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„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját,  

ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” 

                                                                                                  1Móz. 2,24  
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1. Nem a házasság teszi boldoggá az em-

bert, hanem az Istennel való közösség. 

Ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy 

van-e (lesz-e) párod, hanem az, hogy ki a 

te Istened: magad alkottad-e Őt kívánsá-

gaid szerint, képzeleted és gondolataid 

segítségével, vagy a Bibliában magát kije-

lentő, valódi, élő Isten az, akinek a kezé-

be teszed az életedet, beleértve a házas-

ságkötésed ügyét is. 

2. Isten a házasságodat is arra akarja hasz-

nálni, amire a házasságodtól független is 

az életedet: hogy az Ő hatalmát és szere-

tetét megismerjék az emberek. Ezért 

olyan társra kell találnod, akivel a közös 

életetek Isten dicsőségét és szeretetét 

tükrözi: készek és képesek vagytok egy-

más iránti önfeláldozásra, hűségre, meg-

bocsátásra, és folytonos megújulásra a 

szeretetben. Ilyen kapcsolat kizárólag 

olyan emberrel lehetséges, aki ugyanúgy 

Isten megváltott gyermeke, és az Úrnak 

szentelt életre ugyanúgy törekszik, mint 

te magad. 

3. A társkeresésben ne használj semmilyen 

"kegyes" módszert, de használd józan, 

Isten igéje és Szentlelke által irányított 

ítélőképességedet és megújult gondolko-

dásodat. 

4. Készülj fel arra, hogy a párod is ember, 

vagyis nem tökéletes. Állj ellen a „csőlá-

tás” és a projekció torzításainak. 

5. Csak olyan emberrel köss házasságot, aki 

testileg is vonzó számodra. Ismerd meg 

jól a gondolkodását, életszemléletét, ér-

tékrendjét is, és vizsgáld meg, harmoni-

zál-e a tiéddel. 

6. Légy tudatában annak, hogy döntéseddel 

sok mindenről lemondasz: az összes töb-

bi nőről illetve férfiról, önállóságodról, 

személyes szabadságodról. 

7. Légy tudatában annak is, hogy döntésed 

egész éltedre érvényes! 
 

 
http://lelkigondozas.freeblog.hu/archives/2007/ 
09/19/A_parkeresok_het_aranyszabalya/ 

A párkeresők hét aranyszabálya 



3 

 

Bibliaismeret 

6-8 fős csapatok jelentkezését várjuk. Mindkét gyülekezetből több csapat részvételére számí-

tunk. A csapatok vegyes életkorúak legyenek. A versenyzőknek idén „tüzes történetekből” kell 

készülniük, mely készüléshez Biblián kívül nem szükséges mást használni. A csapatoknak előze-

tesen egy szabadon választott „tüzes történethez” makettet kell készíteni. Bármilyen anyag és 

bármilyen technika alkalmazható a makettek elkészítéséhez. 

A „tüzes történetek” a következők: 

 Illés, Isten tüze (1Kir 17 – 2Kir 2, 18) 

 Az Úr szövetséget köt Ábrahámmal (1Móz 15, 7-21) 

 Lót megmenekül Sodomából (1Móz 19, 1-29) 

 Isten próbára teszi Ábrahám hitét (1Móz 22, 1-19) 

 Isten elhívja Mózest (2Móz 3 – 4, 17) 

 A páskabárány elrendelése (2Móz 12, 1-14) 

 Az Úr vezeti Izráelt (2Móz 13, 17-22) 

 Az aranyborjú (2Móz 32, 1-29) 

 Nádáb és Abíhú (3Móz 10) 

 Három férfi a tüzes kemencében (Dán 3) 

 Meghasonlás az evangélium miatt (Lk 12, 49-53) 

 A Szentlélek kitöltése (ApCsel 2, 1-13) 

 Pál Málta szigetén (ApCsel 28, 1-10) 
 

Asztalitenisz 

Mindkét gyülekezet állítson össze egy 12 főből álló csapatot. A csapat tagjai különböző életkorú-

ak és neműek legyenek. 

 

Kispályás gyermek labdarúgás 

Gyülekezetenként egy gyermekekből (max. 14 éves korig!) álló csapat. A játék 5+1-es felállásban 

folyik majd, de természetesen cserék is lehetnek. 

 

Kispályás felnőtt labdarúgás 

Gyülekezetenként egy felnőttekből álló csapat. A játék 5+1-es felállásban folyik majd, de termé-

szetesen cserék is lehetnek. 

 

Sakk 

Mindkét gyülekezetből egyéni nevezéseket várunk. (max. 12 fő/gyülekezet) 
 

Családi sorverseny 

Vegyes életkorú, 7 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőség szerint 1 óvodás, 1 alsós, 1 felsős 

gyermek legyen, valamint 2 felnőtt nő és 2 felnőtt férfi). Egy gyülekezetből több csapat is nevez-

het. 
 

Rajzverseny 

Egyéni nevezéseket várunk. Téma: „Isten tüze” 

(Az idei vetélkedőt a Kálvin téri Gyülekezet szervezi—köszönjük munkájukat) 

www.bocskaiter.hu 

Két templomban - Egyházban 

Vetélkedő - 2012. március 25. 
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Tisztelt támogató gyülekezet! 
Végtelen hálára indít, hogy hazánk nehéz 

helyzetében, a családok napi gondjai köze-
pette Támogatóink nemes lélekkel gondol-
nak távoli embertársainkra: a legnyomo-
rultabb leprabetegekre. Köszönöm, hogy 
szívüket és pénztárcájukat megnyitják azok 
számára, akik ugyanúgy vágynak szép, ér-
tékes emberi életre, mint mi és akiknek 
helyzete nélkülünk teljesen kilátástalan 
maradna. Köszönöm a bizalmat és az egyre 
növekvő támogatást. 1954 óta egy ENSZ-
határozat értelmében minden január utol-
só vasárnapja a „Leprások Világnapja”. 
Ekkor különös figyelmet kapnak a leprabe-
tegek és a velük foglalkozó szervezetek.  
50 éve a lepra már gyógyítható! Mégsem 
jut el a jó hír mindazokhoz, akiket érint, 
mivel ők a társadalom legnyomorultabbjai: 
a „negyedik világ”, ahogy Kalkuttai Teréz 
anya nevezte őket. Szegénységük, tudatlan-
ságuk, elesettségük a mi számunkra egy-
szerűen elképzelhetetlen. Az utca és a nyo-
mornegyedek lakói ők, kiket csak aprólé-
kos munkával tud a Lepramisszió elérni. 
Az elmúlt évtizedekben milliókhoz juttatta 
már el a Nemzetközi Lepramisszió a gyó-
gyítást, majd rendezte a betegek életét a 
különféle programok segítségével: oktatás-
sal, szakmára tanítással, munkahely létesí-
tésével, otthonhoz segítéssel. 

Bár hatalmas kutatások folynak, sajnos 
még ma sincs védőoltás a lepra ellen. Évről 
évre ugyanannyian betegszenek meg: átla-
gosan minden 2. percben kiderül valakiről 
a földön, hogy leprás, s közülük minden 5. 
gyermek! A Nemzetközi Lepramisszió fel-
világosító kampányokkal mind többeket 
igyekszik meggyőzni arról, hogy évtizedes 
félelmeik alaptalanok, s a leprabetegeket 
nem kirekeszteni, hanem szeretni, segíteni, 
gyógyítani és emberi életre felemelni kell. 
Mindebben, mi a magyarországi Lepra-
misszió, Támogatóink nagylelkűségének 
köszönhetően tudunk részt venni. Az év 
során ezekhez kérjük szeretettel Támoga-
tóink szíves segítségét, melyet előre is kö-
szönünk. 

Isten áldását kérem életükre. Tisztelettel 
és hálás szeretettel 

Riskóné Fazekas Márta 
 Igazgató 

Gyülekezetünk 29 éve kapcsolódott 
be ebbe a munkába. Az elmúlt évben 
egyszázhúszezer forinttal támogat-
tuk a misszió munkáját. Minden tá-
mogatónk adományát hálásan kö-
szönjük. 

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik 
szívem. … és énekelve adok néki hálát.” 

Zsolt.28,7 

 
A Lepramisszió imádsága 

Szerető  mennyei Édesatyánk, életnek 
adója, tekints kegyelmesen a leprában 
szenvedőkre! Érintsd és gyógyítsd meg 
őket, ahogyan Jézus is tette földi élete so-
rán! Adj bölcsességet és kitartást azoknak, 
akik e betegség gyógyításán és megelőzé-
sén fáradoznak! Adj tudást és szeretetet 
azoknak, akik közvetlenül foglalkoznak a 
betegekkel! Forraszd össze a szétesett csa-
ládokat és a szétszakadt barátságokat! Ösz-
tönözd a te hívő népedet arra, hogy fogé-
konnyá váljanak a Lepramisszió szolgálata 
iránt! Soha ne legyen hiány sem személyi, 
sem tárgyi feltételekből, hanem akaratod-
nak megfelelően és a Te Szent neved dicső-
ségére végezhessék a gyógyítás munkáját! 
Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiad-
nak, a mi Urunknak nevében kérünk. 
Ámen. 

Leprások világnapja 
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Szivárvány otthon 
December 10-én gyülekezeti csoport in-

dult Tiszafüredre, Adventi ünnepségre, a 
Szivárványházba. Mint első látogatás, szá-
momra vegyes érzelmekkel indult ez az út. 

Megérkezésünkkor az intézmény lelké-
sze, igazgatója és természetesen az otthon 
lakói fogadtak bennünket nagy szeretettel. 

Az alkalmi színházteremben kezdetét 
vette az ünnepség. Az igazgatónő köszön-
tőjével kezdődött és az otthon lelkésznőjé-
nek igehirdetésével folytatódott. „Immá-
nuel” – az az „Velünk az Isten” – köré fo-
nódott a beszéde. Az otthon lakóinak elő-
adásában verseket hallhattunk, a karácso-
nyi történetet és énekeket. A műsor meg-
kapó és egyben megható volt számomra. 

Ezután rövid szünet következett. Ezalatt 
az idő alatt szeretetvendégséggel tiszteltek 
meg bennünket. 

Ebéd után a budapesti lelkész rövid áhí-

tatát hallhattuk az adventi gondolatok je-
gyében: Ki milyen lelkülettel várja és ké-
szül a karácsonyra? Igemagyarázatában 
megjegyezte, hogy a becsületes keresztyén 
emberekre nehéz időszak következik. 

A találkozó a noszvaji lelkész gondolatai-
val folytatódott. Végül a böszörményiek 
bizonyságtevő szolgálatával zárult Nagy 
Sándorné és Tóth Zsigmond testvéreink 
személyében. 

Közben a lakókkal kötetlen ismerkedés 
és barátkozás bontakozott ki, miközben a 
szeretet sajátos formáját tapasztalhattuk 
meg. Az őszinte mosolygós simogatás érzé-
seivel búcsúztunk, amelyet most ismerhet-
tünk meg. 

Az otthon lelkésznőjét, vezetőjét és min-
den dolgozóját nagy elismerés illeti.  

Isten gazdag áldását kérjük életükre. 
Fekete Imre presbiter 

A gyülekezetben a látogatási szolgálat 
egy ideje családi elfoglaltságok, unokák 
születése, betegségek és egyéb gondok mi-
att eléggé lecsökkent. Mindenki egyre job-
ban le van terhelve, egyre nehezebb az élet. 
Jó lenne, ha minél többen, főleg fiatalab-
bak, sőt ifisek is vállalkoznának erre a szol-
gálatra.  

Arra gondoltam, hogy akik részt vállalná-
nak ebből a szolgálatból, azok között szét-
osztom azoknak a testvéreknek a nevét, 
címét, akik ritkán, vagy egyáltalán nem 
tudnak már templomba járni, vagy lelki 
támaszra, vigasztalásra szorulnak. Már 
csaknem 37 nevet, címet sikerült átadnom 
így.  Ha valaki szeretne látogatási szolgála-
tot vállalni, és tud is a lakóhelyéhez közel 
eső olyan idős embert, aki igényelné a láto-
gatást, a törődést, vagy akár fiatalabbat is, 
aki lelki támaszra szorul, az jelezze a lelké-
szi hivatalban, vagy nálam. 

Nem kell ettől megijedni. Miről is szól 
ez? Két vagy három hetenként fél óra, egy 
óra látogatás, beszélgetés, Isten szereteté-
nek megélése testvérek között. Ha valaki-

nek több az ideje ennél sűrűbben is mehet, 
ha kevesebb, telefonon is lehet érdeklődni. 
Ha beteg, felhívni vagy meglátogatni, szü-
letésnapon, névnapon személyesen, telefo-
non vagy képeslapon megköszönteni. Gyü-
lekezeti újságot, igehirdetést vinni. Az a 
lényeg, hogy a kapcsolat fennmaradjon. 
Nem az a fontos, hogy milyen időközön-
ként történik a kapcsolatteremtés, hanem 
az, hogy kitartóak, hűségesek legyünk a 
vállalt szolgálatban. 

Így nem szakad meg a kötelék ezekkel a 
testvérekkel. Örömet szerzünk nekik is 
ezzel a gesztussal és mi is feltöltődünk. 
Hiszen „aki mást felüdít, maga is fel-
üdül…” (Péld.11,25). Így kialakulhatnak 
szorosabb testvéri–lelki szeretetkapcsola-
tok. De jó is lenne! Bízom benne, hogy az 
Úr meg fogja áldani ezt a kezdeményezést! 

„EGYMÁSNAK TERHÉT, HA HORDOZ-
ZÁTOK, ÚGY TESZTEK JÉZUS SZAVA 
SZERINT…” 

Szeretettel: Nagy Sándorné Margitka 

Látogassunk! 

A gyermekoldalon található kérdések megfejtései: „Á” betűs személyek: Ábel, Aj, Ábrahám, Akháb, Ararát 
Üzenet küldői: Mózes, Józsué, Gedeon, Sámson, Saul, Salamon, Illés, Jeremiás 



6 

 

www.bocskaiter.hu 

 2011-ben 47 különböző csoportba vihettük 
el rendszeresen Isten Igéjét. 

 Vasárnaponként együtt dicsértük Istent.  
Általános vasárnapokon átlag 200-an vol-
tunk a 9 órás istentiszteleteken. A hittanosa-
inkkal és szüleikkel közös családi vasárnapo-
kon átlagosan 530-an vettek részt. Továbbra 
is lassú növekedés és fiatalodás észlelhető az 
istentiszteleten résztvevők arányát tekintve. 

 A Vénkerti, a Pródi, Hajdúvidi istentisztele-
tek látogatottsága stagnált. 

 Végezte munkáját a Presbitérium és a bizott-
ságok. Velük havonta tartottuk gyűléseinket, 
de hétről hétre aktívan szolgáltak közöttünk. 
Októberben megválasztotta a gyülekezet a 
következő hat évre a presbitérium tagjait, 
akik Advent 4. vasárnapján fogadalmat tettek. 

 Végezte munkáját az Igazgató Tanács, akikre 
az igazgatóválasztás lebonyolítása miatt több 
feladat hárult 2011-ben. 

 Áldozatos munkát végzett az Orgonaalapít-
vány kuratóriuma is. 

 15 egyházi iskolai csoportban, 2 gyülekezeti 
hittan csoportban, 9 önkormányzati intéz-
ményben működő hittancsoportban összesen 
485 gyermekkel találkoztunk hetente.  Ezt a 
szolgálatot 5-en végeztük lelkészek és hitok-
tatók. 

 Az elmúlt évhez hasonlóan 7 iskolásokkal és 
szüleikkel közös Családi Vasárnapot tartot-
tunk. Ezeket az alkalmakat a gyermekek 
színvonalas szolgálata tette színesebbé. 

 A megnövekedett létszámra tekintettel a tan-
évnyitót, tanévzárót és a ballagást nem a va-
sárnapi gyülekezettel együtt tartottuk. 

 Gyermek istentisztelet - ünnepek kivételével 
- minden vasárnap volt. Szervezésükben je-
lenleg 3 önkéntes vesz részt. A gyermek is-
tentiszteletre járók száma az elmúlt évben 
nem növekedett. 

 Új kihívás volt viszont, hogy az egészen ki-
csik istentisztelet alatti megőrzését megold-
juk. Ebben 3 anyuka és az ifisek segítettek 
felváltva. 

 Az ifjúsági bibliakör heti rendszerességgel 

működött önkéntes munkatársak szolgálatá-
val. Az ifisek maguk is többféle szolgálatot 
vállaltak az elmúlt évben is. Létszámuk né-
mileg növekedett (15 fő). 

 Működött 5 felnőtt bibliakör. A hétfői, a csü-
törtöki és a pénteki felnőtt csoport a korábbi-
akhoz hasonlóan hetente találkozik. A baba-
mama körösök és férfikörösök kéthetente. 
Növekedett a férfikörre járók száma.  
A Konfi+ csoport iránti érdeklődés viszont 
kicsit csökkent.  Ezekben a hétközi csopor-
tokban tapasztaltuk meg leginkább a közös 
bibliatanulmányozás élményét és az egyéni 
számontartást. 

 Egy szolgálati területként működött a Bárka 
Zenekar. A gyülekezet nagy örömmel hallgat-
ja őket, közös táborozásainkat az ő zenéjük 
teszi emelkedettebbé. 2011-ben fejleszteni 
tudtuk technikai eszközeiket. 

 Két alkalommal volt gyülekezeti kávéház, 
amely a kötetlen beszélgetésekre adott lehe-
tőséget. 

 Két alkalommal volt közös gyülekezeti ebéd 
(nyáron és télen). 

 Bibliaórákat, istentiszteleteket tartottunk 
hetente a Fazekas Gábor Idősek Otthonában, 
kéthetente a Szent Kamill Idősek Otthoná-
ban (2011. április óta), havonta az Iszákos 
Mentő Misszióban, a pedagógusoknak és a 
presbitereknek. 

 Iskolánk pedagógusaival, tavasszal Partium-
ban jártunk, ősszel két csendes napot tölthet-
tünk el Tivadarban és környékén, hogy test-
ben és lélekben felfrissüljünk. 

 Továbbra is használjuk gyülekezeti honla-
punkat, mely segíti a tájékoztatást, kapcso-
lattartást. 

 Kéthavonta megjelenő gyülekezeti újságunk 
formája 2011-ben megújult. Számai 800-900 
példányban fogytak el. Sokan írtak bele cik-
keket, többen segítettek a lektorálásban és a 
szerkesztésében, így mindig meg tudtuk töl-
teni új tartalommal. A kiadására történő 
adakozást is szívükön viselték a gyülekezet 
tagjai. 

(Folytatás a 7. oldalon) 

A 2011. év értékelése  
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 Működött gyülekezeti iratterjesztésünk két 
önkéntes kitartó szolgálatával. 

 72 keresztelés volt, ebből 18 felnőtt, 54 gyermek. 

 33-en konfirmáltak, ebből 19 felnőtt, 14 fiatal. 

 6 pár kérte templomunkban Isten áldását 
házasság kötésére. 

 Református temetési szertartás végzésére  
36-szor kértek minket (17 férfi és 19 nő rava-
tala mellé). 

 7 alkalommal úrvacsoráztunk, ebből egy al-
kalommal a nyári Gyülekezeti Táborban. 
Legtöbben Húsvétkor úrvacsoráztunk, 237-
en. 

 Több alkalommal volt zenés bizonyságtétel 
vagy művészeti előadás a templomban. 
(Bárka Gyülekezeti Zenekar, Magvető Kórus, 
Rákász Gergely, Fekete Nándor, Kovács 
Krisztián, Dér Denissa, Jótékonysági műso-
ros est) 

 Gyülekezeti életünket színesítették és közös-
ségünket építették a következő alkalmak: 

1. Negyedik többgenerációs Gyülekezeti 
Tábor volt a Szajol melletti Alcsi szigeten, 
augusztus elején, ahol összesen 108-an 
voltunk. 

2. Téli, szánkózással egybekötött gyülekezeti 
hétvégén vettünk részt ugyancsak Mátra-
házán. (50 fő) 

3. Húsvét előtt térdekorálással hívtuk fel a 
járókelők figyelmét a közelgő ünnep való-
di tartalmára. 

4. Október 31-én reformációi templomúton 
jártunk Szatmárban. 

5. Advent első vasárnapján „Adventi Szösz-
mötölőt” tartottunk. 

6. Az év utolsó napjaiban a gyülekezet ön-
kéntes munkatársaival töltöttünk együtt 
egy estét a terített asztal mellett. 

7. Az ifisek és a konfirmandusok egyházme-
gyei ifjúsági találkozón vehettek részt 
Hajdúszoboszlón. 

8. Emlékezetesek voltak a házasság hetével 
kapcsolatos programok. 

9. Szeptemberben új emberek bekapcsolása 
céljából tartottuk az érdeklődők istentisz-
teleteit, melyre több vasárnapon keresztül 
együtt készült a gyülekezet. 

10. Együtt ünnepeltünk városunkkal nemzeti 
ünnepek és a Város Napja alkalmából. 

11. Nálunk volt az idősek hónapjának záró 
alkalma. 

12. A vendégelőadókat hívtunk a két félév-
kezdő iskolai csendes napra januárban és 
szeptemberben (Gál Álmos keramikus, 
Fekete Erzsébet misszionárius) 

 Többen hűségesen végezték az idősek és be-
tegek látogatását. 

 Többféle sorozatban tanulmányoztuk Isten 
Igéjét. Ezekből csak a vasárnap délelőtti is-
tentiszteleteken elhangzottakat elevenítsük 
fel: 

 Gyülekezetünk küldetése (5 rész) 

 Házasságról (3 rész) 

 Hitünk hősei az Apostolok Cselekedetei-
ben (5 rész) 

 Hogyan fogadjuk be az érdeklődőket?  
(3 rész) 

 Érdeklődők istentisztelete (2 rész) 

 Egyházfenntartást fizetők száma 464 fő volt 
(2011-ben 421 fő). 43-al fizettek többen egy-
házfenntartást, mint 2010-ben. Átlagosan 
8000 Ft /Fő (2011-ben 7300 Ft/fő) volt az 
egyházfenntartói járulék összege. A legala-
csonyabb egyházfenntartás 1000 Ft, a legma-
gasabb 80000 Ft volt személyenként. 

 Gyülekezeti ház felújítására 2 128 200 Ft 
adomány érkezett magánszemélyektől.  
Ez jelentős összeg, de sajnos csak töredéke 
annak, amiből korszerűen fel lehet újítani 
gyülekezeti házunkat. Továbbra is várjuk rá 
az adományokat, és figyeljük a pályázati le-
hetőségeket. 

Megköszönöm mindenkinek hűséges, szív-
ből jövő önkéntes alkalmi vagy rendszeres 
munkáját. Köszönöm, imádságaikat, adomá-
nyaikat. Azt, hogy másokat hívogattak, hogy jó 
szándékú, építő észrevételeikkel segítették a 
gyülekezetben folyó munkát. 

A fenti áldásokért, alkalmakért, együttlétekért 
mindannyian legyünk hálásak Istennek!  
Köszönjük meg Neki, hogy adott erőt, látást és 
használni tudott minket 2011-ben is. 

(Elhangzott 2012. január 8.-án az istentiszteleten) 

Lomentné Szopkó Tünde 
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Istennel kézen fogva a mélységekben is 

Az Uzonyi család 

Mindannyian gondolkodtunk már az 
életben arról - főleg, ha nehéz helyzetben 
voltunk - hogy mit kellene tennünk, mi 
lenne a helyes, hol rontottuk el? Aki Isten 
útmutatására tud hagyatkozni, az nem 
bizonytalanodik el. Azt gondolom Uzonyi 
Antal is ilyen ember, aki hagyja, hogy az 
Úristen vezesse, így biztos léptekkel megy 
a rázósabb utak között is. 

Az Úr irányítja annak az embernek a 
lépteit, akinek az útja tetszik neki. (Zsolt. 
37.23.) 

Friss élményükről, a téli gyülekezeti ki-
rándulásról kérdezem először. Hogy telt a 
hétvége? 

- Kellemesen elfáradtunk. A rövid időtar-
tam ellenére lelkiekben is feltöltődtünk, 
hitben is erősödtünk. A ismerősöket új ol-
dalukról ismertük meg, de új emberekkel 
is találkoztunk. A vetélkedőkből nagyon 
sokat tanulhattunk, a hiányosságok rögtön 
a felszínre törtek. 

Mikor érintett meg először Jézus Krisz-
tus? 

- Gyermekkorom óta járok templomba, 
keresztelkedésemtől ismerem Jézus Krisz-
tust. Szüleim vallásos nevelésben részesí-
tettek - emlékezik vissza a családfő. 

Feleségét, Katikát kérdezem. Milyen 
érzés, hogy férjedet, Antit az Úristen veze-
ti? A Te hitedre ez hogyan hat? 

- Nagyon sokat jelent szá-
momra - kezdi a válasz-
adást a mindig mosolygós 
Katika - Örülök és támoga-
tom a szolgálatban, illetve 
én is bekapcsolódom a 
gyülekezet életébe. A hite-
met erősíti és kölcsönösen 
támogatjuk egymást. 
   Mit jelent számodra a 
presbiteri tisztség? Milyen 
elképzeléseid vannak eset-
leg a gyülekezet jövőjére 
nézve? - fordulok ismét a 
komoly, de azért el-
elmosolyodó Antihoz. 
- Nagyon jól esett a felké-
rés. A hitem kiteljesedését 
jelenti a szolgálatra hívás. 

Egy olyan szolgálatra, amit örömmel te-
szek. 

A nyár óta végzem a kivetítő körüli teen-
dőket, nagy lelkesedéssel. Ez olyan kihívást 
jelentett nekem, ami valós idejű feladat, 
ehhez eddig nem nagyon voltam hozzá-
szokva. Gépész vagyok, ott nem annyira 
fontos, ha később készül el valami, itt vi-
szont azonnal kell cselekedni. Eleinte volt 
egy drukk bennem, hogy el ne rontsam. 

A tisztséggel kapcsolatos feladatok ez-
után következnek. Az Építési Bizottságban 
fogok tevékenykedni, amennyiben elfoga-
dásra kerül. Lesz feladatunk. Szeretném 
olyan eredményesen végezni a szolgálatai-
mat, mint ahogy a szakmám területén, eh-
hez kérem Isten segítségét. Kívánom, hogy 
a gyülekezet létszáma nőjön, hogy a kívülál-
ló számára vonzerőt jelentsen. 

A gyermekeitekről is szóljatok pár szót! 
- A fiúnk, Anti 9. osztályos a Mechwart 

András szakközépiskolában, gépészmér-
nöknek készül. A helikopterek felépítése 
nagyon érdekli, modellezik is, mivel igazi-
hoz nem fér hozzá. A Baltazár Dezső refor-
mátus iskolába járt, tavaly konfirmált. Sze-
ret az ifis csoportba járni, a templomba is 
rendszeresen jár velünk, gyakorolja a hitét. 

Kata hetedik osztályos a Bocskai István 
általános iskolában - folytatja Katika a 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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gyermekek bemutatását - Konfirmációs 
előkészítőre jár, ahová szeret menni.  
Érdeklődési köre a művészetek felé vonzza, 
zeneiskolában harmadik éves, zongorázni 
tanul. Az alapfokú művészeti iskolában a 
grafika tudását mélyíti. Az iskola keretein 
belül pedig a média szakkör szélesíti a látó-
körét, illetve a népdaléneklési versenyek 
tehetséges és lelkes résztvevője. 

A munkádról is mesélj kicsit! - kérem a 
szerény vállalkozót. 

- Papíripari célgépeket tervezek 21-22 
éve. Mutattak nekem annak idején egy 
cukrásztálcát, hogy tudnék-e olyan gépet 
tervezni illetve gyártani, ami abból a ter-
mékből nagyon sokat tud termelni. Azt 
feleltem megpróbálom. Két hónap múlva 
működött a gép. Így jöttek a megrendelé-
sek, a következő egy pékáru-tasak gyártó 
gép volt. A hasonló gyári gépek teljesítmé-
nyét messze túlszárnyalta (1mp alatt 10 
db). Jelenleg kb. 25 féle gépet gyártunk.  
A gépgyártások közepette egy kollegámmal  
olyan kihívást kerestünk magunknak, hogy 
papírgyárat építsünk. Meg is valósítottuk 
olyan nehézségek közepette, amit nem is 

álmodtunk. Isten segítségével minden baj-
ból szerencsésen kikeveredtünk. Talán ez 
köszönhető annak is, hogy sohasem a ha-
szonszerzés volt az első, hanem az alkotás 
öröme. Így van ez ma is ! - vallja be őszin-
tén, és alázatossága példaértékű. 

Ha az Úristenre gondoltok milyen jelző 
jut az eszetekbe leginkább? Számotokra ki 
is Ő? 

- A gondviselő. Annyi mindent kaptunk 
tőle, úgy érzem, adni is kellene cserébe 
visszafelé. Azt is el kell fogadni, ha rosszat 
kapunk, méltósággal - válaszolja bölcsen 
Anti. 

A kétségbeesettebb, nehézségekkel küzdő 
embereknek mit üzentek biztatásként? 

- Felfelé és előre kell nézni, ez nehéz fel-
adat. Mindenképpen bízni, remélni és 
imádkozni alázattal! - válaszolja közösen a 
hitükben is egymásra hangolódott boldog 
házaspár. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.”   (János 3,16) 

Rózsáné Szilvi 

Mennyei Atyánk! 

Hálát adunk gondviselő szeretetedért, 
melyet az év minden napján kiárasztottál 
ránk. Segíts, hogy ez a szeretet bennünk is 
fellobbanjon, bennünket is megújítson, 
tettekre indítson. 

Köszönjük, hogy ebben az évben is vi-
gyáztál ránk, úgy mint a szemed fényére. 
Kísérted lépteinket, biztattál, vigasztaltál, 
erőt adtál. 

Hálát adunk lelkészeinkért, a gyülekezet 
elöljáróiért. Köszönjük, hogy vezetted őket. 
Irányt mutattál hogyan pásztorolják, terel-
gessék a te nyájadat. Hálát adunk a gyüle-
kezeti csoportokért, a csoportvezetőkért. 
Hálát adunk testvéreinkért, a testvéri kap-
csolatokért, az ige mellett és más alkalma-
kon együtt töltött időért. Hálát adunk a 
többgenerációs gyülekezeti táborért. 

Köszönjük a szolgálattevőket, köszönjük, 
hogy egyre több testvér szívét teszed késszé 
a szeretetre, a szolgálatra. Segíts, hogy egy-
re többen felismerhessék magukban a tő-
led kapott talentumot, mellyel örömmel 

szolgálhatnak gyülekezetünkben. Hálát 
adunk iskolánkért, a gyerekekért, az iskola 
vezetőiért, nevelőiért. 

Hálát adunk szeretteinkért, gyermekein-
kért, unokáinkért. Köszönjük, hogy adtad 
nekünk őket és vigyáztál rájuk. Hálát 
adunk türelmedért, mely hosszútűrő volt 
ebben az évben is. Köszönjük, hogy tart 
még a kegyelmi idő. 

Hálát adunk, hogy imádságban vihetjük 
eléd örömünket, bánatunkat. Hálát adunk 
az Imaközösségért, a gyülekezetért imád-
kozó testvérekért. 

Mennyei Atyánk! Tartsd meg az új évben 
is beléd vetett reménységünket, növeld, 
erősítsd pislákoló, gyenge hitünket! Szent-
lelked fénye kísérje és világítsa meg min-
den utunkat, cselekedetünket, gondolata-
inkat, beszédünket, szívünket az új évben 
is! 

Szent Fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk 
hallgasd meg és fogadd kegyesen a mi há-
laadó imádságunkat! Ámen. 

Nagy Sándorné 

Év végi hálaadó imádság 
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A félév utolsó tanítási napján, január 13-

án pénteken – iskolánk tanulói számára 

rendeztek ismét csendesnapot. Ezúttal 

Miklya Luzsányi Mónika író - és pedagó-

gusnőt hívták meg erre az alkalomra, mu-

tassa be egy magyar misszionárius: Molnár 

Mária életét és munkásságát. 

Máriáról hamar kiderült számunkra is, 

hogy nem félt semmitől, a bátorsága irigy-

lésre méltó volt, és erre az erényére szüksé-

ge is volt élete végéig. 

Molnár Mária a Bakonyban született és 

ott is nőtt fel. 1928-ban szállt partra Pápua 

Új-Guineában. A bennszülöttek életmódja 

teljesen eltért az európaitól. A lakosok a 

szellemekben hittek, fizetőeszközük a ku-

tyafog volt. Házaikat embercsontok díszí-

tették és a felnőtt férfiak még ettek is em-

berhúst, ami ott a vallási szertartásokhoz 

tartozott. Az eredetileg műtősnővér diako-

nissza hamar beilleszkedett, megtanulta a 

nyelvüket. De mégsem volt könnyű feladat 

számára új hitben tanítani az ott élőket. 

Néhány év múlva már keresztelések is tör-

téntek a szigeten, ami hatalmas eredmény 

volt. 

 

Molnár Máriának egyszer haza kellett 

jönnie, mert súlyos beteg volt. Ez nem rit-

kaság Pápua Új-Guineában, hiszen renge-

teg ember vesztette el életét betegségben. 

Mária szervezete is legyengült, de pár hó-

nappal később visszatért a pápuákhoz. 

Szoros kötődés alakult ki az őslakosok és a 

misszionáriusnő között, 15 évig élt és dol-

gozott a szigeten. 

Molnár Mária élete mindannyiunk szá-

mára példaértékű lehet. Nem félt attól, 

hogy nem éli túl a hajóutat, vagy hogy a 

szervezete nem fogja bírni az egyenlítői 

éghajlatot. Tudta, mi vár rá, mégis elin-

dult, hogy hirdethesse az evangéliumot 

olyanoknak, akik még nem hallottak Jé-

zusról. Sokszor érzett honvágyat, hiszen 

szerette hazáját, Magyarországot, de Jézust 

jobban szerette. Ez a szeretet tartotta és 

segítette meg a nehézségek idején is. 

Akik többet szeretnének megtudni Mol-

nár Mária életéről és munkásságáról, ol-

vashatnak róla Miklya Luzsányi Mónika 

két könyvében is. Címük: Gyere közénk! 

(dokumentumregény) és Hét tengeren át 

(ifjúsági regény). 

Kiss Petra Zsófia (7. osztály) 

Csendesnap Molnár Máriáról 

Miklya Luzsányi Mónika:  

Gyere közénk!  

 

Molnár Mária 

az Admiralitás- 

szigeteken. 

      Hogyan élt az 

egyik leghíre-

sebb magyar 

misszionárius, 

akinek nevét 

P á p u a  Ú j -

Guineán leány-

kollégium őrzi?     

A két világháború között rengetegen 

várták izgatottan Molnár Máriának a 

csendes-óceáni Admirális-szigetekről 

hazaküldött beszámolóit. Leveleiben leír-

ta az egykor emberevő törzsekkel való 

megismerkedését, a szigetek között ke-

nun és az őserdőn át gyalog megtett 

missziós útjait… 

Dokumentumregény a javából. 

A diakonissza levelezése, a Hajnal kül-

missziói újság, továbbá néprajzi és történe-

ti kutatások, tanulmányok alapján. 

Könyvajánló 
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Most először vettünk részt a gyülekezeti 
téli táborban Mátraházán, édesanyámmal 
és a kisfiammal. A téli táj (aki szereti a ha-
vat) lenyűgöző, csodálatos és megnyugtató 
volt. Szombat délután a Kékestetőt hódí-
tottuk meg az ifisekkel. Az ellátás, a szállás 
jóval felülmúlta elképzelésünket. Az esti 
vetélkedő izgalmas és felemelő volt. Rájöt-
tünk, hogy mennyi mindent nem tudunk. 
Örültünk viszont annak, hogy a meglévő 
tudásunkkal Molnár Feri bácsinak, isko-
lánk pedagógusának csapatát erősíthettük. 
Bár az együtt töltött idő kevés volt, de a 
természet szépsége testileg, a Mennyei 
Atyánk közelsége pedig lelkileg táplált ben-
nünket. Ennek a szeretetben eltöltött két 
napnak is nagyon örültünk.  

„Jól tetted, hogy eljöttél” (ApCsel 10,33) 

- hirdette az épület falán a felirat. Tényleg 
jól tettük! 

Köszönjük a gyülekezetnek, hogy befo-
gadtak és elfogadtak bennünket! 

Kovácsné Kiss Tünde 

Hó, téli tábor, Mátraháza 

Alsó tagozatos tanulók részére Mese - rajz-
pályázatot hirdettek „KÖZLEKEDJ SPORT-
SZERŰEN”címmel. Az országos szintű meg-
mérettetésre olyan rövid történetet kellett 
írni, amelyben a sportszerű közlekedés, 
mint követendő példa jelenik meg. Emellett 
szerepet kap az autó, vagy a kerékpár, a biz-
tonságos gyerekülés, biztonsági öv, vagy a 
kerékpáros fejvédő is. 

Ecsedi Boglárka iskolánk 3.a osztályos 
tanulója, „Tapsi Gergő közlekedni tanul” c. 
munkájával nyerte meg a kiírt pályázat fődí-
ját, így könyvtárunk az Alexandra Könyv-
áruház 1.000.000 forintos könyvcsomagjá-
val gazdagodott. 

Boglárka munkáját Batári Judit  
rajztanárnő segítette. 

1 millió forintos könyvcsomag 

 

Miklya Luzsányi Mónika - Hét tengeren át  

Az idősebb generáció még olvasta Molnár Mária hazaküldött beszá-
molóit a Csendes-óceáni Admiralitás szigetekről. A műtősnővér dia-
konissza tizenöt évet élt a kísértő és rontó szellemekben hívő pápuák 
között. Hogyan fogadták a bennszülöttek a fehér miszizt és az ő Iste-
nét? A barátságokról, gyógyításokról, próbatételekről szóló történetek 
közt azon is elgondolkozhatnak a gyerekolvasók, vajon mit jelentett 
akkor is mit jelent ma a keresztény embernek az egész világért érzett 
felelőssége. 



12 

 

www.bocskaiter.hu 

„Ha engeded a szívedbe az Isteni taní-
tást, beragyogja a fény, a boldogság.” 

Az idei tél talán leghidegebb vasárnapján 
szolgáltak a 2.a osztály tanulói. A gyerekek 
szavai, csillogó tekintetük és lelkesedésük 
felmelegítette az igehirdetésen didergők 
szívét. A kisdiákok megfogalmazták, hogy 
Isten szeretete nem attól függ, hogy milyen 
a bőrünk színe, milyen nyelven beszélünk, 
mennyi a pénzünk. Isten számára egyfor-
mán fontosak vagyunk, ha befogadtuk az 

Úr Jézust az életünkbe. Ne szégyelljük az 
Isten igéjét hirdetni, hiszen mindannyian 
tanítványok vagyunk. 

Jézus is így küldte el tanítványait: „ Men-
jetek el az egész világra és hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek. 

Mert „nyomodban új meg új tanítvány 
indul el szolgálni mint a fény, ízt adni 
mint a só.” 

Bodnár Éva 

„Mert karácsony este Isten jár a földön…” 

Szenteste, az ünnepi Istentisztelet alkal-
mából nagyon sok család látogatott el a 
templomba. A jelenlévők a Baltazár Dezső 
Református Általános Iskola 6.a és a 6.b 
osztályos tanulóinak szolgálatát tekinthet-
ték meg. A dramatikus műsor a Karácso-
nyi örömének címet viselte, melyre a gye-
rekek nagy örömmel és várakozással ké-
szültek. A szívhez szóló történet az Isten 
iránti szeretetre, az önzetlen segítségnyúj- 
 

tásra, a gyöngék és az elesettek védelmezé-
sére irányította rá a figyelmünket. Napja-
inkban különösen fontos, hogy a kézzel 
fogható, anyagi értékek helyett Jézus köl-
tözzön be a szívünkbe és mutassa meg ne-
künk, hogyan kell igazán szeretnünk egy-
mást. 

Reméljük, mindenki átérezte a történet 
üzenetét és családja körében boldogan, 
békésen töltötte az ünnepeket. 

Borosné Kiss Szilvia és Süvöltős Marianna 

A 2.a osztály szolgálata 

Karácsonyi szolgálat 
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Kedves Gyerekek! 

Az alábbi meghatározások alapján keressetek olyan bibliai személyeket, akik-
nek a neve „A” vagy „Á” betűvel kezdődik! Az igehelyek megkönnyítik a dolgo-
dat, de szüleid segítségét is kérheted. 

Ádám és Éva második fia, Kain öccse. (1Mózes 4:2) 

____________________ 

Város az Ígéret Földjén. Jerikó elfoglalása után Józsué csatáinak színhelye. (Józsué 8:1) 

____________________ 

Ősatya volt, akit a hívők példaképnek tartanak. (1Mózes 12:1) 

____________________ 

Izrael királya volt, aki jogtalanul szerezte meg Nábót szőlőjét. (1Királyok 21:1) 

____________________ 

Ezen a hegységen ért talajt Noé bárkája a vízözön után. (1Mózes 8:4) 

____________________ 

 

 

 

A Nílusban héber gyermeket találtam. Dajkát keresek. _________________________ 

Kémeim visszatértek. Egy hét múlva Jerikó a miénk. __________________________ 

A gyapjú harmatos lett. Háromszáz harcossal készen állok. ______________________ 

A „róka-koma-akció” sikeres volt. A filiszteusok gabonájának annyi.  _______________ 

A szamaraknak nyoma veszett. Időközben király lettem. ________________________ 

Apám tervezte, én építettem. Holnap templomszentelés.________________________ 

Istenetek Baál most bizonyíthat. Találkozunk a Kármel-hegyén.   __________________ 

A faigát összetörték. Vasból rendelek hasonlót.  ______________________________ 

 

A megfejtéseket az 5.oldalon találod. 

Törd a fejed! Szerinted kik küldhették az 

alábbi üzeneteket? 

Ha elkészültél a feladattal kiszínezhe-

ted ezt a vidám „A” betűt! 
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Elindulunk egy úton, a házasság útján. 
„Néha gondok csüggesztenek”, de tudjuk, hogy 
az út végén Jézus vár, ezért bátran, előre me-
gyünk…gyalog. Bár szárnyalunk időnként, pe-
dig nem lenne szabad. Gyalog kell menni, 
hogy meglássuk mindazt, amit nekünk készí-
tett az Úr az úton. Figyeljünk a társunkra, aki-
vel „szeretet-kapcsolatunk” van (Dr. Pálhegyi 
Ferenc szerint). Akkor van meg ez a szoros 
kötelék, ha folyamatosan van közöttünk infor-
máció-csere, azaz rendszeresen elmondjuk 
egymásnak, hogy mire van szükségünk, beszá-

molunk élményeinkről, közöljük egymással 
gondolatainkat, kifejtjük céljainkat, kitárjuk 
egymás előtt a szívünket.  A szeretetkapcsolat-
ban önmagunk fölé helyezzük a társunkat, 
ahogyan az apostol is tanácsolja: „Különbnek 
tartsátok egymást magatoknál” (Fil.2,3). 

 „Rendeljétek alá magatokat  egymás-
nak” (Ef.5,21). A házasság egy nem könnyű 
keresztyén életgyakorlat… Mi bátran elindu-
lunk, mert Jézus vezet minket, és az út végén 
nem fog tétlenül várni. 

Csukásné Bernáth Krisztina 

szöveg: Dr. Szűcs László 

2. Ha néha gondok csüg-
gesztenek, bátran előre, föl a 
fejed! Gyalog kell menned, 
nem lehet szállni, és az út vé-
gén Jézus fog várni! 

3. Szeresd a társad, segítsd 
meg őt, ne hagyd a porban a 
csüggedőt! Ezen az úton 
együtt kell járni, és az út vé-
gén Jézus fog várni! 

4. Most mi is bátran elindu-
lunk. Te vezess minket, s Hoz-
zád jutunk. Nem fogunk többé 
tétlenül állni, mert az út végén 
Jézus fog várni! 

5. Testvér, ha egyszer el-
jutsz oda, nézz vissza hozzánk, 
bátorítva, Mutasd az utat, 
amin kell járni, és az út végén 
Jézus fog várni! 

Indulj az úton 
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Mátraháza, 2012. január 28-29. 
Január utolsó szombatján már kora reg-

gel nagy volt a nyüzsgés a Bocskai téren 
ugyanis a gyülekezet egy része Mátraházára 
indult, hogy kicsik és nagyok élvezhessék a 
tél örömeit. 7 órakor indult el a karaván, 
hogy megtegyék a körülbelül 2 órás utat. 

Egy apróság elintézése után, a röpke 2 
órás nyelvvizsga után, a mi kis csapatunk is 
rákapcsolt, hogy beérje a korán kelőket, és 
addig is megpróbáltuk az összes informáci-
ót begyűjteni a többiektől. Kiderült, hogy 
éppen lekéstük a délelőtti szánkózást, ami 
nem kevés eséssel, borulással és nevetéssel 
járt.  

Délután négy óra körül sikerült betop-
pannunk a délutáni vetélkedőre, ahol azon-
nal a csoportunkhoz lettünk irányítva, és 
megpróbáltuk a még ép agysejtjeinket 
munkára bírni. Nagyon jól éreztük magun-
kat a korántsem hétköznapi feladatok meg-
oldása közben, amit az ínycsiklandozó va-
csora után folytattunk. Ezután a közös 
éneklés következett, ami a kedvenc részem 
volt a hétvégén. Régi kedvenceket és új da-
lokat is énekeltünk csodaszép gitárkíséret-
tel. Ezután a bátrak és hidegbírók, valamint 
akik korban megfelelőek voltak, elindultak, 
hogy megcsodálják a Farkas-kutat, ahol a 
legmerészebbek meg is kóstolták a jéghideg 
forrásvizet. Átfagyva, kimerülten, de na-
gyon jó hangulatban tértünk vissza a szál-
lásra, és egy forró zuhany után sokan azon-
nal le is feküdtek, hogy kipihenjék a nap 
fáradalmait. Természetesen ezek nem mi, 

ifisek voltunk. Az egész csapat összegyűlt, 
hogy csak úgy együtt legyen, beszélgessen. 
Hihetetlenül jó érzés egy nagy családon belül 
egy kisebbhez is tartozni, ahol mindenki elfo-
gadja a másikat, és még ennél is jobb azt lát-
ni, hogy folyamatosan gyarapszunk.  

     Miután még éppen elfogad-
ható időben ágyba kerültünk, 
egy pillanat alatt elaludtunk, 
és nyugodtan szunyókáltunk 
reggelig, egy apró megszakí-
tással, amikor is az éjszaka 
közepén arra ébredtem, hogy 
valaki szólt, nézzem meg, a 
felettünk lévő ablakból pont a 
Nagy Göncöl szárát lehet látni. 
Gyönyörű látvány volt.  
    Reggel rendes kamasz lé-
tünkre eszünk ágában sem volt 
időben kikelni az ágyból, de 
végül a folytonosan megszólaló 
ébresztők, valamint az egyre 
növekvő fecsegés minket is 
kivert az ágyból. Reggeli után 

Istentisztelet következett, ami a megszokott 
módon, de nem a megszokott helyen zaj-
lott.  

Délelőtt még elmentünk sétálni és szán-
kózni, valamint megépítettük a harmadik 
hóembert, amit az első mellé állítottunk. 
Majdnem mindenki időben ért be ebédre, 
ami szintén nagyon finom volt. Utólag is 
szeretném megköszönni az ott dolgozók-
nak, hogy egész hétvégén értünk fáradtak. 

Délután jóllakott óvodásként aludtunk 
egyet, majd nagyon gyorsan összepakol-
tunk, és miután meggyőződtünk, hogy sem-
mit sem fogunk otthagyni, elindultunk ha-
zafelé. Az út első szakaszában még tanul-
tunk, olvastunk, beszélgettünk, ami a ben-
zinkút meglátogatása után átcsapott alvás-
ba, vagy csukott szemmel való pihenésbe. 
Mindenki épségben ért haza, még ha kicsit 
fáradtan is. 

Köszönjük szépen Péter bácsinak, Tünde 
néninek és mindenkinek, aki részt vett a 
szervezésben, hogy egy ilyen csodálatos 
hétvégén vehettünk részt. Reméljük, még 
sokszor fogjuk megismételni ezt a felejthe-
tetlen kirándulást, hiszen tudjuk mindany-
nyian jól tettük, hogy elmentünk.  

Nagy Viki 
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Lapzárta 

április 15. 

Figyelem! Újra lesz gyülekezeti tábor! 
 

Gyülekezetünk életének kiemelkedő ese-
ménye a többgenerációs gyülekezeti tábor. 
Idén ötödik alkalommal kelünk útra kisza-
kadva itthoni gondjainkból. Célunk, hogy 
hitünk erősödjön, gyülekezetünk épüljön, 
szolgálatainkhoz új lendületet nyerjünk, má-
sokat is meggazdagítva pihenjünk. 

Július 16-22-ig Mátraházára hívjuk 
gyülekezünk kicsinyeit és nagyjait . 

Táborhelyünk, a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület 90 férőhelyes konferencia-
központja, Kékestetőtől 3 km-re, erdővel öve-
zett területen fekszik. Minden szobához külön 
fürdőszoba tartozik. A környék túrázási lehető-
ségekben gazdag. 

Napi háromszori étkezésünkről helyben, 
az üdülő konyhája gondoskodik. 

Utazni személyautókon, illetve bérelt bu-
szon fogunk. 

A tábor napirendje az elmúlt évekhez 
hasonló lesz: reggelente közös éneklés, rövid 
áhítat, csoportos beszélgetés; délutánonként 
kirándulás, túrázás, játék, pihenés; esténként 
közös éneklés, áhítat. 

A Tábor költsége tartalmazza a szállás, 
étkezés díját, és üdülőhelyi adót. Az alábbi 
árak az útiköltség árát nem tartalmazzák: 

Felnőtteknek: 36.400 Ft 
70 év felett: 34.000 Ft 
Gyerekeknek 0-2 éves korig: 0 Ft 
Gyerekeknek 2-10 éves korig: 17.100 Ft 
Gyerekeknek 10-14 éves korig: 26.000Ft 

Tanulóknak 14-18 év között: 30.800Ft 
 

A fenti árak kedvezményes, csoportra szá-
mított árak. Üdülési Csekkes fizetés esetén 
kérjenek külön tájékoztatást az árakról a Lel-
készi Hivatalban. 

Akik autóbusszal jönnek, azoknak az úti-
költség árát is hozzászámítjuk a hét költségé-
hez, de autóbuszról gondoskodunk. Útikölt-
ség ára: 6000 Ft/fő. 

Missziói kedvezményünk: 

Konfirmáló fiataljainknak a konfirmáció 
évében: 20.000Ft + Útiköltség! 

Jelentkezési határidő: május 31. 

Előleg (az ár 50%-a) befizetésének ha-
tárideje: június 30. 

A teljes táborozási díjat indulás előtt 
kérjük befizetni a résztvevőknek.  

Figyelem! A tábor férőhelyeinek száma 
véges. Ezért azok jelentkezését részesítjük 
előnyben, akik teljes hétre szándékoznak jön-
ni. A részidősöket és a létszám betelése után 
jelentkezőket várólistára tudjuk csak felvenni. 
Megértésüket köszönjük. 

A táborhoz idén is keresünk támogatókat! 
Aki maga nem tud részt venni, de anyagi le-
hetősége engedi, kérjük, támogassa azokat a 
családokat, gyerekeket, időseket, akiknek 
másképp nem lenne rá anyagi lehetőségük, 
hogy eljöjjenek. Ezzel is megmutathatjuk 
testvéri szeretetünket és törődésünket. E cél-
ra szánt adományaikat a Lelkészi Hivatalba 
várjuk. 

Január utolsó hétvégéjét a gyülekezet 

apraja-nagyja Mátraházán töltötte.  


