi lény. 
Sötét az éjszaka, sok szív kemény, 
De velünk az Isten, így van még remény. :// 
 
Sötét az éjszaka, sok szív kemény, 
Immánuel, Immánuel, Immánuel, 
Van még remény! 
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Évi egy-két alkalommal találkoznak hétfői bibliakö-

rünk, az Imaközösség tagjai az ÉNO-sokkal (Szociális 

Szolgáltató Központ fogyatékkal élő személyek nappali 

ellátásában részesülő csoportja). Minden találkozásra 

nagy izgalommal készülünk. A karácsony előtti napokban 

ismét ellátogattunk hozzájuk. Örömmel mutatták meg, 

hogy milyen komoly átalakítás történt intézményükben. A 

séta során Gacsó Tamásné Anikó szakmai vezető és ked-

ves munkatársai kalauzoltak minket. Elmondták, hogy 

számos új helyiséggel bővült a Központ, így az ő életterük 

is tágasabbá és kényelmesebbé vált. A fiatalok boldogan 

vették birtokba az új épületrészt. A kézműves alkotásaik-

kal díszített átjárót pl. elnevezték „művészbejárónak”.  

A séta után terített asztallal, mézeskaláccsal kínáltak 

minket. Közösen elénekeltünk néhány éneket, majd fel-

idéztük az első karácsony történetét. Ezt követően versek-

kel és történetekkel ajándékoztuk meg egymást.  

Jó volt velük együtt készülni az ünnepre! 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

Beléptünk a „művészbejárón” 
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