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„Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az 

nem akarja, hogy az egyház megmaradjon.” Klaus Douglas  

Luther rózsa 



2 

 

www.bocskaiter.hu 

A 95 tétel  

Valahányszor valami újat és nagyot talá-
lunk a keresztyén teológiában, mindig mö-
götte áll Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt 
levele. Az ókori egyházatyák, a keresztyénség 
első nagy teológusai, Origenesz, 
Chryszosztomosz, Augusztinusz tanításai 
Isten kegyelméről, mind ebben a levélben 
gyökereznek. Kálvinnak a Római levélről írt 
magyarázata is döntő fontosságú. A XX. szá-
zad új reformátori teológiája is azzal indult 
el, hogy Barth Károly bázeli professzor a Ró-
mai levélről írt könyvet. Luthernek is ebből a 
könyvből villant fel az az ige, amely a refor-
mációt életre-halálra eldöntötte: ,,Az igaz 
ember hitből él”.  

Ebből értette meg, hogy az üdvősséget a 
hívőnek adja Isten. Igazságot nem a büntetés 
révén oszt, hanem kegyelmezés útján. Nem 
is a jó cselekedetek szerint, hanem annak, 
aki hisz. A szenteknek nincsenek felesleges 
érdemeik, amelyeket a pápa a mások érde-
mei hiányának a pótlására felhasználhasson. 
Ha az embert sem a saját jó cselekedetei, 
sem a szentek érdemei nem teszik igazzá 
Isten előtt, akkor hogyan lehetne pénzért, 
egy bűnbocsátó cédula megvásárlása árán 
bűnbocsánatot és üdvősséget szerezni?  

Ezeket foglalta Luther, a teológiai tudomá-
nyok doktora és professzora, 95 tételbe. E 
tételeket nagy, plakátszerű papírra írta fel, 
1517. október 31-én kiszegezte a wittembergi 
vártemplom kapujára. Záradékában hitvitára 
szólította fel a jelentkezőket. Az ilyen viták 

akkoriban népszerűek voltak. S a következő 
napokra sok látogatót vártak Wittenbergbe, 
mert halottak napja körül mindig nagy tö-
meg nézte meg Bölcs Frigyes híres tizenhét-
ezer-négyszáznegyvenhárom darabból álló 
ereklyetárát. Rájuk számított Luther, mint 
hallgatóságra, s papjaikra, mint vitapartne-
rekre. … Amikor Luther ezeket a tételeket 
megírta, semmiképpen nem gondolt egyház-
szakadásra. … A nyomdászok azonban meg-
sejtették, hogy ezek a tételek valamiért má-
sok, mint a szokásos vitatételek. És elkezdték 
nyomtatni sebtében Európa-szerte is. 
,,Mintha angyalok lettek volna a postásai” – 
jegyezték fel csodálkozásukat e gyorsaságon 
a kortársak.  … Luthert több felől érte táma-
dás. Az ellenfelei már szívesen serkentik őt 
vitára. Ő meg is ír három művet, valamennyi 
már öntudatos reformátori álláspontú. Az 
elsőben három sarkalatos tételt bizonyít: 1. 
az egyháznak nincs hatalma a világ felett, 2, 
a pápa nem magyarázhatja tévedhetetlenül a 
Bibliát, 3. nemcsak a pápa hívhat egybe zsi-
natot. Ezekért az állításaiért a pápa kiátko-
zással fenyegető bullát küld neki, azonban 
azt ő Wittenberg? kapuja előtt a diákjai je-
lenlétében elégette. Ezzel végleg szakított a 
pápával, kiátkozása is hamar megtörtént. De 
ennek már semmi hatása nem volt: Luthe-
rért ujjongott és rajongott a német nép.  

(Részlet Bottyán János Hitünk hősei c. köny-
véből, 11-12. o.) 

Közzétette: Loment Péter 
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Az Egyház mai reformációja, megújulása 
Olyan gyülekezetekre van ma szükség, 

amelyeket céltudatosság vezérel, és nem más 
erők irányítanak. … Az életben semmi sem 
fontosabb a célnál. A kiindulópont minden 
gyülekezet számára ez a kérdés legyen: 
,,Miért vagyunk?” Amíg nem tudjuk, hogy 
gyülekezetünk miért létezik, addig szolgála-
tunknak nincs alapja, nincs motivációja, és 
nincs iránya. … Semmi más nem elevenít 
meg hamarabb egy megfáradt gyülekezetet, 
mint amikor újra felfedezi célját. …
felismertem, hogy a növekvő, egészséges 
gyülekezetek egyik legfontosabb jellemzője a 

világosan megfogalmazott identitás. Tudják 
miért vannak; céljuk pontosan meghatáro-
zott. Tisztában vannak vele, milyen feladatra 
hívta el őket Isten. Tudják, mi a dolguk, és 
tudják, mi nem az! …  

A lényeg a következő: Gyülekezeted erő-
sebb és egészségesebb lehet, ha céltudatossá 
válik.  

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
gyülekezet lényegét és rendeltetését számos 
bibliai hely közül Jézus két kijelentése foglal-
ja össze legteljesebben: a Nagy Parancsolat 
(Máté 22,37-40) és a Missziói Parancs (Máté 
28,19-20).  

 „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez 
az első és a nagy parancsolat. A második ha-
sonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint 
magadat. E két parancsolattól függ az egész 
törvény és a próféták.” Máté 22,37-40 

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyá-
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit 

én parancsoltam nektek; és íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
Máté 28,19-20 

Az első cél: Szeresd az Urat teljes szí-
vedből! Ezt a célt legjobban az imádás szó 
érzékelteti. A gyülekezet azért létezik, hogy 
Istent imádja.  

A második cél: Szeresd felebaráto-
dat, mint magadat! Ennek a célnak a le-
írására a szolgálat kifejezést használjuk. A 
gyülekezet azért létezik, hogy szolgáljon az 
emberek felé.  

A harmadik cél: Menjetek el, tegye-

tek tanítvánnyá! Ezt a célt nevezzük 
evangélizációnak. A gyülekezet azért van, 
hogy Isten Igéjét hirdesse. Krisztus követsé-
gében járunk, és az a küldetésünk, hogy hir-
dessük az evangéliumot a világnak.  

A negyedik cél: Megkeresztelve őket. 
Keresztyén elhívásunk nem csak hitre szól, 
hanem közösségre is. Keresztyén elhívásunk 
nemcsak az, hogy higgyünk, hanem hogy 
valahová. … A keresztség nemcsak a megvál-
tás szimbóluma, hanem a közösség szimbó-
luma is. Nemcsak a Krisztusban való új éle-
tünket szimbolizálja, hanem a Krisztus testé-
be való beépülést is megjeleníti.  

Az ötödik cél: Tanítva őket az enge-
delmességre. A gyülekezet azért van, hogy 
tanítsa, építse Isten népét. A tanítványképzés 
az, ahogyan segítünk az embereknek gondol-
kodásukban, érzelmeikben, és cselekedeteik-
ben mind jobban Krisztushoz hasonlóvá vál-
ni.  

(Részletek Rick Warren Céltudatos gyülekezet 
c. könyvéből, 84.,85.,86, 95., 103-107. oldalak) 

Közzétette: Loment Péter 
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WITTENBERG 

Október utolsó napja már.Október utolsó napja már.Október utolsó napja már.   
A látóhatárA látóhatárA látóhatár   

fénylő napkeltet ígér:fénylő napkeltet ígér:fénylő napkeltet ígér:   
„Az igaz ember hitből él…”„Az igaz ember hitből él…”„Az igaz ember hitből él…”   

Az a korszakváltó hajnalAz a korszakváltó hajnalAz a korszakváltó hajnal   
megajándékozta a világot:megajándékozta a világot:megajándékozta a világot:   

Szöget és kalapácsotSzöget és kalapácsotSzöget és kalapácsot   
adott egy szerzetes kezébe.adott egy szerzetes kezébe.adott egy szerzetes kezébe.   

…Amíg a vártemplomhoz ér:…Amíg a vártemplomhoz ér:…Amíg a vártemplomhoz ér:   
„az igaz ember pedig hitből él…”„az igaz ember pedig hitből él…”„az igaz ember pedig hitből él…”   
–––   suttogja, még csak önmagának,suttogja, még csak önmagának,suttogja, még csak önmagának,   

de az egész világnakde az egész világnakde az egész világnak   
szól attól kezdve az üzenet,szól attól kezdve az üzenet,szól attól kezdve az üzenet,   

a kapura kiszögezett hitvallása sok a kapura kiszögezett hitvallása sok a kapura kiszögezett hitvallása sok 
éjszakának…éjszakának…éjszakának…   

A kinyitott szent BibliánakA kinyitott szent BibliánakA kinyitott szent Bibliának   
fölismert igazsága beszél:fölismert igazsága beszél:fölismert igazsága beszél:   
„Az igaz ember hitből él!”„Az igaz ember hitből él!”„Az igaz ember hitből él!”   

…mert fújt a Szél…mert fújt a Szél…mert fújt a Szél   
azon a kora reggelen,azon a kora reggelen,azon a kora reggelen,   

nem maradt többé rejtelem,nem maradt többé rejtelem,nem maradt többé rejtelem,   
hogy Isten szereti a világothogy Isten szereti a világothogy Isten szereti a világot   

önmaga adott váltságot érteönmaga adott váltságot érteönmaga adott váltságot érte   
Fia halála által!Fia halála által!Fia halála által!   

S mert Ő mindent megfizetett,S mert Ő mindent megfizetett,S mert Ő mindent megfizetett,   
azért nem lehet elveszett,azért nem lehet elveszett,azért nem lehet elveszett,   

senki, aki hisz Benne!senki, aki hisz Benne!senki, aki hisz Benne!   
Hisz, szeret és remél…Hisz, szeret és remél…Hisz, szeret és remél…   

„Az igaz ember hitből él!”„Az igaz ember hitből él!”„Az igaz ember hitből él!”   

Lukátsi VilmaLukátsi VilmaLukátsi Vilma   
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Van-e haszna az egyháznak és a  

gyülekezetnek? 

Teszik fel sokan a kérdést? Hiszen egé-
szen más az a világ, amiben ma élünk, 
mint száz évvel ezelőtt, vagy még régebben 
éltek a keresztyén emberek. Annak idején 
elődeink egy információs sivatagban éltek, 
és szinte mindenki, férfiak, nők és gyere-
kek egyaránt, kemény fizikai munkát vé-
geztek. Szinte az egyetlen társadalmi ese-
mény az volt az életükben, hogy vasárnap 
templomba mentek. 

Felvették – és szinte csak akkor vették fel 
– az ünneplő ruhájukat. No és persze eskü-
vőre meg temetésre. És elmentek a temp-
lomba. A templom volt az a hely, ahol 
rendszeresen találkozhattak egymással, 
ahol a lelküket és a gondolataikat is ápolta 
a prédikáció, ahol megnyugvást, reményt 
és feloldozást kaphattak. 

De ma már egészen más a világ – mond-
ják sokan, és ezt érezzük mi magunk is. 
Posztmodern korban élünk, ahol nyoma 
sincs az információ hiányának, sőt, szám-
talan helyről és forrásból özönvízszerűen 
árad felénk milliónyi új információ. Lehet, 
hogy azért fáj annyit a fejünk, és azért 
nyugtalanok álmaink és éjszakáink, mert 
képtelenek vagyunk befogadni és feldol-
gozni az információ özönét, amit a TV, rá-
dió, és persze az internet végtelen világa 
zúdít ránk.  

És sok embernek már nincs szüksége 
arra, hogy a templomban találkozzon egy-
mással, hogy meghallgasson egy nagyon 
feketébe öltözött lelkészt, hogy elénekelje, 
vagy csak meghallgassa nagyanyáink vallá-
sos énekeit. 

Bizony erőfeszítésbe kerül, hogy vasár-
nap reggel (is) korán keljen, és elmenjen 9 
órára a templomba. Túl fáradt hozzá. 
Szüksége van a vasárnapi (meg a szombati) 
pihenésre. És mivel nincs tisztában azzal, 
hogy mi lehetne a gyülekezet haszna, sze-
repe és célja az életében, ezért, ha teheti, 
nem megy el templomba. 

 
Én azonban – nemcsak lelkészként, ha-

nem hívő emberként is – meg vagyok arról 
győződve, hogy az egyháznak és benne a 
gyülekezetnek ma is rendkívül fon-

tos szerepe van, mert van, amit kép-
telen megadni a posztmodern infor-
mációs társadalom. Van, amit csak 
az Istennel való kapcsolatban és a 
gyülekezetben kaphatja meg az em-
ber. 

Isten igéje szerint az egyháznak, a gyü-
lekezetnek öt célja van. Ezek a misszió, 
az istentisztelet, a közösség, a tanítványok 
képzése és a szolgálat. Jézus Krisztus szól 
ezekről egyrészt a Máté evangéliumának 
22. részében: 

 „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elméd-
ből. Ez az első és a nagy parancsolat. A 
második hasonló ehhez: Szeresd felebará-
todat, mint magadat.” (Mt. 22,37-39) 
Másrészt pedig a 28. rész utolsó verseiben: 
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ne-
vében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és 
íme, én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Mt. 28,19-20) 

Az a csodálatos az egyházban és a gyüle-
kezetben, hogy miközben elvégzi a felada-
tát és betölti a küldetését, az emberek, a 
gyülekezet tagjainak alapvető emberi szük-
ségletei teljesednek be.  

1. célod lesz, amiért élhetsz 
2. erőd lesz, amely által élhetsz 
3. emberek lesznek társaid, akik-

kel élhetsz 
4. elveid lesznek, amelyek szerint 

élhetsz 
5. hivatásod lesz, aminek élhetsz 
Mindenki tehát, aki Isten akaratát fon-

tosnak tartja a saját életében, annak az 
élete sokféleképpen fog gazdagodni: 

1. fontosnak és értékesnek érzi 
önmagát 

2. ösztönzést kap a mindennap-
okhoz 

3. támaszra talál a közösségben 
4. stabilitást nyer az élete 
5. önkifejezés által a saját élete 

is kiteljesedik 
(Folytatás a(z) 7. oldalon) 
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„.. testetek, amit Istentől kaptatok, a ben-
netek levő Szentlélek temploma.” 

(IKor6:19) 
 
Október 21-én sport és egészég napra ke-

rült sor az iskola és a gyülekezet közös szer-
vezésében. A pályázati támogatásból megva-
lósuló program célja az volt, hogy a lelki ne-
velés mellett felhívjuk a fiatalok figyelmét a 
mozgás és az egészég megőrzés fontosságára. 

 (Folytatás a(z) 8. oldalon) 

www.bocskaiter.hu 

Sport és egészség 

Ezért a mi gyülekezetünk, a Bocskai téri 
Gyülekezet nem akar versenyezni senkivel 
és semmivel, ami modern világunkban 
van. Nem az a lényeg, hogy nálunk jobb 
zene van, jobb gondolatok hangzanak el a 
prédikációban, vagy jobb emberek járnak a 
templomba, mint máshol. Hiszen, ha eze-
ket állítanánk, akkor biztosan nem monda-
nánk igazat. 

Ezért, ha valaki jobb közösséget keres 
nálunk, mint, amit máshol talált, akkor 
előbb-utóbb biztosan csalódni fog, hiszen a 
Bocskai téri Gyülekezetbe is csak emberek 
járnak, ahogy minden klubba és közösségbe. 

Ellenben mi azt szeretnénk gyülekeze-
tünkben megvalósítani, amit Krisztus kér 
tőlünk. Igyekszünk mindent elkövetni, 
hogy Krisztus Urunk ne csalódjon ben-
nünk, és betöltsük az öt célt. Ha pedig így 
teszünk, akkor hisszük, hogy Ön is gazda-
godni fog/Te is gazdagodni fogsz, vasárna-
pi istentiszteleteink, csoportjaink által és a 
gyülekezet közössége által. Szeretettel vár-
juk! Szeretettel várunk!  

 
Loment Péter lelkész 
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A program keretében vendégünk volt 
Senánszky Petra világbajnok, többszörös 

világcsúcstartó uszonyos- és búvárúszó. A 
sokak által „magyar sellőként” emlegetett 
úszónő, a Debreceni Református Dóczy Gim-
názium egykori diákja, jelenleg a Debreceni 
Egyetem kiváló hallgatója. Az úszónő előadá-
sában beszélt a fiataloknak a sportágáról, 
saját életéről, elért eredményeiről, minden-
napjairól.  A diákok bizalommal tették fel 
érdeklődő kérdéseiket, melyek nem hozták 
zavarba a fiatal sportolót. Az úszónő nem-

csak spotteljesítményeivel volt jó példa a 
gyerekek számára, hanem szerénységével, 
kitartásával, kedvességével is megnyerte 
őket. 

A délután további részében sportbemuta-
tókra került sor, melyeket a résztvevők is 
kipróbálhattak. Fodor Anikó aerobic, Kissné 
Kovács Anita ZUMBA gyakorlatokkal mozga-
tott meg minket. A Kincses Sándor Birkózó 
Egyesület tagjainak bemutatója sok gyereket 
indított arra, hogy a nagy szőnyegen maga is 
kipróbálhassa az ellesett fogásokat. Zárás-
képpen a Black Time Stúdió ifjú táncosai 
mutatták be tudásukat Elek László vezetésé-
vel. 

Ezúton is köszönjük a szervezésben és be-
mutatókban résztvevők munkáját! 

Lomentné Szopkó Tünde 
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Presbitereink válaszolnak 

A kérdésekre most válaszoló presbiterün-
ket, Fehér Lászlót, ha két szóval kellene jelle-
meznem ezt mondanám: vidámság és tettre-
készség. Igaz nem ismerem igazán, de ha 
találkozunk a templomban,- vagy azon túl is- 
mindig mosolyogva köszön(ahogy én is!) 
pedig biztosan neki is meg vannak a maga 
gondjai. Az biztos, hogy amikor a gyülekezeti 
házból pakoltunk kifelé, megtudtam, hogy 
a kicsi, piros Daewojába végtelen mennyisé-
gű cucc belefért! Mindig így biztatott, ha el-
bizonytalanodtam: Vigyed az én autómba, 
bemegy az még oda az ülések mellé alól! S va-
lóban elfért. Lehet tanulni a lelkességéből és 
az alázatából. A vidámsága pedig üdítő lehet 
egy hideg novemberi napon vagy egy későre 
húzódó presbiteri ülésen! 

Vágyott-e valaha is, hogy presbiter le-
gyen? 

Hitét rendszeresen gyakorló református 
családból származom. Fontos volt számunk-
ra a vallásunk, az egyházunk és az az érték-
rend, amit ezen keresztül kaptunk. De pres-
biteri feladatot még senki sem töltött be, így 
nagyon megtisztelő volt számomra a felké-
rés. Már fiatal koromban is nagy-nagy tiszte-
lettel néztem föl a régi presbitereimre. Tit-
kon reméltem, talán egyszer én is közöttük 
szolgálhatok. Jó érzés számomra, hogy így dol-
gozhatok a gyülekezetünkért. 

Nehezebb a feladat vagy könnyebb, mint 
azt előzőleg gondolta? 

Nem volt rálátásom arra, hogy mivel jár 
pontosan a presbiteri szolgálat, de kaptam 
segítséget Tiszteletes Úréktól, a régi és a mostani 
presbiter társaktól. 

Pontosan mi is a feladata, mint presbiter? 
A karbantartó bizottságnak vagyok a tagja. 

Ezen belül konkrétan a műszaki és technikai 
dolgokban, a templom és annak környéké-
nek rendben tartása illetve a gyülekezeti ház 
körüli teendőket végzem Papp Ervinnel és 
Erdős Pállal együtt. 

A családdal és a munkájával hogyan tud-
ja összeegyeztetni ezt a szolgálatot? 

A családom nagyon megértő, elfogadják, 
hogy ez nagyon fontos tevékenység számom-
ra. Többet jelent nekem, mint egy munka. 
A tágabb család is örül és támogat. Édes-
apám és nagymamám is nagyon büszkék 
lennének rám, de sajnos ők már nem érhet-
ték meg, hogy lássanak engem presbiterként 
tevékenykedni. 

Milyen a presbiterek egymáshoz fűződő 
kapcsolata? 

Számomra nagy öröm, hogy jó viszony van 
a presbiterek között. Hiszen a közös munka 
csak így képzelhető el, hogy bízunk egymás-
ban, támogatjuk, segítjük egymást. Nagyon 
különbözőek vagyunk, sokféle szakmával, 
képzettséggel rendelkezünk. Különböző terü-
letekről jövünk, de ez csak erősíti a közös 
munkánk hatékonyságát. Két dolog viszont 
közös bennünk: a hitünk és a tenni akará-
sunk a közösségért. 

Az Úristen áldásait még inkább érzi mióta 
ezt a szolgálatot végzi? 

A presbiterségem előtt is éreztem az Úr 
szeretetét, mégis nagyon szerencsésnek ér-
zem magam, hogy a gyülekezetben megtalál-
tam a hitbéli támogatást. 

A következő ciklusban is szeretné ezt 
a tisztséget vállalni? 

Amennyiben a gyülekezettől továbbra is ka-
pok jelölést illetve méltónak találnak a fel-
adat ellátására, lehetőségeimhez mérten szí-
vesen vállalom a megbízatást. Szeretnék to-
vábbra is a gyülekezet aktív szolgálatkész 
tagja lenni. 

+1 Milyen vágyai vannak, akár rövid 
vagy hosszabb távon? 

Szeretnék Isten segítségével egészségben 
megállni a helyem a családomban és a gyüle-
kezetben. 

A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet 
soha el nem múlik.   l Kor 13,7-8. 

Tardiné Szilvi 
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Áldás, békesség Böszörmény  

Nyírségi és szatmári őseim, nagyszüleim, 
szüleim a legnehezebb történelmi időszakok-
ban is híven őrizték reformátusságukat. Má-
ig szeretettel gondolok törékeny nagyma-
mám harangozására, nagyapám mozdulataira, 
ahogy vasárnaponként a templomba készülődött. 

Édesanyám szülőfalumban jelenleg is pres-
biterként szolgál. 

Közel negyven éve jöttem el szülőfalumból, 
Nyírkarászból a Hajdúságba. Debrecenben 
jártam középiskolába és ott töltöttem egyete-
mi éveimet is. 

Feleségemnek köszönhetem, hogy Hajdú-
böszörménybe kerültem, ahol három nagy-
szerű gyermekünkkel azóta is itt élünk. 

Agrármérnökként lehetőséget kaptam arra, 
hogy megismerhessem az itt élő emberek 
legendásan erős kötődését a termőföldhöz, a 
gazdálkodáshoz és szülővárosukhoz.  

Itt tapasztaltam meg a nagyüzemi mező-
gazdaság mindennapjait, a rendszerváltás 
nehézségeit. 

Később néhány évre bekapcsolódtam az élel-
miszeriparba és a multi kereskedelem világába. 

Megszereztem a gazdasági életben való 
boldoguláshoz szükséges jártasságot, és fel-
vállaltam a folyamatos tanulást is. 

Amikor elvállaltam a Református egyház 
tulajdonában lévő temető üzemeltetésének 
feladatát, az itteni emberek iránt érzett sze-
retetem és tiszteletem segítette döntésemet. 

A terveimről röviden 
A temető nagy területe komoly kihívásokat 

jelentenek a fenntartás és fejlesztés terüle-
tén. Mivel a hozzátartozók érzéseit jelentős 
mértékben meghatározzák az itt tapasztalt 
állapototok, ezért ez a terület folyamatos 
anyagi ráfordításokat igényel. Ennek forrása 
lehet a közfeladathoz kapott támogatási jog 
elismertetése az állammal. 

Megoldás lehet a jobb gépesítés, és na-
gyobb munkaerő létszám, de csak az anyagi 
lehetőséghez igazított mértékben. 

A közmunkaprogram adta lehetőségeket is 
szeretném felhasználni ezen a területen. 

Bevonni tervezem nagy elődeink sírjának 
gondozásába a civil egyesületeket és az ön-
kéntes diákokat. A távollakók részére mind-
ezt szolgáltatásként elérhetővé szeretném tenni. 

A kopjafás temetői rész ismertségét tovább 
kell erősíteni, összefogva minden támogatóval. 

Az informatika, internet adta lehetőségeket 
fejleszteni tervezem, és annak bevonását a 
szolgáltatásba. 

A szertartások körülményeinek és méltósá-
gos lebonyolításának biztosítása a legfonto-
sabb feladat. Az ehhez szükséges források 
előteremtésére már eddig is sokat tett a 
fenntartó, ezt a jövőben is kiemelt feladat-
ként kell kezelni. 

Országos statisztikák azt mutatják, hogy a 
temetési szokások egyre inkább az urnás te-
metkezés irányába tolódnak, ezért a környe-
zetbe illő urnafal megvalósítását tervezem. 

 
Ars poeticám 
Meggyőződésem, hogy magyarságunkat a 

történelmünk során hitünknek, nyelvüknek, 
kultúránknak köszönhetően tudtuk megőriz-
ni, és a jövőnket is nyugodtan alapozhatjuk 
ezekre az erényeinkre. 

Nekünk nincs is más dolgunk, mint megél-
ve megőrizni ezeket a mindennapjainkban, 
és továbbörökíteni a következő generációk-
ba. Hogy ezt jól tegyük, Isten folyamatos je-
lenlétére van szükségünk életünkben. 

A munkám során az emberi élet méltósá-
gának megőrzését kívánom szem előtt tarta-
ni, és ezt elvárom a munkatársaimtól is. 
Meggyőződésem, hogy ezt a feladatot min-
denkivel együttműködésre törekvő emberek-
kel és megfelelő alázattal lehet elvégezni. 

 
Tisztelettel: Kiss János 
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Emlékműsor 
„HALÁL NAPJA HULLT AZ ÉJBE: 

13 HALÁL NAPJA, 
13 HALOTT NAPJA.” 

 
1848. március 15-én a „márciusi ifjak” tün-

tetésével kezdődött, és 1849. október 6-án, 
kivégzéssel ért véget a szabadságért vívott 
küzdelem. 

A tüntetésből forradalom, a bosszúból 
nemzeti gyász lett. 

1848 tavasza hatalmas mérföldkő a ma-
gyar történelemben. Végbement a polgári 
átalakulás. 

1849 ősze nemzeti gyásznap a magyar nép 
életében. 

Mint minden nagy és nemes eszmének, 
úgy az 1848-49-es szabadságharcnak is meg-
voltak a maga áldozatai. A világosi fegyverle-
tétel után a megtorlás legfeketébb napja ok-
tóber 6-a volt, Haynau bosszúhadjáratának 
csúcspontja. Pesten golyó által kivégezték 
gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar 
kormány miniszterelnökét. Ugyanezen a na-
pon Aradon a kivégzőosztag elé, ill. bitófa alá 
került a szabadságharc 13 tisztje: 

Lázár Vilmos 
Dessewffy Arisztid 
Kiss Ernő 
Schweidel József 
Poeltenberg Ernő 
Török Ignác 
Láhner György 
Knezic Károly 
Nagysándor József 
Gróf Leiningen-Westerburg Károly 
Aulich Lajos 
Damjanich János 
Gróf Vécsey Károly 
Ők nemze-

tünk mártír-
jai. Kevesek 
azok közül, 
akiknek tud-
juk a nevét. 
Rajtuk kívül 
még vagy 
százhúsz em-
bert kivégez-
tek Aradon, 
ezerkétszá-
zan  börtön-
be kerültek, 
több ezren 
emigráltak, s 
félszázezer honvédet besoroztak a császári 
seregbe, és majd’ ötvenezer ember esett el a 
harcmezőn. 

A megtorlás kegyetlen volt és igazságtalan. 
Vallásra, nemzetiségre, korra való tekintet 
nélkül sújtott mindenkit, akitől Ferenc Jó-
zsef rendszere félt. Mégis 1848-49 a nemzeti 
összefogás jelképe maradt. Egy olyan küzde-
lemé, amelyben németek, horvátok, szerbek, 
örmények, zsidók, lengyelek, magyarok 

együtt küzdöttek hazánk 
szabadságáért. 
2014. október 5-én, vasár-
nap a Bocskai téri reformá-
tus templomban a Baltazár 
Dezső Református Általános 
Iskola 7. b osztályos tanulói 
emlékműsorral tisztelegtek 
a magyar forradalom már-
tírjai előtt. 
 

Balogh-Pankotai Nikolett  
Baloghné Pénzes Anikó 
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Tudtátok-e, hogy a címerek általában pajzson viselt, szabályok szerint megszerkesztett színes 
jelvények voltak. Családoknak, intézményeknek, vagy akár személyeknek is lehet, rájuk jellem-
ző címerük. A címerek, pecsétek minden eleme jelképes tartalommal bír. 

 Néhány olyan címert láthattok ezen az oldalon, melyeket nekünk, reformátusoknak érde-
mes ismernünk. Színezzétek ki őket! 

 

Kálvin János monogramos pecsétje: 

„Tudom, hogy nem vagyok önmagamé, ezért szívemet élő áldozatként az úrnak felajánlom.” 

Kedves Gyerekek! 

 

 

„Kinek szívében Krisztus keresztje, 

Annak tövisek közt is rózsás lesz élete, 

Reá kéklőn mosolyog az ég, 

És Krisztus szeretete aranyozza be életét.” 

 

A színezésben segít a címlapon levő kép! 

Luther Márton jelvénye a Luther rózsa, mely az Evangélikus Egyház címere is lett: 
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A Magyarországi Református Egyház címere és jelmondata: 

A címer eredetileg Debrecen városának jelképe volt. A jelmondat pedig Bocskai István legked-

vesebb igeverse a Szentírásból. A címer középpontjában a Krisztust jelképező bárány áll. Ez 

kapcsolja össze a két könyvet, az Ó- és az Újszövetséget. A pálma a győzelmet, a korona a hatal-

mat, a Nap az örök világosságot jelképezi. Az újra és újra megelevenedni képes főnixmadár a 

megújulásra való készséget jelképezi. Tehát megtalálható rajta mindaz, ami református hitünk-

re jellemző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocskai téri Református Egyházközség logója: 

A gyülekezet családias jellegét és a hit kisugárzó erejét jelképezi. 
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Bemutatkoznak iskolánk új pedagógusai 

Bíró Erika vagyok, angol-francia szakos 

nyelvtanárként végeztem 2001-ben a Nyír-
egyházi Főiskolán.  

Ezután a hajdúböszörményi Veress Ferenc 
Szakképző iskolában kezdtem el tanítani an-
gol nyelvet, és idegen nyelvi munkaközösség-
vezető is voltam.  

Itt minden évben érettségiztettem diákokat 
és nyelvvizsgára való felkészítetést is vállal-
tam. Időközben elvégeztem az egyetemet is 
angol nyelvből.  

Született két gyermekem, de ez idő alatt is 
vállaltam nyelvvizsgára felkészítést, alap-, 
közép-, felsőfokon, valamint üzleti, gazdasá-
gi és jogi angol nyelvű oktatást is. Az elmúlt 
15 évben nagy tapasztalatot szereztem a 
nyelvvizsgákra való felkészítésben, amit 
most a Baltazár Dezső Református Általános 
Iskolában szeretnék tovább folytatni.  

Fontosnak tartom, hogy már az általános 
iskolás korosztály jó alapokkal rendelkezzen 
ezen a téren is, hiszen erre lehet majd építeni 
később. 

Orbán Istvánnénak hívnak, leányko-

ri nevem Kathi Rozália Eszter, és ebben az 
évben kezdtem tanítani a Baltazár Dezső 
Református Általános Iskolában ének-
zenét, és néhány napon napközis nevelő-
ként is részt veszek az ötödik osztályosok 
életében.  

Hajdúböszörményben élek férjemmel 
illetve a 22 hónapos kisfiammal.  

Tanulmányaimat is itt kezdtem a volt 
Maróthi György Általános Iskola ének-
zene tagozatán, majd a debreceni Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 
hárfa tagozatára jelentkeztem, és végeztem 
el sikeresen az öt éves képzést. Ezután az 
egri Eszterházy Károly Főiskola ének-zene, 
művelődésszervező szakán végeztem 2007-
ben. Zenei tanulmányaim során a hárfán 
kívül zongoráztam is több mint tíz évig, és 
karvezetést is tanultam.  

Bár 2007 óta dolgozom, sajnos eddig 
nem adódott alkalom, hogy énektanárként 
taníthassak, de most végre eljött a pillanat, 
amit nagyon régóta vártam, és igyekszem 
rászolgálni erre a kitüntetésre, és tudásom 

legjavát nyújtani a diákoknak.  
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Szabó Bettina vagyok, 22 éves. 2014-ben 

szereztem diplomát a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem tanító szakán, magyar 
műveltségi terülten. Általános iskolai tanulmá-
nyaimat a Baltazár Dezső Református Általános 
Iskolában végeztem, ezért is nagy öröm szá-
momra, hogy ebben az iskolában kezdhettem el 
dolgozni az idei év szeptemberétől. 
Hivatásomnak érzem a gyerekkel való foglalko-
zást, melyet a következő idézettel tudnék legin-
kább megfogalmazni: 
 

 „Vezesd őket, utat ne tévessz, 
 S magadhoz mindig hű maradj. 

Mert élen állsz, és messze látszol, 
Sose feledd: példa vagy” 

 
 

Töviskesné Pásztor Judit: 

Hajdúböszörményi lakosként születtem 
1969-ben. Iskoláim elvégzése után a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában dol-
goztam több mint 20 évig. Emellett A 
Beszterczey és az Eötvös  iskolának is raj-
zot oktató óraadója voltam.  

Férjemmel 20 éve vagyunk házasok, két 
gyermekünk van egy 17 éves fiunk és egy 
12 éves lányunk, ők a helyi gimnázium 
tanulói  

Szegedi Imréné: 

Helyi születésű kétgyermekes édesanya 
vagyok. Napközi nevelőként tevékenyke-
dem az iskolában.  

Pedagógiai végzettséget a nyíregyházi 
tanárképzőn szereztem, könyvtár és bioló-
gia szakon. Eddig könyvtárosként dolgoz-
tam a Debreceni Egyetem Pedagógiai 
Könyvtárában, és a városi könyvtárban. 
Nagyon örülök neki, hogy most a gyakor-
latban is kipróbálhatom magam, hiszen 
eddig úgymond csak könyvekből ismer-
kedtem a nevelés és oktatás kérdéseivel. 
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A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele  
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Hírek 
Továbbra is várjuk adományaikat a 

megújuló gyülekezeti házunkra. 

Ne feledjük! Hitbeli és erkölcsi ala-

punk akkor lesz arra, hogy másoktól 

támogatást kérjünk, ha erőnkhöz mér-

ten először mi odaadjuk a magunk 

részét erre a célra. Hiszen az a remé-

nyünk, hogy a szép gyülekezeti házat 

majd a gyermekeink, az unokáink és 

mi fogjuk használni. 

November 16-án csoportos kereszte-

lésre kerül sor templomunkban. Vár-

juk azokat a családokat, akiknél a 

gyermekek keresztelése korábban el-

maradt és szeretnék azt pótolni, a 

Krisztus iránti elköteleződésüket ilyen 

módon megpecsételni. 

A kereszteléssel kapcsolatos tudnivalókról 

november 10-én hétfőn és 11-én, ked-

den 17 órakor tájékoztatást tartunk a 

Baltazár Dezső Református Általános 

Iskolában. 

November 9-én 9 órakor, családi vasár-

nap keretében az első osztályos kisdi-

ákok, fogadalomtételére kerül sor. Sze-

retettel várunk mindenkit! 

November 16-án délután lesz a filmklub 

következő alkalma. Az érdeklődők a 

Luther című filmet tekinthetik meg. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a téli 

időszakban a filmvetítések 15 órakor 

kezdődnek a Református Iskolában. 

Advent első vasárnapján, november 30-án 

délután 15 órai kezdettel a Kálvin téri 

Egyházközséggel közös családi va-

sárnapot tartunk. Helyszíne: Bocskai 

téri Református Templom. 

November 28-án, pénteken 15 órától kerül 

sor a beteglátogatásban szolgáló 

munkatársak következő találkozójára 

a Baltazár Dezső Református Általános 

Iskolában. Várunk mindenkit, aki már 

végzi ezt a szolgálatot vagy érdeklődik 

iránta. 

Adventi családi kézműves délután 

lesz december 14-én, 14 órai kezdettel 

a Református Iskolában. 

 

Lapzárta: 

december 
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