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Ünnepi Istentiszteleti rend 
Szerda—Szombat  
( jún. 8-11) 

18 óra  Istentisztelet (Úrvacsora előké-

szítő) 

Gyülekezeti terem 

Pünkösd vas. (jún. 12.) 9 óra Istentisztelet + Úrvacsora Templom 

 11 óra Istentisztelet + Úrvacsora Vénkerti Imaház 

(Dobó I. u. 12.) 

 15 óra Istentisztelet + Úrvacsora Pród—Művelődési 

ház 

 18 óra Istentisztelet Gyülekezeti terem 

Pünkösd hétfő (jún. 13.) 9 óra Istentisztelet + Keresztelő Templom 

 15 óra Istentisztelet + Úrvacsora Hajdúvid Általános 

Iskola 

Hírek 

Felhívás 
J ú n i u s — a u g u s z t u s  h ó n a p o k r a 

gyerekfelügyelőket keresünk a vasárnap 
délelőtti Istentiszteletek idejére 

Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban. 
 

 

Meghívó 

 
Szeretettel hívunk és várunk minden 

kedves érdeklődőt, a 2011. 06.11-én 14:30-
kor kezdődő ballagási ünnepségünkre a 
templomba.  

Lapzárta 

Augusztus 15. 

A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  

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

Számlaszám: 10400346-00026769-00000008 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.  
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998  
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com 
http://www.bocskaiter.hu 

Tanévzáró 
 

A tanévzáró Istentisztelet június 19-én 
17:00-kor lesz a Református Templomban. 

Ezúton köszöntjük a tanítókat és a tanárokat  
pedagógusnap alkalmából! 

A  H a j d ú b ö s z ö r m é n y i  B o c s k a i  t é r i  R e f o r m á t u s  G y ü l e k e z e t  h í r l e v e l e  
2011. május—június 

„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim 
lesztek … egészen a föld végső határáig.” (ApCsel. 1,8)  

Presbiterválasztás 

Új Iskolaigazgatónk 

Ünnepünk: 
Pünkösd 

Gyülekezeti  
házunk 
 jövője 

Tartalomból: 
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Ünnep 

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel...” 
 (Ap. Csel.2,4) 

Nemrég hallottam egy házaspárról, akik a 
gyermektelenség okozta hiányt azzal igyekez-
tek betölteni, hogy drága játék babákat vásá-
roltak. Lakásuk jelentős részét nekik rendez-
ték be gyönyörű ágyacskákkal, babakocsik-
kal, ruhácskákkal. Babáikat külön fürdőszo-
bában fürösztötték. Hátborzongató volt még-
is a csend, mert a szobát nem töltötte be élet. 
A sebzett lelkű házaspár napjai pedig nem 
lettek boldo-
gabbak a drá-
ga tárgyaktól. 

A pünkösdi 
történet kulcs-
s z a v a  e z : 
„megteltek”. A 
t a ní t vá ny o k 
Húsvét után 
50 nappal Je-
ruzsálemben 
megteltek az-
zal az erővel, 
ami teljessé 
tette az életü-
ket és a hitü-
ket. Eljött a 
S z e n t l é l e k , 
hogy vele be-
teljen, jóllak-
jon, betelje-
sedjen az em-
ber élete. 

Mária már 
korábban megtapasztalta a Lélek természet-
feletti, életteremtő erejét, amikor Jézus fo-
gant (Lk.1,35). A zsoltárírók is írtak az Isten 
jelenlétével beteljesedett ember öröméről: 
„Csordultig van poharam” (Zsolt 23,5) vagy 
„Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyö-
nyörűség jobbodon” (Zsolt.16,11). Olvasunk 
arról is, hogy Isten szereti a halakkal teli há-
lót, a jól tartott ötezer embert és a maradé-
kokkal megtöltött teli kosarakat. Isten szereti 
a bőséget, nem fukar, nem féltékeny gyerme-
kei boldogságára, sőt szívesen adja nekik két 
kézzel áldásait. Legszívesebben azonban 
Szentlelket ad, azaz önmagából valamit. Be-
tölt a külső szorítások ellenére is belső bé-
kességgel, üröm nélkül való örömmel, embe-

ri értelemmel, utolérhetetlen bölcsességgel, 
az ellenség szeretetére is képes szeretettel, 
ötletgazdagsággal. 

 Szentlélekkel való megtöltekezésnek az 
állapota nem idézhető elő, hanem adatik. Mi 
magunktól csak üres, élettelen pótlékokkal 
tudjuk kitölteni fájó hiányainkat. Mi csak 
„drága babákkal‖ vesszük körül magunkat, 
mint az a sebzett lelkű házaspár. De Isten 

többet készített 
nekünk.  Ő be 
akar tölteni iga-
zi élettel, el nem 
múló örömmel. 
Ő meg akarja 
tölteni igeolva-
sásunkat, ige-
hallgatásunkat 
tartalommal. Ő 
meg akarja töl-
teni temploma-
inkat hozzá vá-
g y a k o z ó k k a l . 
G a z d a g í t a n i 
akar minket 
bibl ia ó rá ko n, 
ifin, gyermek-
istentisztelete-
ken. Hiszem, 
hogy ezen a 
nyáron is be 
akar minket 
tölteni Lelkével 

a gyülekezeti táborban, hogy új lendületet 
vehessen a hitünk, gyülekezeti és családi éle-
tünk. Ennek örvendezünk Pünkösdkor, Isten 
mindeneket betölteni képes bőkezűségének. 

A tanítványok úgy telhettek meg Lélekkel, 
hogy imádkoztak érte, Isten akaratát keres-
ték, egymással pedig egy akaraton voltak. 
Tegyük mi is ezt! Lelkünknek, gyülekeze-
tünknek, egyházunknak nincs szüksége szép, 
de élettelen körülményekre, hanem Isten 
élettel betöltő Lelkére. Fohászkodjunk érte 
kitartóan! Ámen. 

Lomentné Szopkó Tünde  
lelkész 
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Iskolánk életéből 

Legyetek felkiáltójellé! Ez volt az idei 
„Szeretethíd‖ elnevezésű önkéntes program 
szlogenje. 
Felkiáltójellé lenni – ahol csak tudunk, akár 
a közvetlen vagy a tágabb környezetünkben, 
lakóhelyünkön, gyerekek, idősek, betegek, 
segítségre szorulók között, bárhol, ahol van 
tennivaló. 
2011 az önkéntesség éve az Európai Unió-
ban, és református egyházunkban is. Ehhez 
kapcsolódóan kiemelt rendezvény volt május 
20-21-én a Szeretethíd. 

Mi az egykor felkiáltójelekként élő lelkipász-
torok nyughelyeit jártuk végig felkiáltójeles 
pólóban. A Baltazár Dezső Református Álta-
lános Iskola 8. osztályosaival péntek délután
– az előző évek mintáját követve – a Nyugati 
temetőben nyugvó, Hajdúböszörményben 
szolgált lelkészek sírjait kerestük fel és hoz-
tuk rendbe, egy-egy emlékező koszorút elhe-
lyezve. Segítségünkre volt helyismeretével 
Szabó Márton gondnok úr, és példamutatá-
sával az osztályfőnök, Gál József tanár úr is. 
Összesen tíz sírnál jártunk, köztük iskolánk 
tanárainak közelebbi vagy távolabbi rokonai-
nál is. A munka mellett volt alkalom a teme-
tőről, temetésről, halálról, feltámadásról, 
örök életről is beszélgetni a diákokkal, ami, 
hisszük, nem iskola-ízű tanulás volt, hanem 
annál sokkal több és maradandó emlék. 
Mindeközben temetési szertartás volt, gyá-
szolók, családtagok látogatták szeretteik sír-
jait – mi pedig felkiáltójelekké lehettünk je-
lenlétünkkel, elvégzett önkéntes munkánk-
kal. 

Kovács-Győri Zsuzsa 
iskolalelkész 

Szeretethíd 2011 

Nagy vagy! 

Ahogy azt már az előző számunkban olvas-
hatták, iskolánk bejutott a Nagy vagy! című 
országos ügyességi vetélkedő döntőjébe, 
melynek lebonyolítása és televíziós felvétele 
2011. 05. 08-án volt Budaörsön. 

A kiélezett versenyben csapatunk az 54 
induló közül az V. helyezést érte el. Az okle-
vél átvételét követően sok értékes ajándékkal 
lettünk gazdagabbak. Miénk lett egy BL –
labda, egy 200.000 Ft-os illetve 150.000 Ft-
os sportszervásárlási utalvány az E-on és a 
Kinder+Sport felajánlásával, valamint egy 
100.000 Ft értékű Crayola iskolaszercso-
mag . 

A nyertes csapat tagjai: 

 Csatáriné Kiss Judit 

 Forgács Csaba 4.b 

 Gál József 

 Győrfi Attila 

 Kathi Ildikó 8.o. 

 Papp Roland 8.o. 

 Poczetnyik Luca 4.a 

 Poczetnyik Mária 

 Szabó Brigitta 6.o. 
 

Pótjátékosok:  

 Kiss Kamilla 8.o. 

 Fekete Ádám 8.o.  

 Deák Bence 7.o. 
 

Gratulálunk teljesítményükhöz! 
 

Mátyusné Szabó Adrienn 

Az önkéntes 8.-osok 

Iskolánk képviselői a nyereményekkel 
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Iskolánk életéből 

Az édesanyáknak 
Május első vasárnapján ismét nagy tömeg 

gyűlt össze reggel a templomban, de úgy 
gondolom nem hiába, hiszen ez az Istentisz-
telet különleges volt. Tiszteletes asszony igei 
szolgálata után a 4.b osztályos gyerekek ké-
szültek műsorral anyák napja alkalmából. Az 
alapos felkészülésben segítségükre voltak 
tanítóik: Fesetőné Dobó Zsuzsanna és Nyisz-
torné Kiss Judit. A zenei aláfestést a Bárka 
zenekar szolgáltatta. 

A könnyfakasztó szolgálat alkalmával hall-
hattunk szebbnél szebb verseket, dalokat és 
monológokat. A gyerekek segítségével fel-
idéztük, hogy honnan is ered ez a szép ün-
nep, és miben is rejlik szépsége . 

Biztos sok munkájuk volt benne, amit ez-
úttal is köszönünk. Isten áldását kérjük 
munkájukra. 

Mátyusné Szabó Adrienn 

Hétpróba 
Iskolai 7próba verseny került megrende-

zésre 2011. május 26-án, tanáraink felsős 
munkaközösségének szervezésében.  

Minden osztályból egy 7 fős csapat jelent-
kezhetett. A vetélkedő 7 feladatból állt. A 
feladatok egy ügyességi és egy húsvéti téma-
körhöz tartozó bibliaismereti  feladatrészből 
álltak. 

Az 1. próbán kis fa halacskákat kellett ki-
halásznunk egy vizes tálból. Amikor kifogtuk 
az összes halat, akkor megkaphattuk a fel-
adat második részéhez tartozó betűkártyá-
kat. A betűkártyákból 2 nevet kellett kirakni. 

A 2. próbán a „jeruzsálemi‖ utat kellett 
megtennünk a félbevágott farönkökből rög-
tönzött papucsokkal. A feladat sikeres telje-
sítése után egy virágvasárnapi puzzle-t kel-
lett kirakni. 

A 3. próba az utolsó vacsorához kapcsoló-
dott. Magokat kellett szétválogatnunk és 
meg kellett nevezni a Páska vacsorához kap-
csolódó ételeket. 

A 4. helyszínen fakanállal diót vezettünk 
egy kicsi szoros kapun keresztül, majd a Bib-
liából kikerestünk egy húsvéti igét.  

A következő megmérettetésen a húsvéti 
örömüzenetet fejtettük meg, ami rovásírás-
sal volt leírva egy papírra. 

Ezt követően az „élet vizét‖ kellett kanállal 
időre összegyűjtenünk. A feladat végén meg 
kellett fejteni, hogy ki volt az, aki Jézus mel-
lett, a kereszten kapott az élet vizéből. 

Végezetül nagy köveken egyensúlyozva 
jutottunk el az utolsó bibliai feladathoz, ahol 
a nagy hét jeles napjait párosítottuk a napo-
kon történt eseményekkel. 

Nagyon izgalmas verseny volt, jól éreztük 
magunkat. Jó volt felszabadultan játszani a 
győzelemtől függetlenül. Boldogok voltunk, 
amikor láttuk, hogy kicsik sé nagyok egy-
aránt szurkolnak nekünk, és érdekli őket a 
játék.  

Később mindenki kipróbálhatta a feladato-
kat. A mellettünk lévő iskola több tanulója is 
kíváncsi volt rendezvényünkre. Aktívan 
szurkoltak és sajnálták, hogy ők nem vehet-
nek részt az izgalmas Hétpróbánkon. 

Antal Krisztina és Kiss Petra 6.o. 

A 4.b osztály köszönti az édesanyákat 
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Gyülekezeti élet—Presbiterválasztás 

Presbiterválasztás 2011 (1. rész) 

Fontos időszakba érkezett egyházunk, a 
Magyarországi Református Egyház. 2011. 
december 31-ével megszűnik a presbiterek 6 
éves megbízatása. Annak érdekében, hogy a 
jövő év január 1-jén a presbitérium teljes 
joggal és hatáskörrel kezdhesse meg munká-
ját, szükséges még ebben az évben Gyüleke-
zetünkben is megtartani a tisztújítást. 

A tisztújítás során, azaz a presbiterválasz-
tás menetében a két legfontosabb mérték: 
Isten Igéje, a Szentírás, valamint Egyházunk 
hatályos tör-
vénye. Isten 
Igéjét magya-
rázzák hitval-
lásaink is, a 
H eid el b erg i 
Káté és a II. 
Helvét Hitval-
lás. Természe-
tesen a pres-
b i t e r e k r e , 
mint gyüleke-
zeti szolgálat-
tevőkre is ki-
térnek hitval-
lásaink a Bib-
lia alapján (ld. 
II. Helvét Hit-
vallás XVIII. 
fejezete). 

Isten Igéjé-
ben ezt olvas-
hatjuk: „Azért 
h a g y t a l a k 
Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetle-
nül maradt ügyeket, és presbitereket állíts 
szolgálatba városonként, ahogyan meg-
hagytam neked: ha van olyan, aki feddhe-
tetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei 
hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és 
nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint 
Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önké-
nyeskedő, nem indulatos, nem részeges, 
nem kötekedő és nem haszonleső, hanem 
vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igaz-
ságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragasz-
kodik a tanítással megegyező igaz beszéd-
hez, hogy az egészséges tanítással tudjon 
bátorítani, és meg tudja győzni az ellensze-
gülőket.” (Tit. 1,5-9) Ezzel párhuzamosan az 
1Tim 3,1-7-ben is nagyon fontos kritériumo-

kat fogalmaz meg Pál apostol a gyülekezeti 
tisztségviselőkkel, elöljárókkal szemben. 
Meg kell jegyezni, hogy Pál apostol a presbi-
ter és a püspök kifejezéseket ugyanarra a 
tisztségre használja, csak a későbbi koroktól 
kezdve jelentett a püspök magas rangú egy-
házi vezetőt. 

Egyházunk Alkotmánya (a többször módo-
sított 1994. évi II. törvény) a Szentírás alap-
ján foglalja rendszerbe a presbiterekre, a 
gondnok(ok)ra és a presbitériumra vonatko-

zó jogszabályo-
kat. Ezek a tör-
vények minden 
teljes jogú egy-
háztag számára 
tartalmaznak 
jogokat és kö-
telességeket. 
„A Magyaror-
szági Reformá-
tus Egyház tag-
ja minden ma-
gyar – illetve 
Magyarorszá-
gon élő nem 
magyar – ál-
lampolgár, akit 
a református 
egyház szertar-
tása szerint 
megkeresztel-
tek, valamint 
az a nagykorú 
keresztyén, aki 

magát reformátusnak vallja. Teljes jogú 
egyháztag az, akit megkereszteltek, 
konfirmációi fogadalmat tett, a gyüle-
kezeti istentiszteleten és az úrvacsorai 
közösségben részt vesz, és egyházköz-
ségében az egyház fenntartásához hoz-
zájárul. Az ilyen egyháztagnak nagyko-
rúsága elérésétől kezdődően választó 
joga van és választható. 

A református egyháztag kötelessé-
gei: Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, 
mértékletes és józan életet éljen. Az istentisz-
teleteken és az úrvacsorában részt vegyen, 
házassága kötésénél, gyermeke keresztelésé-
nél, halottja eltemettetésénél az egyház rend-
je szerint járjon el. Gyermekeit a református 
vallásban neveltesse, és konfirmálásukról 
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Gyülekezeti élet—Presbiterválasztás 

gondoskodjék. Az egyházi közterheket az 
egyházi előírásokban megszabott módon és 
mértékben viselje. Az elfogadott egyházi 
tisztséget vagy megbízást híven betöltse. 

A református egyháztag jogai: Az egy-
házközség istentiszteleti szolgálati közössé-
gében való részvétel; a konfirmált egyháztag 
az úrvacsorai közösség részese. Házasságá-
nak megkötése, gyermekének megkeresztelé-
se, halottjának temettetése végett az egyház 
szolgálatának igénybevétele.  

Gyermekének vallásos oktatását az egyház 
iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is 
igényelheti. Az egyházi tisztségek betöltése-
kor az egyházi törvényben megszabott felté-
telek mellett választó és választható, az egy-
házközség presbitériuma által összeállított 
névjegyzék alapján.‖ 

Összegezve: Egyházközségünk presbitéri-
uma – ahogy minden évben – a 2011-es esz-
tendőre is összeállította a teljes jogú egyház-
tagjaink névjegyzékét, a Választói névjegyzé-
ket. Ezt a névjegyzéket a Hajdúvidéki Refor-
mátus Egyházmegye jóváhagyta, hitelesítet-
te. A névjegyzékben szereplők közül lehet 
majd jelölni és választani presbitereket a 
tisztújítás során. A választási folyamatban is 
csak a névjegyzékben szereplők vehetnek 

részt. A presbiterek feladata, hogy a lelki-
pásztorral közösen jó sáfárai (gazdái, gondvi-
selői, irányítói és felelősei) legyenek a gyüle-
kezetnek. Felelősek a gyülekezeten belüli 
misszióért és lelki életért, az anyagi javakkal 
és épületekkel való jó gazdálkodásért. Jó, ha 
a jelöltek között vannak a pénzügyekhez ér-
tők, jó szervezőkészséggel, stb. rendelkezők, 
vagy olyanok, akik a gyülekezet tagjai közül 
sokat ismernek. De a legfontosabb, hogy pél-
damutatóak legyenek hitükben, szolgálat-
készségükben, Isten és a Bocskai téri Gyüle-
kezet iránti hűségükben, legyen bennük 
missziói látás és lelkület. 

Kérjük egyháztagjainkat, hogy imádsággal 
készüljenek gyülekezetünk életének különö-
sen is meghatározó eseményére, a presbiteri 
tisztújításra. Kérjük, hogy kísérjék figyelem-
mel a tisztújítással, a választás menetével 
kapcsolatos híradásainkat. Gyülekezeti újsá-
gunk következő számában közölni fogjuk a 
választás menetét. Illetve hamarosan honla-
punkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk 
minden egyháztagot és érdeklődőt. 

Loment Péter  
lelkész 
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Iskolánk életéből 

Partiumban jártunk 

2011. május 13-14-én 
Erdélybe látogatott 
iskolánk tantestüle-
te. Kirándulásunkat 
Érsemjénben kezd-
tük, ahol Kazinczy 
Ferenc szülőházát 
tekintettük meg. Az 
érmihályfalvi refor-
mátus templomban 
tett látogatás után 
Nagykároly felé vet-
tük utunkat. Idegen-
vezetőnknek hála, 
nagyon sok informá-
cióval gazdagodtunk 
a város nevezetessé-
geit illetően. Legtöb-
bünk számára újdon-
ságot jelentett Kap-
lonyban a Károlyi-

család temetkezési helyének megtekintése.  
Tasnádon szálltunk meg, ahol másnap kö-

zös áhítaton vettünk részt a helyi református 
templomban. Megható volt Kölcsey Ferenc 

emlékhelye előtt 
énekelni nemzeti 
imádságunkat, a 
Himnuszt. Érd-
mindszenten 
(Adyfalván) a Nyu-
gat nagy költőjének, 
Ady Endrének a 
szülőházába láto-
gattunk, aztán Szat-
márnémeti neveze-
tességeiben gyö-
nyörködhettünk 
idegenvezetőnk se-
gítségével. Kirándu-
lásunkat a csengeri 
református temp-
lom és az általános 
iskola megtekinté-
sével zártuk. 

Mindannyiunk 
számára felejthetetlen élményt nyújtott ez a 
közösen eltöltött két nap. 

Süvöltős Marianna 

Tantestületünk 

  

Kazinczy Ferenc  

emlékszobra 

Ady Endre 

emlékszobra 

A kirándulók nevében köszönjük Eszenyi Balázs igazgató úrnak a kirándulás körültekintő 
megszervezését.  

Lomentné Szopkó Tünde 
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Iskolánk életéből 

Bemutatkozás 

Nagyon megtisztelő szá-
m o m r a ,  h o g y  a 
2012- es tanévtől kezdő-
dően a Baltazár Dezső 
Református Általános 
Iskola intézményvezető-
jeként munkálkodhatok. 
Röviden szeretnék né-
hány személyes momen-
tumot, gondolatot meg-
osztani vezetői elképze-
léseimmel kapcsolatban. 
1970. június 26-án szü-
lettem Hajdúböször-
ményben. Általános is-

kolai tanulmányaimat a helyi Bethlen Gábor 
Általános Iskolában folytattam, majd a Bocs-
kai István Gimnázium tanulója voltam. 1991
-ben a debreceni Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát sze-
reztem, majd 1991-től 2000-ig, volt gyerek-
kori iskolámban, a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában tanítottam. Közben férjhez men-
tem és 1993-ban megszületett Máté nevű 
kisfiam, aki jelenleg a Veress Ferenc Szak-
képző Iskola 11.-es tanulója. 

2000-ben kerültem a Baltazár Dezső Re-
formátus Általános Iskolába, ahol tanító-
ként, alsós munkaközösség-vezetőként, 
majd 2003-tól kezdődően igazgatóhelyettes-
ként dolgoztam. Ez idő alatt elvégeztem a 
Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási 
Vezető szakát. 

Igazgatóhelyettesként részt vettem abban 
a folyamatban, amelyben az intézmény ki-
alakította egyedi arculatát, elnyerte a város-
ban a szülők, gyermekek bizalmát, és ma 
már egy korszerű, az induláshoz képest nagy 
létszámú egyházi intézménnyé nőtte ki ma-
gát. Intézményvezetőként alapvető célom, 
hogy a tantervi anyagon túl a nálunk tanuló 
gyermekek olyan lelki többletet szerezzenek, 
amely támaszul szolgálhat későbbi életük 
mindennapjaiban is. Olyan gyermekközpon-
tú, a tanulók egyéni adottságaihoz igazodó 
nevelő-oktató munka megvalósítása, amely a 
hit által, a református egyház hagyományai-

ra épülő magasabb erkölcsi normákat közve-
tít. Elengedhetetlen feltétel a magas színvo-
nalú oktatás biztosítása, mely lehetővé teszi 
diákjaink számára a képességeiknek megfe-
lelő továbbtanulást. 

Iskolánkban létkérdés a megfelelő tanulói 
létszám biztosítása. A városban működő töb-
bi általános iskola, valamint az egyre csökke-
nő gyermeklétszám versenyhelyzet elé állítja 
intézményünket. Ezért kiemelten fontos ve-
zetői feladat a beiskolázás elősegítése, az 
iskolaválasztás előtt álló szülők időben törté-
nő tájékoztatása az intézményünkben folyó 
munkáról. 

Vezetői terveim között kiemelt helyen sze-
repel a tehetséggondozás, hangsúlyosan az 
idegen nyelv, magyar, matematika és művé-
szetek terén. Továbbra is támogatjuk a lema-
radó tanulóink felzárkóztatását, a tanulási 
nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel ren-
delkező gyermekek fejlesztését. A közeljövő-
ben megoldandó feladat a tornaterem építé-
se, hiszen a növekvő létszámunk, a minden-
napos testnevelés, a tanulók számára megfe-
lelő sportolási lehetőségek biztosítása ezt 
szükségessé teszi. 

Hatékony nevelő-oktató munkánk érdeké-
ben szükséges az oktatást segítő szemléltető 
eszközök, interaktív anyagok, digitális táb-
lák, a könyvtári állomány folyamatos bővíté-
se. 

Vezetői munkám során fő törekvésem 
olyan intézményi légkör kialakítása, amely-
ben gyermek és pedagógus egyaránt ottho-
nosan érzi magát, szívesen tanul, dolgozik. 
Igyekszem tudásom és hitem szerint a rám 
bízott feladatokat lelkiismeretesen ellátni, 
munkatársaimmal együttműködve iskolán-
kat a gyermekek, szülők megelégedésére 
irányítani, munkámat szolgálatként végezni. 

Szeretném, ha az intézményünkben folyó 
munka valamennyi színterét áthatná Pál 
apostol korinthusiakhoz írt első levelének 
16. rész 14.verse: 

„ Minden dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” 

Balláné Bodai Judit 
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Gyülekezeti élet—Gyülekezeti ház 

Megint felújítás?! 

Teheti fel a kérdést akár Ön is. És ezt a kér-
dést újabbakkal lehet bővíteni: Mi szükség 
van a régi Bódi-féle ház felújítására? Nem 
lenne jobb inkább lebontani? Mi értelme van 
annak, hogy sok pénzért egy ilyen romos 
épületet fel akar az egyház újítani, inkább 
örülne a szépen elkészült templomának? 

Személy szerint nagyon örülök az ilyen és 
hasonló kérdéseknek, mert számomra ezek 
azt jelentik, hogy nem közömbösek az embe-
rek azzal szemben, ami a Bocskai téri Gyüle-
kezetben történik. Örülök annak is, hogy így 
lehetőségem van néhány dolgot megosztani 
egyháztagjainkkal a Gyülekezeti Házzal kap-
csolatban. 

Mindenek előtt fontos tudatosítani, hogy 
2008 nyarán egyházközségünk és a Bódi 
Család tagjai között létrejött egy megállapo-
dás, így pont került a csaknem harminc éve 
húzódó tárgyalások és egyeztetések sorára. 
Gyülekezetünk tulajdonosa lett az egész in-
gatlannak. Ettől az időtől kezdve már nem 
beszélhetünk Bódi házról, hanem Gyülekeze-
ti Házról. Elődeink hosszú éveken, évtizede-
ken keresztül arra törekedtek, hogy a vasár-
napi templomi istentiszteletek mellett legyen 
méltó és megfelelő hely a hétközi bibliakörök 
és csoportok számára is. 

Ez a szükség élesedett fel 2010-ben azzal, 
hogy több bibliakör és csoport indult újon-
nan. Heti vagy kétheti rendszerességgel a 
Gyülekezeti Házban 11 különböző csoport, 
bibliakör, istentisztelet , gyermek -
istentisztelet, zenekari és konfirmációs felké-

szítés kapott helyet. Sajnos, még sokan belül-
ről nem ismerik ezt az épületet, nem tudják, 
hogy sokszor milyen pezsgő élet, nevetések, 
beszélgetések, istendicsérő zene és ének tölti 
meg a romos falakat. Hálával a szívünkben 
mondhatjuk el, hogy Isten Lelke betölti az 
emberek szívét és az öreg épületet egyaránt. 

Akik hetente az Isten Igéje és a közösség 
után vágyakozva eljönnek, azok tisztán látják 
a felújítás szükségességét, kézzelfogható ér-
telmét és hasznát. Velük együtt kérek min-
denkit, hogy adományaival segítse a Gyüle-
kezet Házának felújítását. Természetesen 
mindent elkövetünk, hogy egyéb támogatá-
sokat is felkutassunk, és pályázati lehetősé-
get kihasználjunk. De tudnunk kell, hogy ez 
elsősorban a Bocskai téri Gyülekezetnek, 
Önnek és nekem, vagyis nekünk a legfonto-
sabb. Legyen a legfontosabb! 

Terveink szerint szakaszolva fogjuk a fel-
újítást elvégezni. A pontos költségvetést a 
pályázó kivitelező cégek árajánlatait megis-
merve lehet majd meghatározni. Újságunk-
ban, az internetes honlapunkon és a vasárna-
pi istentiszteleteken alkalmanként be fogunk 
számolni a fejleményekről. Kérjük, legyen 
részese valamelyik hétközi csoportnak, és 
ezáltal még szorosabban a gyülekezet nagy 
családjának. És kérjük, Isten iránti háláját 
fejezze ki a Gyülekezeti Ház felújítására szánt 
adományával is! Szeretettel köszönjük! 

Loment Péter  
lelkész 
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Gyülekezeti élet—Gyülekezeti ház 

A gyülekezeti ház belső felosztása 

11 

 

Énekeljünk az Úrnak 

Szentlélek, jövel! 

2. Jöjj, pünkösdi láng, Nyisd meg szívünk, szánk, Hogy a bűntől Szálljon fel imánk! 
3. Adj bátor hitet, Zengő éneket, Mely sok bűnöst megtérésre, Üdvre elvezet. 
4. Szenteld meg szívünk, Hogy eggyé legyünk, Hogy Jézusról vallást tenni Mindig kész le-
gyünk. 
5. Ha eljő az est, Ránk  fátylat ereszt, Boldog szívvel zengje ajkunk: Győzött a kereszt! 

Áldunk Téged mennyei Atyánk szeretete-
dért, kegyelmedért, hogy elhívtál minket 
Fiadnak, Jézus Krisztusnak követésére. 

Hívunk Téged Szentlélek Isten, és kérünk, 
formálj minket megváltó Urunk hű tanítvá-
nyaivá. Az a végtelen szeretet áradjon 
felebarátaink iránt, amely által Ő élte itt 
földi életét, és kész volt feláldozni magát 
másokért, e világ bűneiért, mindnyájunk 
megváltására. Jövel Szentlélek Isten, töltsd 
be szívünket, életünket, hogy Krisztus meg-
váltott, újjászületett követőiként éljünk, és 
töltsük be küldetésünket ebben a világban. 

Áldd meg Urunk ezt a gyülekezetet jelen-

léteddel, Szentlelked bölcsességével, vigasz-
talásával, útmutatásával, vezess, terelgess 
bennünket, nyájadat. Áldd meg gyülekeze-
tünk, iskolánk kicsinyeit, nagyjait. Add, 
hogy Krisztusra mutasson életünk, Krisztus 
életét tudjuk tovább élni. 

 „Ti pedig szeretteim épüljetek szentséges 
hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. 
Tartsátok meg magatokat Isten szereteté-
ben, várván a mi Urunk, Jézus Krisztusunk 
irgalmát az örök életre.‖ Ámen. 

Csukásné Bernáth Krisztina 
kántor 

Pünkösdi imádság 
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Gyerekoldal 

Jézus a feltámadása után 40 nappal, kivitte 
a tanítványokat egy Bethánia nevű faluig. Ott 
elbúcsúzott tőlük és megáldotta őket. Ezután 
a szemük láttára felment a mennybe. Nézték, 
amint egyre magasabbra emelkedik, míg vé-
gül a felhők egészen eltakarták Őt. Kicsit szo-
morúak voltak, hogy ezen a földön már nem 
láthatják többé Jézust úgy, mint eddig. De 
továbbra is szerették és dicsérték Őt, mert 
tudták, hogy mennynek és földnek Ura. 

Jézus mennybemenetelére emlékezünk 
minden évben Áldozócsütörtök ünnepén. A 
történetet bővebben is elolvashatod az Apos-
tolok Cselekedeteiről írt könyv 1. részében. 

Imádkozzunk! 

Dicsérlek Jézusom, hogy a Te hatalmad a 
legnagyobb ezen a világon. Szeretnélek én is 
naponta imádni Téged! Ámen. 

Készítsd el Jézus mennybemeneteléről a 
képet! 

• Színezd ki a képet és a felhőket! 

• Vágd ki a külön álló felhőket! Légy óva-
tos, hogy a betűkkel jelzett füleket le ne vágd 
a felhőkről! 

• A szaggatott vonalak mentén hajtsd be a 
szögletes füleket!  

• Ragasztózd be a füleket és illeszd a ki-
nyitható felhőket a helyükre!  

Jó munkát! 

Kedves Gyerekek! 
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Gyülekezeti élet—Szolgálat 

Kárpát-medencei ifi találkozó 
Május 13-án és 14-én három ifis-

társammal együtt részt vettük az első alka-
lommal megrendezett Kárpát-medencei ifi-
találkozón, a Debreceni Egyetemi Gyülekezet 
vendégszeretetét élvezve. 

Szívünkben nagy várakozással indultunk 
el, s bár a viharos idő nem éppen volt hasz-
nunkra, mégsem bántuk meg, hogy nekivág-
tunk ennek a találkozónak. Az egyetemi 
templomba belépve sok szorgos fiatal lány és 
fiú rendezkedett, segített a papírmunkában, 
vagy éppen a hozzánk hasonlóan megázott 
ifiseket próbálta felvidítani egy pohár forró 
teával. Az első napon, a regisztrációt követő-
en zenés áhítaton vettünk részt, majd Bölcs-
kei Gusztáv püspök úr mondott beszédet, 
melyben üdvözölte a Kárpát-medence min-
den részéből összesereglett ifjúságot, és 

hangsúlyozta, milyen fontos szerepe van en-
nek az alkalomnak a határon túli kapcsola-
tok kialakításában. Ezt követően, mind pén-
teken, mind szombaton érdekes kapcsolat-
építő programokon vehettünk részt, melyek 
játékos módon jelképezték Isten szeretetét, 
és gondviselését. A szombati nap csúcspontja 
talán az volt, amikor minden ifinek testvér-
ifit kellett választani, és megállapodni, hogy 
milyen módon kívánjuk egymást segíteni, a 
közös élmények számát gyarapítani. Mi egy 
bihardiószegi (Románia, a határtól kb. 10 km
-re) és egy berettyóújfalui ifit választottunk, 
de címet cseréltünk más ifikkel is. Bízunk 
abban, hogy Isten segítségével az itt kötött 
barátságok, ismeretségek hosszú életűek 
lesznek. 

Molnár Levente 

Anyák napja a Szivárvány-házban 

„Tollaival betakar téged és szárnyai alatt 
oltalmat találsz.” (Zsolt. 91,4 ) 

Anyák napi ünnepségre kaptunk meghívót 
a Tiszafüredi Ref. Gyermekotthonból. Az 
intézettel már hosszú évek óta tart fenn kap-
csolatot a Kálvin téri és a Bocskai téri gyüle-
kezet néhány testvére. A két gyülekezetből 
összesen tízen fogadtuk el a kedves meghí-
vást. 

Először az igazgatónő köszöntötte a szülő-
ket és az ország néhány gyülekezetéből meg-
jelent testvéreket, akik már évek óta hűséges 
látogatók és támogatók. A fiatalok anyák na-
pi köszöntő műsora nagyon megható volt, 
könnyes mosolyt csalt sokunk szemébe. Az 
intézet lelkipásztora, Kiss Ella rövid igema-
gyarázata jó útravaló volt számunkra. Isten 
úgy véd, óv bennünket, mint a madarak vé-
dik, óvják meleg szárnyaik alatt előbb tojása-
ikat, majd fiókáikat. Ezekre a gyerekekre 
különösen gondja van Istennek, hiszen szá-
mukra nem jut annyi melegség, gondosko-
dás, mint a családban növekvő gyerekekre. 
Ezért azt szeretné, ha mi is melengetnénk 
őket jelenlétünkkel, ölelésünkkel, szerete-
tünkkel. Ők nagy hiányát érzik ezeknek a 
dolgoknak. Amikor ott vagyunk nem győz-
nek betelni velünk. Szinte ránk zúdítják há-
lájukat, szeretetüket, ami számunkra is nagy 

örömet okoz. 
Ajándékot készítettek és ezeket kiosztották 

a jelenlévők között. A Tiszafüredi Reformá-
tus gyülekezet lelkipásztora elmondta milyen 
nagy öröm számukra, hogy az intézet lelkisé-
ge egyre növekszik és a gyerekek egyre köze-
lebb kerülhetnek Istenhez. 

Néhány átadott gondolat és közös éneklés 
után ebéd következett. Ebéd után ketté osz-
lott a csoportunk. Az egyik fele három- négy 
gyerekkel elment a városba fagyizni. A másik 
fele ott maradt a kertben, kihoztunk egy kis-
fiút és egy kislányt beszélgetni, sétálni. 

Vegyes érzelmekkel a szívünkben indul-
tunk haza. Egyrészt örömmel, mert ha kevés 
ideig is, de velük lehettünk, másrészt kissé 
szomorúan, hiszen olyan parányi, amit értük 
tehettünk, mint egy csepp a hatalmas tenger-
ben. 

Isten melengesse, óvja és védje továbbra is 
ezeket a kis fiókákat! Adjon türelmet, szere-
tetet az otthon vezetőinek, dolgozóinak eh-
hez az Isten és az emberek előtt nagyon ked-
ves, de bizony egyáltalán nem könnyű szol-
gálathoz! 

„Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, ami-
képpen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon el 
minket, el se távozzék tőlünk.‖ (1Kir. 8,57) 

Nagy Sándorné 
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Gyülekezeti élet—Tábor 

Épüljünk együtt nyáron is! 
Gyülekezetünk építésének fontos pillére a nyári tábor, ahol generációk együtt lehetnek, hit-

ben növekedhetnek, összetartozásban erősödhetnek. Ezért szeretettel hívjuk fel egyháztagja-
ink figyelmét , hogy akinek csak lehetősége van, vegyen részt a táborban, imádkozzon érte 
vagy adományaival támogassa valaki eljutását. 

A július 31. és augusztus 6. között Szajol Alcsi-szigetre szervezett táborról bővebb informá-
ciót és jelentkezési lapot a www.bocskaiter.hu honlapon vagy a Lelkészi Hivatalban kaphat-
nak az érdeklődők. 

 
Imatémák a gyülekezeti táborért 

 Minél több gyülekezeti tag el tudjon jönni a táborba. Az akadályok szűnjenek meg az eljö-
vetelünkkel kapcsolatban, vagy tudjuk leküzdeni őket, a gyülekezet jövőjének munkálása 
érdekében. Isten rendelje ki a családoknak vagy a gyülekezetnek az eljöveteléhez szüksé-
ges anyagiakat!  Senki ne maradjon itthon anyagi problémák miatt! 

 A gyülekezet adakozásáért a tábor céljára (II. Kor. 9: 6-8, Fil. 4: 17). 

 Minden gyülekezeti tag ismerje  fel helyét és  szolgálatát a  táborban(I. Kor. 12: 18). 

 A gyülekezet szeretet által való épüléséért, testvéri kapcsolatok gazdagodásáért a táborban 
(Kol. 3:12-13). 

 A gyülekezeti tábor  főbb céljainak meglátásáért, a célok elfogadásáért (Fil. 2:2). 

 Szeretetünk felébresztéséért az elveszettek és egymás iránt. 

 A Szentlélek erőteljesebb munkájáért, jelenlétének áldásaiért a táborban és a gyülekezet-
ben. 

 A gyülekezet lelki – szellemi megújulásáért. Azért, hogy ebben lehessen jó eszköz a tábor. 

 A tábori kiscsoportok lelki – szellemi épüléséért. 

 Újabb gyülekezeti kiscsoportok létrejöttéért.  Lássuk meg a jövő alkalmas csoportvezetőit! 

 A tábori csoportvezetőkért, munkájukért. 

 A tábori igehirdetőkért, szolgálatuk áldásaiért (I. Péter 4: 11). 

 Jó időjárásért. 

 Elmaradt vagy perifériára  került  gyülekezeti tagokért, hogy el tudjuk hívni őket a tábor-
ba. 

 A gyermekmunkásokért, munkájukhoz sok bölcsességért, türelemért, kitartásért. 

 A zenei szolgálattevőkért. 

 Az Úr őrizzen meg minket a balesetektől, 
sérülésektől. 

 A tábor vezetőiért, bölcsességért, tudják 
elvenni minden dologban Isten vezetését. 

 Őszinteség kibontakozásáért, az egymás 
iránti szeretet gazdagodásáért. 

 Közösségi és egyéni áldásokért, üzenete-
kért. 

 Megtérésekért, megújulásokért, odaszáná-
sokért, röviden: Mindenben legyen meg 
Isten akarata! 

Új információ: A táborozási díjból minden résztvevőnek 3000 Ft kedvezményt tudunk 
biztosítani támogatóink jóvoltából! Akik nem egész hétre jönnek, arányosan részesülnek a 
csökkentésből. 
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Gyülekezeti élet—Könyvajánló 

Isten válaszai az élet nehéz kérdéseire 

Itt egy vadi új Rick 
Warren könyv! 
Ez már a harmadik 
könyve a népszerű 
s z e r z ő n e k 
(Céltudatos élet, 
Céltudatos gyüleke-
zet), amely hazánk-
ban megjelent.  
A Céltudatos élet 
c. könyve óriási 
nemzetközi és hazai 
siker is egyben! Ná-
lunk több éven át az 
"Év könyve" lett 
az eladások szerint. 

Nos, most itt az új könyv! 
Hogyan...  
... birkózhatok meg a stresszel ? 
…. kelhetek fel a kudarc után ? 
... győzhetem le a depressziót ? 
... lehet békességem ? 
Van válasz az élet nehéz kérdéseire!  
A válasz a Bibliában található, mely meg-

változtatja a kilátásaidat és az életedet. 
A szerző a Szentíráshoz fordul, hogy meg-

mutassa, mit mond az Ige az emberek leg-
égetőbb kérdései közül tizenkettőről. Olyan 

kérdések ezek, amiket biztosan feltettél már 
te is, vagy valószínűleg fel fogsz tenni előbb- 
utóbb. Ez a könyv egyszerű, lényegretörő 
válaszokat kínál, amiket azonnal alkalmaz-
hatsz is, hogy tovább tudj lépni azokon a te-
rületeken, ahol megrekedt az életed ; és cél-
tudatos, békés, értelmes életet élhess! 

Ezekben a tanulmányokban egyszerű mód-
szereket találsz arra, hogyan alkalmazd Isten 
igazságát a személyes életedre, a családodra 
és a munkádra. Úgy meríthetsz a legtöbbet 
ebből a könyvből, ha megteszed amit mond! 

Rick Warrent gyakran nevezik ―Amerika 
legnagyobb hatású lelki vezetőjének.‖ Ő írta 
minden idők első számú kemény kötésű 
bestsellerét, a Céltudatos életet ; és ő alapí-
totta a Saddleback Gyülekezetet, amely mára 
a világ egyik legnagyobb és legismertebb 
gyülekezete lett. Ő a Céltudatos Mozgalom 
alapítója, amely 160 ország mindenféle fele-
kezetéből gyülekezetek tízezreit fogja össze. 
Szerzője a Céltudatos gyülekezet című köny-
veknek is. 

Good news 
Keresztény könyvesbolt 
 

Aki meg szeretné vásárolni, érdeklődjön a 
lelkészi irodában. 

 

Várjuk Szentlelkedet! 

Vízhiány…fertőzött vizek. 
Jó az évezredes csodáról énekelni,  
amikor megitatni a szomjasakat 
 kősziklából forrás fakadt… 
s mai csodákra várni. 
Élő Jézus, legyen, ahogy ígérted! 
Ejtsenek ámulatba minden népet 
a vizek új csodái! 
Ha aki szomjazik, hozzád siet, 
Te ma is adsz neki élő vizet. 
S ha hisz Tebenned, 
lelkébe árasztod Lelked, és belsejéből  
élő víz folyamai ömlenek. 
A sivatagban források fakadnak, 

s amerre az élő víz buzog, árad,  
oázis támad 
mindenütt, szerte a Földön. 
Add Lelkedet, hogy áradjon, ömöljön,  
élessze fel az elepedteket, 
halálra váltakat! 
Áradjon az irgalom szeretet,  
amerre szerte a világon 
ezer meg ezer új forrás fakad! 
Várjuk a vizek új csodáit. 
Várjuk Szentlelkedet! 

Túrmezei Erzsébet  

http://www.bocskaiter.hu

