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Istentiszteleten adtunk hálát szeptember 8-án, 

hogy felépült az egyházközségünk fenntartásában 

működő Baltazár Dezső Református Általános Is-

kola tornacsarnoka. A hálaadó istentiszteleten dr. 

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházke-

rület püspöke hirdette az Igét. 

 

Ezt követően került sor az épület ünnepélyes átadására. Az 

átadást jelképező nemzeti színű szalagot dr. Fekete Károly, 

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Szabadi 

Árpád, a Hajdúvidéki 

Református Egyház-

megye esperese, Kiss 

Attila, Hajdúböször-

mény város polgár-

mestere, Balláné Bo-

dai Judit, intézmény-

vezető és az építtető 

egyházközség elnök-

lelkipásztora, Loment 

Péter vágta át. 

A tornaterem 1995-

től, negyedszázadon át 

komoly hiánya volt az 

iskolának, amely most, 

az iskola alapításának 

jubileumi tanévében 

végre felépült. Eddig 

az intézmény egy kül-

ső, bérelt helyszínen tudta a négyszáz főnyi diákság min-

dennapos testnevelését biztosítani, ami egyrészt nagy anya-

gi terhet jelentett, másrészt az iskolai élet szervezését is 

megnehezítette. A remények szerint ez a szép, korszerű 

tornaterem biztosítja majd tanulók számára a mindenna-

pos testmozgást, hozzájárul az egészséges életmódra neve-

léshez. 

A tornateremhez semmilyen külső anyagi segítség nem 

érkezett. Csak az Úrra számíthattunk, valamint az iskolát 

igazgatók és a gyülekezetet vezetők tőle kapott bölcsességé-

re. A tornaterem építését már az iskolát alapító igazgató, 

Eszenyi Balázs is tervbe vette. Vezetése alatt az iskola épü-

letén számos fejlesztés és bővítés valósult meg. 2011-től 

kezdődően az iskola jelenlegi vezetése, folytatva a rendkívül 

takarékos gazdálkodást, az intézmény minden megtakarítá-

sát a tornaterem építésére különítette el. A pénzügyi alap 

kialakításával egy időben kezdődött a telkek megvásárlása, 

rendezése. A telekösszevonásokhoz és az összesen öt ingat-

lant érintő építési telek kialakításához a városi önkormány-

zat jószándéka és közreműködése is kellett. Sokáig remény-

kedtünk abban, hogy európai uniós pályázati forrásra is 

fogunk tudni pályázni. Ezért 2016 őszére már rendelkez-

tünk jogerős építési engedéllyel. 

2018-ra azonban kiderült, hogy ahogyan a korábbi, úgy a 

jelenleg futó pályázati ciklusban sem számíthatunk sem 

európai uniós, sem kormányzati, sem más támogatásra. 

Akkor a gyülekezet és az iskola vezetése az önerős építés 

elkezdése mellett döntött. A még hiányzó összeget visszaté-

rítendő előlegként a Református Köznevelési Előfinanszíro-

zási Alap biztosította. A tornaterem alapkövét a gyülekezeti 

házért tartott hálaadás napján, az elmúlt év szeptember 16-

án helyeztük el. 

A tornaterem terveit az Ámbitus Építész Iroda Kft. készí-

tette el, a tervező építész Kerek Lajos Csaba volt. Az épület 

több mint ezer négyzetméternyi hasznos alapterülettel ren-

delkezik. A küzdőtér mérete (444 m2) alkalmas legalább két 

osztály párhuzamos 

kiszolgálására. A négy 

öltöző, a mosdók, a 

tanári szoba, és a ki-

szolgáló szertárak, a 

gépészeti helyiségek 

mellett még egy tánc-

terem és egy tanterem 

is helyet kapott itt. Sőt, 

immár önálló orvosi 

szobája is lesz az isko-

lának. A játéktér aka-

dálymentesen megkö-

zelíthető, a sajátos 

igénnyel rendelkezők 

számára speciális öltö-

zővel és mosdóval tet-

tük lehetővé az intéz-

mény használatát. 

A kivitelezőt közbeszerzési eljáráson választottuk ki. A 

Nova-Bau ’89 Kft. Komoróczy Tibor ügyvezető vezetésével, 

bruttó 353 millió forintért végezte el a kivitelezést. A mű-

szaki ellenőrzést az Ámbitus Építész Iroda Kft. látta el. Az 

építkezést a gyülekezet részéről Loment Péter lelkipásztor 

és Uzonyi Antal presbiter, gondnokhelyettes felügyelte. 

A hálaadó istentisztelet időpontjában az épület műszaki-

lag késznek mondható, jelenleg a használatba vételi enge-

délyeztetés előkészítése zajlik. Reméljük, hogy a tanulók-

nak már valóban nem kell sokat várnia az épület teljes bir-

tokba vételére. 

Az épület főbejárata a Kassa utca 11. szám alatt van, de a 

tanulók az iskola udvara felől biztonságban fogják megkö-

zelíteni. A tornaterem építésének egyik járulékos következ-

ménye, hogy a város önkormányzata egy gyalogos közterü-

leti átjáró közt tud megnyitni a Bocskai tér és a Kassa utca 

között. Így az épület fele részben utcafronton bejárható 

középület, amely immár Hajdúböszörmény belvárosának 

meghatározó épülete lett fehér, szürke és antracit színeivel 

együtt. 

Mindezekért „Egyedül Istené a dicsőség”! Soli Deo Gloria 

Közreadta:  

az Egyházközség és a Református Iskola vezetősége 
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Kedves testvérek, szeretett böszörményiek! 

Hálát adok az én Istenemnek, va-

lahányszor megemlékezem rólatok, 

és mindenkor minden könyörgésem-

ben örömmel imádkozom mindnyá-

jatokért, mert közösséget vállaltatok 

az evangéliummal az első naptól 

fogva mind a mai napig. Éppen 

ezért meg vagyok győződve arról, 

hogy aki elkezdte bennetek a jó 

munkát, elvégzi a Krisztus Jézus 

napjára. Így kell gondolkoznom 

mindnyájatokról, mert szívemben 

hordozlak titeket.(Fil 1, 3-7a) 

Lehet, hogy sokan felkapták a fejü-

ket az iménti bibliai szakasz olvasá-

sakor, ugyanis az nem szól másról, 

mint a hálaadásról és a búcsúzásról. 

Éppen ezért engedjétek meg, hogy 

erről a Bibliai részről tegyek most 

bizonyságot nektek, amely ugyan 

nem illeszkedik a bírákról szóló nyári 

sorozatba, de a jövő vasárnap min-

denképpen visszatérünk a bírákhoz. 

Pál apostol ezt a levelet a legkedve-

sebb gyülekezetének írta, akiket na-

gyon szeretett, mert nagyon közel 

álltak hozzá. Úgy ahogy én is érez-

tem ezt az elmúlt években a böször-

ményi Bocskai téri gyülekezet kap-

csán. Hiszen úgy a fiatalokkal, mint a 

felnőtt és idősebb korosztállyal sike-

rült jó kapcsolatokat kialakítani és 

együtt munkálkodni az Isten orszá-

gáért. Örülök, hogy megismerhette-

lek titeket.  

De mit is tudhatunk Filippiről és a 

gyülekezetről? Filippi városa make-

don város volt, ami Makedon Nagy 

Sándor a híres világhódító hadvezér 

édesapjának a nevét vette fel. Később 

a rómaiak elfoglalták a várost és fel-

virágoztatták, és kiváltságot is kap-

tak a lakosai. A város jóléte azonban 

nem a fejlett és szerteágazó gazdasá-

gának volt köszönhető, hanem an-

nak, hogy igen jelentős római, kato-

nai támaszpont vagy helyőrség mű-

ködött itt. Pál apostol második misz-

sziós útja során alapította a filippi 

gyülekezetet és ott volt velük egy kis 

ideig.  

Az első megtérők között volt Lídia 

egy vagyonos asszony és családja, 

valamint a börtönőr és családja, és 

még sokan mások. 

Ez a gyülekezet gyors fejlődésnek 

indult egy teljesen pogány környe-

zetben, és segítették az apostolt is 

többféleképpen. Éppen ezért a levél 

megírásának egyik oka nem más Pál 

részéről, mint a köszönetnyilvánítás. 

És ahogy olvastam, bennem is a kö-

szönet és a hála fogalmazódott meg. 

Azért, hogy itt lehettem néhány évet 

közöttetek, és sokat tanulhattam tő-

letek. Hálás vagyok azért, hogy lelki-

leg épülhettem ebben a gyülekezet-

ben, hálás vagyok a lelkészcsaládnak 

és a presbitériumnak, hogy az első 

pillanattól kezdve mellettem voltak, 

és hálás vagyok a gyülekezet tagjai-

nak, hogy kezdettől fogva elfogadtak 

és támogattak. 

De legfőképpen Istennek, azért, 

hogy ide vezette az utamat hozzátok, 

kedves testvérek. 

Nem nehéz párhuzamot vonni je-

len esetben Filippi városa és Böször-

mény között, hiszen mindkét telepü-

lés jelentős, ha a lakosság számát 

nézzük és mindkét településen igen 

intenzív lelki élet folyik, annak elle-

nére, hogy a városok lakosságának 

túlnyomó része nem vallásos, vagy 

nem templomba járó ember. Mi is 

kisebbségben vagyunk a lakosság 

számarányához viszonyítva, de annál 

nagyobb áldásokban van részünk. Én 

ezt itt számtalan formában észrevet-

tem, és őszintén remélem, hogy ti is. 

Éppen ezért nem tehetek mást én 

sem, mint Pál, azaz, hogy bátorítalak 

titeket továbbra is arra, hogy merje-

tek keresztyénként élni, és felvállalni 

azt, hiszen a Filippi lakosok is így 

tudták a krisztusi hitet elterjeszteni 

az egész városban. Így lett az a maga 

teljességében keresztyén. Nekünk is 

szükségünk van arra, hogy azt te-

gyük, amit a filippi lakosok, mert, 

ahogy ők, úgy mi sem tarthatjuk meg 

az evangéliumot, az örömhírt ma-

gunknak. Minél többet beszélünk 

róla, annál nagyobb áldásokban lesz 

részünk. 

Biztos vagyok abban, hogy nagy 

örömmel olvasták fel Pál levelét a 

filippi lakosok a gyülekezetben, hogy 

milyen gyakran adott hálát Istennek 

értük. A gyülekezet tagjai olyan em-

bertől kapták ezt a dicsérő levelet, 

aki éppen börtönben volt kb. 1300 

km-re tőlük.  

Azóta, hogy Pál először járt náluk 

nagyjából 10 év telt el, de az idő múlá-

sa mégsem tudta csökkenteni az irán-

tuk érzett szeretetét és érdeklődését. 

Nos, én nem börtönbe megyek, és 

nem is 1300 km-re, csak 220-ra, de 

biztosíthatom a gyülekezet arról, 

hogy én is hasonlóképp érzek a Bocs-

kai téri gyülekezet iránt. És mindig a 

szívemben lesztek, mivel megszám-

lálhatatlan kedves emlék és szál fűz 

hozzátok, és a továbbiakban is imá-

imban foglak hordozni titeket.  

Kedves testvérek! Kedves gyüleke-

zet! Nagyon nagy dolog az, hogy ti itt 

vagytok Istennek a házában. Nagy, 

mert olyan világban élünk, amikor a 

vasárnapi teendők között nem ez 

foglalja el a kizárólagos vagy pedig a 

fő helyet. Hiszen ebben a felgyorsult 

világban sok minden kéri az ember 

figyelmét. Ezért sokan mást csinál-

nak. Azaz nem az Istennel és a gyüle-

kezettel való közösségvállalás van az 

életük középpontjában. Mindenki 

szaladgál, mindenki tesz-vesz állan-

dóan. Másra pedig nem figyel. Olyan 

mintha robotok lennénk egy mókus-

kerékben. Arra szolgált a múlt heti 

Csillagpont Ifjúsági Találkozó is, 

hogy a fiatalok kizökkenjenek a mó-

kuskerékből, és jó volt látni, hogy a 

világ számos országából gyűltünk 

össze. Jó volt látni, hogy sokan van-

nak, akik fontosnak tartják az Isten 

ügyét, és sokan imádkoztak azért, 

hogy a családtagjaik is találjanak rá 

az Istenhez vezető útra. 

Éppen ezért tudatosan kell nekünk 

itt lenni az Isten házában, tudatosan 

kell nekünk a közösséget keresni, 

vállalni és építeni. Mégpedig azért, 

mert ez az egyetlen hely és lehetőség 

arra, hogy az ember lelke feltöltőd-

jön. Én szeretem a természetet, sze-

retem a túrákat a természetben, az 

erdőben, a hegyekben, mert mindig 

jól érzem magam, és mindig feltöltő-

dök. Ez az érzés azonban messze 

nem fogható ahhoz, mint amikor 

belépek a templomba, mert itt sokkal 

közelebb érzem magamhoz az Urat. 

Az itteni elcsendesedés semmi 

máshoz nem fogható. Itt sokkal in-

kább tudok figyelni Istenre, és ma-

gamra is. Arra, hogy az Ige által mire 

akar tanítani engem. Tudom, hogy 

sokan vagytok velem egy vélemé-

nyen, ezért arra kérlek titeket, hogy 

legyetek bátrak, és merjétek elmon-

dani másoknak, hogy ti, akik itt 

vagytok, hogyan érzitek magatokat 

az Isten közelségében. Mondjátok el, 

hogy az milyen nagyszerű érzés. 
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Pál imáiból egyetlen testvér sem 

maradt ki, nem tudom, hogy megfi-

gyeltétek-e, de ez nagy dolog attól, 

aki éppen fogoly valahol messze. Azt 

is mondhatnánk, hogy nagy dolog, 

hogy a saját baja és nyomorúsága 

helyett a gyülekezetre gondol. De 

mégis, az apostol örömmel emléke-

zett még 10 év múltán is vissza a gyü-

lekezetre. És hadd mondjam azt, 

hogy ti is valamennyien apostolok 

vagytok, azaz küldöttek. Ez pedig 

nem jelent mást, mint azt, hogy töb-

bek között egymásért felelősséggel 

tartoztok és nektek is imában kell 

hordozni a gyülekezetet és annak 

minden tagját (beleértve a lelkésze-

ket és a presbitériumot is). Ha ez 

megtörténik, akkor higgyétek el test-

vérek, hogy megváltozik az élete min-

denkinek. 

Pál örömmel emlékezett rájuk, és 

örömmel vitte őket imáiban Isten elé, 

inkább velük foglalkozott, mintsem a 

saját nehézségeivel, hiszen mint tud-

juk, nemcsak börtönben volt, hanem 

betegségek is kisérték az életét. Még-

is! Maga helyett másokkal törődött, 

és mindenütt evangelizált, mert Is-

tentől erre kapta az elhívást és nem 

panaszkodásra. A filippi gyülekezet 

és Pál érezte, hogy közösségben vol-

tak Krisztusban egymással, és ezért 

osztoztak az apostollal mindenben, 

gyakran meglátogatták őt, és gyakran 

kifejezték szolidaritásukat is. Én is 

hasonlóan éreztem, hogy mi közös-

ségben vagyunk Krisztusban, hiszen 

osztoztatok velem a boldogságban, az 

örömben, és a teendőkben egyaránt.  

Itt láttam meg azt, hogy milyen sok 

ember van, aki elkötelezi magát 

Krisztus ügye mellett és ezért mun-

kálkodnak is. Láttam ezt az imakö-

zösségben, az IFI-ben, akikért na-

gyon hálás vagyok. Láttam ezt a gyü-

lekezet minden szintjén, minden tag-

jától, és ez nagyon nagy örömet je-

lentett nekem, az első naptól fogva, 

amióta megismertelek titeket. És ha 

mindezekre gondolok, akkor Pállal 

együtt én is kijelenthetem, hogy 

„meg vagyok győződve arról, hogy 

aki elkezdte bennetek a jó munkát, 

elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” Ez 

a jó munka, nem jelent mást, mint az 

üdvösségünk felé mutató utat.  

Biztos vagyok abban, hogy Isten, 

ahogy az eddigiekben megáldotta ezt 

a gyülekezetet, úgy ezután is meg 

fogja áldani. Azaz ott lesz az életetek 

minden pontján, és nemcsak, hogy 

ott lesz, hanem most is ott van és ott 

volt. Csupán csak észre kell venni és 

megszólítani. 

Ki kell mondani, hogy Uram Te-

remtőm! Gyarló és bűnös ember va-

gyok, de a Te szent Fiad vére által 

megtisztítottál és elfogadtál engem is 

fiadnak, ezért arra kérlek, hogy légy 

velem, és segíts nekem, adj erőt. 

Kedves gyülekezet. A filippiek felis-

merték azt, hogy az evangélium ügye, 

az a gyülekezet minden tagjának az 

ügye. Azaz mindenkinek oda kell ten-

nie magát emellé az Istentől rendelt 

ügy mellé, mert ezt maga Isten kéri 

tőlük és tőlünk is. Ne tegyünk úgy, 

mint a következő történetben. 

Az idős ács egy szép napon úgy 

döntött, ideje nyugdíjba vonulni. Fő-

nökének elmondta, hogy bár hiá-

nyozni fog a kereset, amit a munká-

jáért kapott, mégis otthagyja a ház-

építést, mert többre értékeli a sza-

badidőt, amit az évtizedek során szép 

nagyra nőtt családjával tölthet. 

- Valahogy majd csak elleszek; 

mondta. 

A főnök nagyon sajnálta, hogy elve-

szíti legjobb ácsmesterét, s arra kérte 

őt, hogy utoljára segítsen felépíteni 

neki még egy házat. 

Az ácsmester ráállt, de nem telt el 

sok idő, és máris látni lehetett, hogy 

az utolsó házába a szívét már nem 

tette bele. Az elvégzett munka 

hanyag volt, a felhasznált anyagok 

minősége silány. Szomorú befejezése 

volt ez egy egyébként kiváló és elkö-

telezett ácsmester szakmai életének. 

A ház átadására megjelent a főnök is, 

aki magával hozta a ház kulcsait, s 

azokat átadta az ácsmesternek. 

- Ez a Te házad - mondta. - Ezt én 

adom ajándékba. 

Az ácsmester meg volt döbbenve. 

„Milyen kár...” Ha tudta volna, hogy 

a saját házát építi, egészen másképp 

dolgozott volna. 

Így van ez mindnyájunkkal testvé-

reim. Építgetjük életünket nap-nap 

után, de sokszor nem éppen a lehető 

legjobbat adjuk magunkból. És aztán 

jön a hidegzuhany, amikor rádöbbe-

nünk, hogy nekünk kell majd lak-

nunk abban a házban, amit magunk-

nak építettünk. Nagyon sokan mond-

ják, hogy ha újra kezdhetnénk, egé-

szen más életet építenénk. De már 

nincs visszaút. 

Isten azonban azt mondja, hogy 

légy kitartó, mert én mindent neked 

akarok adni, ehhez pedig nem kell 

mást tenned, mint szívvel-lélekkel 

nekem szolgálnod, nem kifogást ke-

resni a kérésre vagy lehetőségre, nem 

húzni a szájat, mint a gyermek, aki-

nek nem tetszik az elé tett étel, ha-

nem azonnal bólintani. Sőt mi több, 

Isten előre megmondja, hogy azt a 

házat, amit építesz, te kapod meg. Ő 

nem a végén jön a kulccsal, hogy 

odaadja, hiszen már rég odaadta a 

Golgotán.  

Igen, az Úr ügye melletti egységes 

kiállás az még egy kis közösséget is 

erőssé tud tenni. Ékes példája ennek 

a Bocskai téri gyülekezet, hiszen Is-

kolát indítottatok és bővítettetek, 

gyülekezeti házat újítottatok fel, 

most pedig a tornacsarnok építése 

van folyamatban. 

Igen, amikor a lelki dolgok rend-

ben vannak, akkor tud épülni fiziká-

lisan is a gyülekezet. Ez pedig való-

ban azt jelenti, hogy Istennek áldása 

van rajtatok kedves testvérek, és ez 

nagyon nagy dolog, főleg akkor, ha 

ezt érzitek is. Olyan, ez, amiért min-

dig hálát kell adni.  

Pál, amikor a filippiekre gondolt: a 

szeretetükre, és odaadásukra hálát 

adott Istennek értük. 

Az apostol egy nagyszerű közössé-

get épített, egy olyan helyen ahol az-

előtt hírből sem hallottak Istenről 

vagy Jézusról. Ti azonban kedves 

testvérek, ha lehet ezt mondani sok-

kal több mindenben részesedtetek, 

hiszen, nektek már az őseitek is ke-

resztyének voltak. Ti ezt a drága kin-

cset megörököltétek. Ti már tudtok 

Istenről is és Jézusról is, és arról is, 

hogy mi ment végbe értünk a keresz-

ten. Ezért nekünk sem lehet más a 

dolgunk, mint ragaszkodni hitünk-

höz, és imádkozni azért, hogy az 

megmaradjon, hiszen Isten erre hí-

vott el minket. Azt szeretné, ha egy 

közösség lennénk. Olyan, amelynek 

tagjai tudnak egymásra gondolni, tud-

nak a közösség előmeneteléért tenni. 

És szeretik, megbecsülik egymást.  

Én a tenni akarást és az imádko-

zást megtapasztaltam a gyülekezet-

től, és azt is, hogy tudtunk együtt 

előre lépni egy lépést lelki és fizikai 

értelemben véve. Éppen ezért bizto-

síthatok mindenkit arról, hogy nem 

fogom elfelejteni a gyülekezetet sem 

én, sem a feleségem, és imáimban 

foglak hordozni titeket továbbra is, 

de kérem tőletek, hogy ti se feledkez-

zetek meg rólunk, és ti is imádkozza-

tok értünk. Cselekedjünk az apostol-

hoz hasonlóan. Így legyen. Ámen. 

Lukács Levente 

Elhangzott: 2019. 07. 28. 
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Már akkor említette Lukács Levente lelkész nekem, 

hogy jó lenne egy közös interjú feleségével, Gittával is, 

amikor csak vele készült riport. Nos, most jött el az ideje 

ennek – igaz közben a sok fordulat miatt elfelejtődött e 

vágya – de hála Istennek, én igyekszem megjegyezni a 

kéréseket. Minden testvérünknek van bizonyára emléke 

Lukács Leventével és Gittával kapcsolatosan, most ezeket 

erősítjük meg, hiszen hamarosan tovább repülnek gyüle-

kezetünkből. Íme pár kedves gondolat Gitta családjától: 

1. Nagyon jó a kapcsolat közöttük, mindig számíthatnak 

egymásra és a legszebb pillanatok a közös zenéléshez 

kötődnek. 2. Nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy 

ilyen felelősségteljes, komoly gondolkodású gyerekem 

van, aki mindig segíteni próbál a nehéz sorsú, vagy baj-

ba jutott embereken, főleg gyerekeken. Igaz, hogy az ér-

zelmei és az igazságérzete még nagyban befolyásolják, 

így a megoldhatatlannak látszó esetek sok álmatlan éj-

szakát okoznak neki!  

Hitüket, szerelmüket, tenni akarásukat látva megnyu-

godva köszönök tőlük e cikkel is, de imáim továbbra is 

kísérik életüket! 

- Mi jellemezte az életeteket mielőtt megismerté-

tek volna egymást, és miután megismerkedtetek 

mi változott meg? 

Levente kezdi a válaszadást: 

Addig a munka és a barátok, kirándulások voltak a meg-

határozók az életemben. Nem is gondoltam, hogy ebben a 

korban meg fogok még nősülni, megszoktam már ugyanis 

a szingliséget. Megfontoltság, szavahihetőség, nyitottság 

az emberek felé, azt hiszem ezek jellemzők voltak rám és 

ma is azok. Mindig a háttérben szerettem csinálni, intézni 

a dolgokat, mivel nem tartom magam a társaság közép-

pontjának. 

Kis gondolkodás és segítség után folytatja a változásokat is: 

Vidámabb lettem, talán kreatívabb is! 

Gitta veszi át a szót, nem kell gondolkodnia: 

A barátok, egyetemi élet, utazások, kalandra vágyás jel-

lemezték életemet mielőtt megismerkedtünk volna. Most 

már megfontoltabb lettem valamelyest. Megértem, beér-

tem, megkomolyodtam. 

Aztán közösen folytatják a válaszadást: 

Mindketten maximalisták vagyunk, ezt erősítjük egy-

másban, bátorítjuk és támogatjuk is a másikat a nehezebb 

helyzetekben. Pl. Diploma megszerzése, álláskeresés, köl-

tözés. 

- Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek itt a gyüle-

kezetünkben eltöltött időben együtt és külön kü-

lön is? 

Levente: 

Jó tapasztalatokat szereztem, nyitott voltam és elfogadó 

és ezt is kaptam vissza mind a gyülekezet vezetőitől, a lel-

készektől, a presbiterektől, mind pedig magától a gyüleke-

zettől. Nagyon sokat tanultam, az ima erejében is jobban 

hiszek, mert itt megtapasztalhattam, hogy meghallgattatik 

az imádság, és ezt el is szoktam mondani másoknak. 

Eszébe jut egy kedves emlék. Amikor Debrecenből ide 

költöztettek, az egy óriási pozitív emlék számomra. És itt 

is többen segítettek felpakolni az emeletre. Meghatározó 

volt a  kezdeti gondoskodó, figyelmes befogadás. 

Ugyanezt az elfogadást tapasztaltam, amikor megismer-

kedtünk, összeházasodtunk Gittával. A Páros vasárnap 

esték sorozat is nagy élmény volt. 

Gitta: 

Az ifi teljesen hozzánk nőtt. Sokat alakultunk, fejlődtünk 

a fiatalokkal együtt. Barátok vagyunk mindannyian. Külön 

is nagy élmény volt a tábor. Három évvel ezelőtt ismer-

kedtünk meg Leventével, sokat beszélgettünk. A második 

táborban ünnepeltük meg az egy éves megismerkedésün-

ket, valamint az ifit is, mert az is akkor alakult, amikor mi 

megismerkedtünk. A két éves évfordulón már házasok 

voltunk. A női csoportban voltam jelen. Olyan nők is vol-

tak ott, akik csak nemrég jártak a közösségbe, ezért na-

gyon életszagúra sikeredtek a beszélgetések. Szívmelenge-

tő érzés az, amikor egy gyülekezethez tartozunk, de min-

denkinek megvan a saját egyénisége. Ez olyan fiatalos. A 

Bárka zenekart és a Vegyeskart kísértem zongorán és éne-

keltem, a Magvető kórust pedig többször is kísértem.  

Nagyon szeretem a keresztény zenéket, fiatalos hangvé-

telűek, zongorázni is nagyon szeretek. A pörgősebb zenei 

világ és a mély tartalmú szöveg áll igazán közel hozzám. 

Ami megérint, hozzánk szól, a testvéreimnek is ezek tet-

szenek! A zene nagyon fontos, meg lehet élni általa a kö-

zösséget Istennel és a közösséggel egyaránt. A minőségi 

idő a szeretetnyelve mindkettőnknek, és itt a zene kapcsán 

is együtt lehetünk! - mosolyognak össze, kezük egymásba 

fonva. 

- Milyen terveitek vannak? 

Gitta: 

Augusztus elején fogunk Verebre költözni, a Dunántúl-

ra. Gárdonyban fogok dolgozni egy olyan munkahelyen, 

Beszélgetés Lukács Levente lelkésszel és feleségével Lukács-Nagy 

Gitta pszichológussal 

www.bocskaiter.hu 
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amilyenre vágytam! Szeretnénk megtalálni a fejlődő gyü-

lekezetben is a helyünket. 

Levente: 

Ajándékként kaptuk a gyülekezetet és Gitta állását is! 

Azt tapasztaltuk máris, hogy az ottani emberek is segítő-

készek, befogadóak. 

Közösen folytatják: 

Kíváncsian várjuk, mit tartogat a jövő számunkra, telje-

sen rábíztuk magunkat Istenre, és ő mindent elkészített 

szépen nekünk! A távoli jövőben szeretnénk majd köze-

lebb kerülni a családhoz. Természetesen egy saját család is 

a vágyaink között van! Egy lelkes, motivált gyülekezetet 

szeretnénk kiépíteni, ahol az itteni gyülekezethez hasonló-

an zenekar, ifi, kis közösségi alkalmak és gyülekezeti tábor 

is van. 

- Mit üzentek a Bocskai téri gyülekezet testvérei-

nek? 

Levente: 

Nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek és Istennek. 

Ne fáradjanak meg az imádságban! Hordozzanak minket 

is és a gyülekezetet is imádságaikban, mert nem győzöm 

eleget hangsúlyozni, hogy a hajdúböszörményieket szereti 

és meghallgatja az Úr. Ezt nagyon sokszor megtapasztal-

tam itt a Bocskai téren. 

Gitta üzenete: 

Kérjük, és odafigyel ránk mindig az Isten! Nem kell ag-

gódni sohasem, mert Ő rendezi el legeslegjobban a dolga-

inkat! 

Tardiné Szilvi 

www.bocskaiter.hu 

Csillagpont 2019 
Egy nagyon izgalmas, jó kedélyű, mozgalmas, olykor 

megható közel egy hetet tölthettem el barátaimmal a deb-

receni Csillagponton. A kétévente megrendezett ifjúsági 

fesztiválon a hét mottóját a „körbevesz” szó adta, ami ar-

ra utalt, hogy Isten országa közöttünk van. Kedden dél-

után kezdődött, és szombat délben ért véget a Csillag-

pont. A Debreceni Egyetem Böszörményi Campusán tar-

tott fesztiválon lehetőség volt sátorozásra is, de mi inkább 

bejártunk minden nap busszal, olykor kocsival, hogy 

ágyunk kényelmében hajtsuk álomra fejünket, ugyanis 

mondjuk meg őszintén, a sátrazás izgalmas dolog, de na-

gyon, nagyon kényelmetlen is egyben. Csoporttársainktól 

hallott történetek alapján jól döntöttünk, hiszen a hang-

zavar, a hangyák sokasága, továbbá a kemény, kényel-

metlen föld sokuk kialvatlanságának oka volt. Mondjuk 

mi se panaszkodhattunk, hiszen mi hárman is fáradtság-

tól „szenvedtünk”. Talán ez volt a legnagyobb hátránya az 

egész hétnek, de valamit valamiért.  

Szerdától péntekig a reggeli/délelőtti előadásokon éne-

keltünk és áhítatokat, bizonyságtételeket hallgathattunk 

végig. Ezek meghatóak, viccesek, elgondolkodtatóak vol-

tak. Az elhangzottakról az ezt követő kiscsoportos foglal-

kozásokon beszélgettünk, és osztottuk meg véleményün-

ket. Ezen felül csoportos vagy páros játékok során ismer-

hettük meg egymást, majd közös imádsággal zártuk le 

ezeket a foglalkozásokat. Az ebédidőt és a vacsoraidőt 

követően szabadon választott programokon lehetett részt 

venni. Sok-sok előadáson vettünk részt, a Biblia és kémia 

kapcsolatától, Pál Feri római katolikus pap és Kádár An-

namária pszichológus előadásán át, Orsolics Zénó 

Flashblack című beszédéig. Társasjátékokkal is játszot-

tunk, mindig bekapcsolódtunk egy-egy ismeretlen kis 

csoporthoz. Esténként világi zenekarok is érkeztek, hogy 

koncertet adjanak, mint például Deniz, The Biebers, és 

egyik barátom kedvenc bandája, a Lóci játszik is fellépett, 

amelyet végig énekeltünk, táncoltunk.  Ezen felül baráta-

immal mi hárman is jobban összekovácsolódtunk, bár 

szerintem egy kicsit elegük is volt már a sok rossz favicc-

ből és értelmetlen beszólásból. Azonban ez a közel egy hét 

valamit elindított bennem, sok gondolatot hoztam haza, 

amelyeket majd másoknak tudok tovább adni. 

Szabó Ágnes Kata 

Természetjárás Tündérországban 
A Baltazár Dezső Református Álta-

lános Iskola hetedik évfolyamos ta-

nulói, a „Határtalanul” program ke-

retében 2019 májusában három na-

pot Erdélyben tölthettek. Az Erdélyi-

szigethegységben barangolva útjuk 

során megismerhették a magyarlakta 

települések múltját és jelenét. A Se-

bes-Körös partján a Partium legna-

gyobb városában, Nagyváradon vá-

rosfelfedező sétán, Sonkolyoson er-

dei túrán vettek részt. Az évszázadok 

óta átjáróként használt Királyhágón 

át jutottak el a szállásadó települé-

sükre, Kalotaszentkirályra.  

Látogatást tettek a Tordaszentlász-

lói Általános Iskolában, ahol a külho-

ni diákokkal tölthettek el egy közös 

délelőttöt. Almásgalgón a hegység 

földrajzi és geológiai képződményeit 

megcsodálva a „Sárkányok kertjé-

ben” túráztak. Magyarvalkó reformá-

tus templomának udvaráról láthatták 

az Erdélyi-középhegység havas hegy-

csúcsait is. A kiskohi Medve-barlang 

megszámlálhatatlan cseppkőképződ-

ményeinek megismerése után egy 

élményekben gazdag, természeti lát-

nivalókban bővelkedő kirándulásról 

indultak haza. 

Ábrahámné Rákos Viktória, Szabó Tünde 
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Kedves Olvasó! 
Jól vigyázzatok tehát, hogyan él-

tek; ne esztelenül, hanem bölcsen. A 

jó alkalmat áron is megvegyétek, 

mert az idők gonoszak. Éppen azért: 

ne legyetek meggondolatlanok, ha-

nem értsétek meg, mi az Úr akarata. 

(Ef 5,15-17) 

Azzal a nehéz gondolattal indul-

tunk, hogy már csak négyen tudunk 

ebben a táborban együtt lenni kis 

családunkból, elfogadva a rendet: a 

gyerekek felnőnek, a kötelesség el-

szólítja szoros kötelékünkből. Jövőre 

talán megint kevesebben leszünk, 

csak az Úr tudja, mit tartogat lánya-

ink számára. Talán többen is átélték 

már, hogy felnőtt gyerekeikkel tör-

tént többnapos családi kirándulás 

időnként nem mentes a konfliktu-

soktól. Érthető, hiszen nehéz azonos 

örömteli programot kitalálni egy öt-

tagú család számára. Ezért aztán, 

hogy a kecske is jóllakjon (mindenki 

érezze jól magát az „egyívásúakkal”) 

és a káposzta is (a békesség) megma-

radjon, kihasználtuk a gyülekezeti 

tábor lehetőségét a további hasznok 

reményében: Ef 5,15-17. Plusz az Ige 

közelsége újból felmelegíti a lankadó 

tüzet a lelkünkben. Bármit kérdez-

hetsz a Bibliával, az Igével – az Úr 

Jézus szavaival – kapcsolatban, senki 

nem int le, nem nevet ki, hanem ma-

gyaráz és bátorít.  

A közösségnek minden esetben 

haszna van, alkalmazkodásra, türe-

lemre nevel, gondolkodásra serkent 

gondolatok befogadásával és megfo-

galmazásával. Barátságok alakulhat-

nak ki, új embereket ismerhetünk 

meg. A különféle élmények, beszélge-

tések, vidámság, minden esetben 

pihentet, felüdít.  

Néhány konkrétum: Bágyadtan, 

hőségben indultunk útnak vasárnap 

13:00 órakor a gyülekezeti táborba, 

Alcsira, a Szolnok melletti Holt-Tisza 

ághoz. A tizenpár autó különböző 

útvonalakon (pl. sztráda rövid szaka-

szon), mégis nagyjából egy időben 

érkeztünk meg a táborhelyre (pedig 

toltam rendesen – 2Kor 8,15). Akik 

már voltak itt, rutinosan vezettek 

bennünket a szálláshely elfoglalásá-

ban – ami persze a gondos előkészítő 

munka eredménye is, hiszen min-

denkit személyre szólóan vártak szo-

bakulccsal. Akik először voltunk itt, 

igazi kies, hűs zöldövezetben találtuk 

magunkat, köztük egymáshoz közel, 

mégis elszórtan a szálláshelyek, kü-

lön az étkezde és külön a légkondis 

előadóterem. Ahogy mentem körbe, 

minden 100 m-en belül volt, mégis 

tágas, sétautakkal, padokkal, kis- és 

nagy gyermekek számára is élvezhető 

medencével, focipályával, fedett, zárt 

csarnokkal (mi asztalitenisz bajnok-

ság helyszínéül használtuk). Az étte-

rem teraszán a férfiak tartották dél-

utáni beszélgetéseiket, ahonnan fes-

tői kilátásban gyönyörködhettünk 

naponta a Holt-Tiszára letekintve.  

A hölgyek az előadóterem kellemes 

hűvösében beszélgettek a hét témájá-

ról, a Szentháromság Egy Isten kü-

lönböző módokon való tiszteletéről, 

imádásáról. Az előző téma közös volt 

a Dániel könyve alapján kicsiknek és 

nagyoknak nemtől függetlenül, de ha 

bárkinek emellett más témában is 

volt kérdése, hozzászólása, arra is 

volt lehetőség a csoportos beszélgeté-

seken. A délelőtti áhítaton nem volt 

hiány éneklésben és hangszerben, 

erről fiataljaink – többségében a Bár-

ka zenekar tagjai – gondoskodtak, 

ahol igazi kellemes meglepetésként 

új segédlelkészünk, Bohus Csaba is 
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csatlakozott gitározásával. Nagy 

öröm volt látni a fiatalokat, ahogy 

fogadták őt, hálás vagyok az Úrnak. 

Bár e pár nap lelki feltöltekezése a 

délelőtti és esti áhítatokon való rész-

vétellel válhat leginkább teljessé, de 

ettől függetlenül szívesen hívogatták 

lelkész testvéreink azokat is, akik 

csak egy vagy néhány napig tudtak 

velünk együtt lenni. Örömmel fogad-

tuk ezen vendégeinket, reméljük leg-

közelebb több lehetőségük lesz ve-

lünk együtt lenni, beszélgetni. 

(Tovább bátorítok: itt jól látszik, hogy 

senkinek „nem kell kényszerből me-

genni a vacsorát: ha sokallja benne a 

hagymát, nem eszi meg”. Jó esetben 

megvárja a reggelit.) Az örömhír át-

adásához nem kell feltétlenül kanosz-

szajárás. 

A délelőtti szolgálatokat színesebbé 

tették a bizonyságtételek és a gyüle-

kezeti tagok lelkészekkel történő kö-

zös szolgálatai, így egyre többen aktív 

tagjai lettek együttlétünk hasznos és 

vidámsággal fűszerezett idejének. Ez 

utóbbi zenitje szerintem a már szoká-

sos, mégis megunhatatlan csoporton-

kénti előadás, egy-egy igeszakasz sza-

bad műfajú előadásával. De nemcsak 

csoportosan lehetett előállni közössé-

günk elé: Uzonyi Katika csodaszép 

hangjával ragadott magával mind-

nyájunkat néhány percre, ami igazi 

művészi zenei élményt nyújtott. A 

sikereket a közönség tapsvihara meg-

mutatta. Úgy vélem ebben a tapsban 

egy kicsit az egész tábort és annak 

hangulatát is díjaztuk.  

 

Nagy László 
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Forrás: http://www.veszpremkukac.hu 

Az idei nyári táborunk még emlékezetesebbé vált szá-

momra az estéről-estére hallott személyes bizonyságtételek 

által. Jó és szükséges egymás hite által is épülni a gyüleke-

zetben. Az ott eltöltött napok után – most már idehaza, – 

visszazökkenve a hétköznapok teendőibe, egy kis belső 

hang szólal meg bennem, s azt mondja, hogy: mondd el te 

is, mi vonzott a közelembe, nem szükséges megvárnod a 

következő tábort!  

Így veszem kezembe ceruzámat és próbálom felidézni 

személyes emlékeimet azokból az időkből, amikor én ma-

gam is hit útján való járás kezdeti lépéseit tettem. 

„Örökölni nem lehet a hitet” – hallottam már tőlem böl-

csebb emberektől, – de még mennyire nem! Pedig így 

könnyebb volna! Úgy gondolom, nagyon is személyre sza-

bott, egyedi utakat járunk meg addig, míg a lelki közöny-

ből, érdeklődés és ebből Isten útján való járás lesz. Így volt 

ez velem is, egy hosszas lelki érlelődésből, tagadó állapot-

ból érkeztem el a felismerésig. A családi háttér ebben nem 

szolgált előrevivő erővé, hisz nem vallásos családból való 

vagyok. Valami kevés pozitív benyomás nagymamám ré-

széről volt, aki este imádkozott velem. Fiatal éveimben is 

voltak ettől érdekesebb dolgok számomra, mígnem megis-

merkedtem férjemmel, aki révén s az új családba kerülés 

által új megtapasztalásokat élhettem át. Hívő szülei, roko-

nai vagy akkor már rokonság által mindinkább felismer-

tem azt a szeretetet, amelyből, vagy inkább akitől az ő egy-

szerű hitük táplálkozott. Házasságunk első pár évét ez a 

„szemlélődés” töltötte ki. Vagy nagyobb ünnepeken való 

templomba elmenetelt jelentette és a nagyszülői ösztön-

zésre az akkor már meglévő két gyermekünk megkereszte-

lését. Hiányzott belőlünk a belső indíttatás, meggyőződés. 

Ezért aztán, vagy e miatt szegényessé is vált ez a szép ün-

nep, de olyan jó, hogy Isten viszont komolyan vette. Aztán 

ezek alatt az évek alatt olyan emberekkel is kapcsolatba 

kerültünk, akik a hit útján jártak, s beszéltek nekünk a hi-

tükről, látogattak bennünket, előttünk élték hitüket. Már 

valami születőben volt az én lelkemben is. Szerettem volna 

mind annak birtokában lenni, amit életükben tapasztal-

tam. Lassan kezdett értelmet nyerni egy-egy születésnapra, 

vagy névnapra kapott ige, vagy olvasott könyv. Érlelőd-

tem… Közben Isten áldott bennünket mindenféle jóval. 

Felépülhetett új otthonunk örömünkre, két gyermekünk 

növekedett, béke volt közöttünk is. Vártuk harmadik gyer-

mekünk születését, amikor az 5-6. hónapban kiderült, 

hogy elhalt magzatot hordozok. Döbbenet, lelki megtörött-

ség, félelem, mert valljuk be, életembe is kerülhetett volna. 

Hogy nem így történt, ma már tudom, hogy Isten gondvi-

selésének köszönhető. Viszonylag hamar felépültem testi-

leg. Nem így lelkileg, mert hogy ez az esemény szolgált az 

én eszméltetésemre. Soha azelőtt nem éreztem magam 

olyan kiszolgáltatottnak és megüresedettnek, mint akkor. 

Igen, sok mindennel tele volt a lelkem addig, s most egy 

óriási ürességet éreztem. Azt mondják, az emberben léte-

zik egy Isten alakú űr, amit csak Ő tölthet be. Ekkor már 

nyitott volt a lelkem az Ő fogadására! Ráadásul karácsony 

közelében jártunk, családi együttlét, hol sírtam, hol zsoltá-

rokat énekeltünk, lelki énekeket, mint pl. a 459. dicséret:     

„ Az  Isten bárányára letészem bűnömet én…” Ekkorra már 

tudtam, hogy nem szükséges nekünk rosszat tenni ahhoz, 

hogy bűnösnek neveztessünk. Jézus Krisztus mondta: „Az 

a bűnük, hogy nem hisznek énbennem” Miközben egy 

elém került könyvjelzőn át érkezett hozzám az Ige szava is: 

„Örülj kegyelembe fogadott”. Ekkor már megértettem, 

hogy az Úr Jézus szólt hozzám ezeken a történéseken, ese-

ményeken keresztül és bizonyosság lett bennem afelől, 

hogy gyermekévé fogadott. Így fogalmaztam meg magam 

számára ezt: elvett tőlem valamit, de annál sokkal többet 

adott.  

Igen, így született meg bennem a hit… Elkezdtünk rend-

szeresen járni templomba, már nem a megszokás vagy ösz-

tönzés hatására. Bekapcsolódtunk az ifi-s csoportba –

merthogy ez 37 éve volt –, énekkarba jártunk és szép las-

san lelki otthonunkká vált a gyülekezet. Az Ige pedig napi 

táplálékká. A történetem úgy folytatódik, hogy mindezek 

után még két gyermekünk születhetett. S kaptunk szeretet-

ben bővelkedő életet, hol felhőtlen örömöket, hol pedig 

erőt és hitet megpróbáltató nehézségeket. Tudom, hogy 

mindezek által Isten ma is formálja életemet, életünket. 

Hiszem, hogy nem hagy felettébb próbáltatni, mint ahogy 

azt elhordozhatnánk. Mindezekért legyen Övé a dicsőség! 

 

Tóth Zsigmondné Aranka 

Az idei nyári tábor  

Képek a gyülekezeti táborból 
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2017-ben szemészorvosunk javaslatát elfogadva – bár 

jól láttam – szürkehályog-műtétre kórházba mentem. Az 

orvost is ő ajánlotta, akiről csak utólag derült ki számom-

ra, hogy a szakvizsgáját még nem tette le. 

A műtét, ami másnak 15 perc volt, nekem egy órán át 

tartott. Később kiderült, hogy benne hagyott egy lekapart 

darabot, így a lencsét ki, majd újra vissza kellett tenni, 

ami gyűrötten sikerült neki. Tizenöt injekciót kaptam a 

szemembe, mellette szteroidot szedtem. Két hónap keze-

lés után kiderült, hogy szinte semmit nem látok a műtött 

szememmel, mire azzal bocsátott el: „Ez a szem ennyit 

tud. Kész!” 

Jónevű magánorvos sem tudott semmivel sem bíztatni. 

Természetesen szomorúvá tett a helyzet, de Istennel egy 

percig sem perlekedtem, tudva, hogy „Ha már a jót elvet-

tük tőle, a rosszat ne vennénk-e?” (Jób 2,16). Istennel 

nincsenek véletlenek. Inkább azt kerestem, hogy miért és 

mre akar ezáltal tanítani az Úr? Gépkocsimat eladtam, s 

bizony időnként azon aggódtam, mi lesz, ha a másik sze-

memmel is baj lesz?  Pedig hányszor olvastam a Bibliá-

ban, hogy ne aggódjatok! „Mit féltek ti kicsinyhitűek?” – 

mondja Jézus.  

Az én megváltóm már annyiszor megmentett engem, 

annyiszor tett csodát velem: 

A gyermekbénulás járvány idején külföldről szerzett 

oltóanyaggal mentett meg. 

A viharban kidőlt fa ágai borultak csak – terhesen ve-

zettem – Trabantomra, a törzse fél méterre előtte dőlt ki. 

Nem fulladtam a tengerbe, bár az ájulást érezve igye-

keztem a partra, de nem értem ki. Gyermekem 5 évesen 

furcsának tartotta, hogy ott fekszem a vízben, és szólt a 

férjemnek.  

Bevérzett hasüreggel a kocsit vezetve kétszer mentem 

be a kórházba, s ha rám hallgatnak, meg sem műtenek 

aznap. Ébredésem után közölte az orvos: „Mások ebbe 

már belehaltak volna, maga meg furikázik”. 

A balmazújvárosi éles kanyarban 10 cm-re egy vastag 

fától az árokba zuhantunk. A feje tetején lévő kocsiból 

épen másztunk ki az ablakon (Akkor nem én vezettem).  

Unokáim is ilyen nem várt, csak remélt csodaként ér-

keztek. 

Jézus Krisztus soha nem tagadott, ahogy József Attila 

írja egyik versében, mindig „itt állt a hátam mögött.” Hű-

ségem a hitben, hozzá való tartózkodásomba egy percre 

sem rendült meg. Veszteségemet elfogadtam, pedig 

egyetlen kikapcsolódásom az olvasás. 

Két év után azért mentem vissza a kórházba, mert a jó 

szemem látását is zavarta a műtött. Kiderült, hogy azzal 

már semmit sem látok, s a szaruhártya nagyon rossz álla-

potban van. A főorvos asszony átültetésről beszélt, de 

három alkalommal lézerre kezelte és szemcseppet adott. 

Két hónap után: Édes Istenem! Látok! 

Jézus nem csak a jerikói két emberrel (Máté 20,29–

34), a betsaidai vakkal (Márk 8,22–26) tette meg ezt a 

csodát, hanem hozzám is könyörülettel volt, változatlan 

szeretetéről újra bizonyságot tett.  

Közben arra is rájöttem, hogy miért kellett e csodára 

két évig várnom, mivel tudom, hogy az Úr tudja mit, mi-

ért és éppen mikor tesz. Bevallom a türelem, a várakozás 

nem tartoztak az enyéim közé. Nem az emberekkel, de a 

dolgok, problémák elintézésében ma, de legkésőbb hol-

nap mindig intézkedtem. 76. születésnapomra most arra 

tanított az Úr, hogy tanulj meg várni, mert, ahogy Pál 

apostol mondja: „Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki 

fut, hanem a könyörülő Istené” (Róma 9,16) 

Tanításával megkeresett és megtalált engem, bűnös 

embert. Jézus újra és újra megerősítette, hogy „Mindaz, 

amit imádságban hittel kértek, meg is kapjátok” (Máté 

21,22). 

Köszönöm Jézusom, solus Christus (egyedül Krisztus), 

akinek áldozata nélkül a fentebb leírtak lehetetlenek len-

nének. 

Kövér Sándorné dr. 

Hajdúböszörmény, 2019. 07. 19. 

Jézus ma is gyógyít és csodát tesz velünk 

Már vagy két hónapja készültünk, hogy jó lenne elmen-

ni csak kettesben egy kicsit pihenni, kicsit kiszakadni a 

mindennapi teendőkből. Szeptember 16.-án, hétfői na-

pon, délben indultunk el Abaújvárra, Kassához közel, a 

határnál fekvő kis faluba. Egy vendégházban laktunk, 

amely a parókia mellett volt. A környező kis falvakban 

Tóth István és Tóth Viktória lelkészházaspár szolgál. A 

parókia mellett volt a „Gyülekezeti otthon” és az iroda. 

Szó szerint otthon, mert ott zajlik az élet minden nap. 

Négy asszonyka sürög-forog a konyhában és a kertben is. 

Őket közmunkásként foglalkoztatják. Mindegyiknek volt 

valami problémája és így segítettek rajtuk. Hatalmas kert-

jük van, gyönyörű füves, gyümölcsfák, veteményes, fólia-

ház, hatalmas filagória berendezve. Nem olyan régen ima-

sétányt készítettek. Egy kavicsos kis út, két oldalán ter-

méskövekkel, mellettük végig több száz tő levendula. Táb-

lák vannak felállítva, amelyen imádságok olvashatók  /Pl. 

imádság az idősekért, imádság a fiatalokért stb./ Van 

disznóvágás, a nemrég épült kemencében  kenyeret süt-

nek az asszonytestvérek.  Éppen levendulát szedtek más-

nap reggel amikor felkeltünk. Segítettem nekik, majd pa-

radicsomot szedtünk, meg csipkebogyót. Csinálnak ször-

pöt, lekvárt, füszerkeveréket és csigatésztát is készítenek. 

Fatárgyakat igével és egy asszonyka mintákat fest rá. 

Egyikőjükkel nagyon összebarátkoztam, sokat beszélget-

tünk. Elmesélte, hogy nemrég volt  „Lelkesítő nap”, ame-

lyen hétszázan vettek részt különböző gyülekezetekből, és 

nagyon felemelő élményt jelentett számára. 

Nagyon szépen rendben van minden, a kert is, az épít-

mények is, egyszerű, szép és élettel teli.  

Hétfő este értünk oda és már péntek este itthon vol-

tunk. Rövid volt az idő a pihenésre, de a fel-üdülésre ép-

pen elég. Örülök, hogy ott lehettem, megismerhettem a 

lelkészeket, és új testvéreket. Áldja meg az Úr további 

szolgálataikat, munkáikat, és adjon erőt az előttük álló új 

feladatokhoz! 

Nagy Sándorné Margitka 

Fel – üdülés… 
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Életképek 

Dienes Sándor nyugalmazott lelkész  

A most bemutatásra kerülő hittest-

vérünket, Dienes Sándor ny. lelkészt 

szerintem csak kevés gyülekezeti ta-

gunk ismeri. Oka lehet ennek az is, 

hogy zárkózottak vagyunk, nehezen 

állunk szóba számunkra ismeretlen 

emberekkel, még akkor is, ha templo-

munk hátsó soraiban gyakran látjuk 

őt. Nekem és férjemnek nagy élmény 

volt vele beszélgetni, hallgatni lelkes 

élménybeszámolóit, feleségének, Er-

zsikének egy-egy megerősítő gondo-

latát. Otthonuk különleges légkörét 

segítik megteremteni az egyedi, ritka-

ság számba tartozó bútorok, tárgyak, 

emlékek, melyek összekötik a ház la-

kóit és vendégeit az egymáshoz fűző-

dő kapcsolatban és a múlt, jelen, jövő 

varázslatos körforgásában. Lássuk, 

mi jutott eszébe Uzonyi Antal presbi-

ter és gondnok helyettesnek róla. 

”Közvetlen ember, aki bárkivel szóba 

tud elegyedni, és szereti, ha megszó-

lítják. Mindenre figyel és kritikus, 

nyitott szemmel és füllel él, mondan-

dóját olykor tágabb határok közé rej-

ti. A gyülekezeti táborban azt tapasz-

taltam, hogy kötődik ehhez a közös-

séghez.” Nézzük hogyan látja őt Ba-

logh Gyárfás, az Orgona Alapítvány 

elnöke. „Nagyon kedves, szimpatikus 

ember, megérintett az élete, hogy ho-

gyan jutott el a lelkészi hivatásig. 

Összevetettem a saját életemmel, hi-

szen Hajóson vezető voltam, itt meg a 

kutya sem szólt hozzám idekerülé-

sünk után, és nekem ez jó volt, felsza-

badító! Dienes Sándor Tiszteletes ezt 

nem teljesen így éli meg. Mély lelki 

beszélgetések alakultak ki közöttünk. 

Most is vannak jó témáink. A magam 

részéről még hozzá fűzöm, hogy való-

ban nem könnyű az elégedettségét 

elérni. Nagy hite, tettrekészsége mel-

lett a humora és játékossága is figye-

lemreméltó! 

- Mik voltak gyermekkora meg-

határozó élményei 

Egy szobában aludtunk mindannyi-

an. A Miatyánkot  édesapánk szavai 

után mondtuk az öcsémmel. Aztán 

eltűnt apám, éreztem, tudtam, hogy 

nagy a baj, öt éves múltam. Az orosz 

fogság után tbc-vel kórházba került, 

hiánya miatt sokat sírtam és imádkoz-

tam. Úgy beszélgettem az Istennel, 

olyan őszintén, mintha az apám he-

lyett apám lett volna. Kértem Őt, hogy 

adja vissza az apámat. Még anyám 

sem tudta ezt. Én úgy érzem azóta is, 

hogy akkor már az Úr gyermeke let-

tem, és egy életre mellette döntöttem. 

Hét éves koromban úgy kapáltam, 

akár egy felnőtt, hálából minden idő-

met feláldoztam a szüleimért. És 

Apám hazajött! 88 évet élt, én akkor 

már 58 éves voltam. A szüleimért min-

dent megtettem. Jó lelki kapcsolat van 

a család tagjai között. Székelyhídon 

születtem, Érköbölkúton nevelkedtem. 

- Mióta tagja gyülekezetünknek 

és hogyan erősíti azt? 

Körösladányban harminc évig vol-

tam lelkipásztor. Csendes, békés életet 

és jó gyülekezeti közösséget hagytam 

magam után. Megismerkedtem a kör-

nyékbeli gyülekezetekkel is a helyette-

sítések kapcsán. Szeghalomra, Füzes-

gyarmatra, Köröstarcsára, Dévaványá-

ra is jártam több hónapig vagy évig is. 

Nagy László püspökhelyettes egyszer 

ezt mondta, mely igen bátorító és elis-

merés ma is számomra: „Te minden-

ütt megteremted a békés átmeneti 

időszakot, ezért küldelek sokfelé!”  

Nevelőszülői hálózatot építettünk ki, 

80-100 gyermeknek sikerült az elhe-

lyezése. A temető teljes ügyintézése, 

intenzív családlátogatások, a 60 fős 

Idősek Otthonában naponta többször 

is megfordultam. Nyugodtan mondha-

tom, hogy egy vidám Idősek Otthoná-

vá varázsoltuk az igével és a szerete-

tünkkel. Színdarabokat adtunk elő – 

melyet ő írt /a szerk.megj./ – temp-

lomban, művelődési ház színpadán a 

munkatársakkal. Megünnepeltük júni-

us 4-ét, fontos volt számunkra. Az or-

szág zászlót is felállítottuk a templom-

kertben. Később a Tízparancsolat kő-

tábláit is. Szoros baráti kapcsolatot 

nem építettünk ki senkivel, inkább 

mindenkit egyformán igyekeztünk az 

Úrhoz, önmagunkhoz és egymáshoz 

engedni. Ezt a döntésünket nagyon 

megáldotta az Isten.  Körösladányban 

a 30 év alatt összesen kilenc emberrel 

tegeződtem, ők kértek meg rá minden 

esetben. A lelkemben még nem stabili-

zálódott, hogy melyik gyülekezethez 

tartozom, de halálomig a szívemben 

hordozom mindkét hajdúböszörményi 

gyülekezet jövőjét. A két gyülekezet 

templomai között lakom félúton gya-

korlatilag és lelkileg is! 

- Hogyan élte, éli meg a hitét a 

családjában és azon túl az embe-

rek körében? 

A családomban a feleségem nagy 

áldás, köszönöm, hogy Őt adta az Úr-

isten mellém. Naponta olvassuk az 

igét és imádkozunk. A családom tagja-

ival csodálatosan megéljük a hitünket. 

Példa erre, hogy egyik unokatestvérem 

azt is megkérdezte tőlem most május-

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. (Zsolt 37,5) 

www.bocskaiter.hu 
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ban: „Sanyi, mit mondasz majd a te-

metésemen?” És a következő találko-

zásunkkor a kérésére el is vittem a 

már elkészült prédikációt, igehirde-

tést, és el is olvastam számára. Hiszen 

ő már úgy várta az elköltözését, hogy 

azon gondolkodott milyen is lesz nem 

sokára az Isten országa?  

Fölkaroltam a testvéreimet, kereszt-

gyermekeimet és Ladányba vittem a 

család egy részét. A feleségemnek na-

gyobb a családja, egy részével tudjuk 

csak jól megélni a lelki testvérséget. 

Nehéz mindenki fele nyitni. Körösla-

dányban az elköltözöttek  95%-a egy-

házi szertartással lett búcsúztatva. Az 

a tapasztalatom, hogy manapság a 

koporsók mellett lehet leginkább 

evangelizálni. Fölfelé mutatunk. 

- Milyen kudarcai, vívódásai 

voltak és mit tanult belőlük? 

Makón voltunk egy csendes napon, 

amikor telefonon hívott fel Cs. Kiss 

Andor Tiszteletes Úr és öt napot adott, 

hogy választ adjak, hogy megyek-e 

lelkésznek Körösladányba.  Körülbelül 

egy félévvel előtte Köröstarcsára utaz-

tam és először járva ezen a vidéken, 

nagyon megtetszett ez a település már 

akkor nekem. Ezt mondtam magam-

ban: „Ennél szebb helység nincs a vilá-

gon!” És most is ezt mondom. Az ak-

kori helyettesítő lelkész – akadályokat 

fölsorolván – nagyon el akart tántorí-

tani ettől a komoly döntésemtől. Azt 

ajánlotta, ne vállaljam. Hogy miért? 

Azt itt nem szabad leírnom. Ekkor a 

Postán dolgoztam Hajdúböszörmény-

ben. Pár nap múlva bejelentettem 

munkaviszonyom megszűntetését, 

pedig nagyon szerettem a munkámat 

és viszont szerettek. Úgy éreztem az 

Úrtól van, és ez be is bizonyosodott 30 

éven keresztül. Ajándék lett nekem. 

Áldás kísért utamon. Bennem is min-

den akadályt félretett.   

A kudarcot félretéve kezdtem el a 

lelkészi szolgálatot. Minden a padlón 

volt, hiszen a szomszéd tyúkjai átjár-

tak, mivel kerítés sem volt. Én a gyüle-

kezet mellé álltam, ők pedig mellém, 

igen szoros kötelékkel. Mindent újjá-

teremtettünk közösen, együtt. Körös-

ladány kitüntetettje lettem. Az Úr ve-

zetett bennünket, zárt kaput soha nem 

találtunk, és szárnyaltunk.  

- Hogyan lehetne az embereket 

közelebb vinni Istenhez? 

Minden szolgálatom előtt és közben, 

mélyen meghajoltam az Úr előtt, igaz 

testvérként fogadtam be a szívembe a 

gyülekezet tagjait. Kisebb és alázato-

sabb akartam mindig lenni másoknál, 

és azt éreztetni velük, hogy Isten előtt 

értékesek. Ez a titka, ez a válasz a fel-

tett kérdésre! Ősszel kerültem oda, és 

az egyházközség tulajdonában lévő 12 

hektár területen a tengeritöréskor lát-

ták, hogy élen járok, és szerettem a 

viccelődésüket is. Száznál is több em-

ber csatlakozott már az első esztendő-

ben a gyülekezetbe az egymásra találás 

következtében. TSz tagok voltak, nem 

jártak templomba azelőtt. Két hét alatt 

cseréltük le a hatalmas parókia tetejé-

ről a cserepet közös erővel, górét épí-

tettek az udvarunkon a tyúkjainknak 

és a disznóinknak pedig ólat. Mint 

vidéki emberek, mindenre odafigyel-

tek, nagy összefogás volt és minden 

Isten dicsőségére történt. Gyönyör-

ködtek a rég nem látott szépségében 

pompázó parókia udvarában. A teme-

tőben aszfalt utat építettünk, szemét-

tárolót helyeztünk el, és a temetőt pa-

tyolattisztává tettük. Ugyanúgy a 

templomkertet és az Idősek Otthonát 

is. A 30 év alatt soha nem volt vita a 

presbitériumi gyűléseken. A mai napig 

jó kapcsolatot ápolok a gyülekezettel. 

- A jövőben mit szeretne meg-

valósítani? 

A harangok szava nagyon tetszik 

gyermekkorom óta. Még télen is kinyi-

tom az ablakot, hogy jobban halljam 

csodálatos hívó hangokat! Szeretnék 

összekötő kapocs lenni a két gyüleke-

zet között! Hidat építeni, feloldani a 

feszültséget, ha van. Ezért még önma-

gamban Isten segítsége által sok min-

dent a helyére kell, hogy tegyek. Nagy 

szükség lenne egy nagy létszámot be-

fogadó idősek otthonára is szerintem.  

Fájdalmas, hogy nem lett egyházi 

intézmény a Gimnázium. Ha igehirde-

tésre kérnek fel, sem a múltban, sem a 

jelenben sohasem mondtam nemet. 

Még mindig csak szemlélem az itteni 

gyülekezetek életét, mind több kap-

csolatom alakul ki, kellemetlen tapasz-

talatom egyáltalán nem volt. Minden 

korosztállyal meg tudom találni a han-

got és tartani velük a kapcsolatot. Vá-

rom konkrétan az Úr útmutatását, 

hogy milyen formában és hogyan tölt-

sem be a tálentumaimat a nyugdíjas 

éveim során. Ha az Úr szavát követem, 

rendelkezéseit megtartom, bízom ál-

dásában, támogatásában, a jövőben is. 

Tardiné Szilvi  

A nappali ellátásban lévő sérült 

fiatalokkal, régi nevükön ÉNO-

sokkal már több mint tíz éve ápolok 

személyes kapcsolatot. Kölcsönösen 

szeretjük és tiszteljük egymást. Min-

den évben meghívnak ünnepségekre, 

farsangra, kerti partira, vendégül 

látnak a kirándulásokon, amelyeken 

örömmel vagyok velük együtt.  

Egy hónapja körül az Úr azt a gon-

dolatot helyezte a szívemre, hogy ők 

már annyiszor vendégül láttak en-

gem… Mi lenne, ha én is meghívnám 

őket kis otthonunkba? El is mentem 

és megkérdeztem Anikót, a vezetőjü-

ket, hogy mit gondol erről? Ő nagyon 

örült neki, de időpontot még nem 

tudtuk kitűzni, mivel vagy nekik nem 

volt jó, vagy nekem. Végül sikerült. 

Szeptember 27.-e, pénteki nap lett 

Délelőtt tíz órára vártam őket, ki-

csit izgatottan. Meg is érkeztek tizen-

egynehányan, nem számoltam meg 

pontosan. Tele lett a nagyszobánk 

zsúfolásig, de mint tudjuk, „sok jó 

ember kis helyen is elfér”. Úgy gon-

doltam, ha már meghívtam őket az 

otthonunkba, beszélgessünk arról, 

kinek mit jelent az otthon? Készítet-

tem egy kis házikót dobozból, és ab-

ba dobáltuk bele a kártyákat, amire 

felírtam a válaszaikat. Ezután verset 

olvastam fel az otthonról, majd a 

tágabb otthonunkról, a hazánkról. 

Közben énekeltünk többször is. Ez-

után egyszerű falatkákkal, fasírttal és 

innivalóval kínáltam őket. 

Remélem sikerült egy kis élmény-

nyel gazdagítanom a csoportot. Hála 

Istennek jó volt a hangulat. Felsza-

badult beszélgetés, öröm, nevetés 

jellemezte. Boldog vagyok, hogy ven-

dégül láthattam őket, különösen, ha 

valóban jól is érezték magukat… 

 

Nagy Sándorné Margitka 

Vendégeim voltak… 
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„Mert meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az em-

ber, hanem az Istennek minden igéjével” Lukács 4,4 

Hálaadással kellene megállnunk Isten előtt, hogy újra 

megadta asztalunkra az új kenyér ajándékát, amelyből 

mindennap fogyasztunk kisebb vagy nagyobb szeletet. 

Bizony remegő szemmel, szívvel kémleltük az eget a forró 

tavaszi napokban, nem jönnek-e még az áldást hozó, esőt 

hozó bárányfelhők?  Vajon meddig bírják a tikkasztó hős-

éget a szárba szökkenni készülő kis gabonaszálak? Isten 

megkegyelmezett, tudta mire van szükségünk. Megadta, 

amit meg se tudunk köszönni. Igénk második felében így 

olvassuk: „hanem az Istennek minden igéjével”. Hát ezt 

meg még úgysem tudom megköszönni, hogy életem tava-

szán megízlelhettem ezt a zamatos csemegét, Istennek égi 

ajándékát, amely betöltötte egész életemen át a lelkemet, 

mely átáradt a testemre is.  

Óh, azok a gyönyörű régi szép idők! Bizony minőségi 

idők voltak, amikor évente, ha nem is minden évben, de 

többször eljuthattam Berekfürdőre egy-egy tavaszi csön-

des hétre, ahol 10-15 gyülekezetből gyűltünk össze, hogy 

épüljünk Isten igéje és egymás hite által. Csak egyetlen 

példát említek. Magda nénivel voltunk, amikor beindult a 

Református Iskola. Mariannal ők voltak a tanár nénik a 

kis elsősöknek. Egyik délután ott vagyunk az ebédlőben, 

és begurul a kerekes székével egy nőtestvérünk, nem soká 

jön a férje is. Mondja – kérdeztem őt is –, a felesége kere-

kes székes? Persze, nem is kellene másforma – válaszolta. 

Nagyon hamar barátságot kötöttünk, mondta, hogy itt 

laknak nem messze, menjünk el hozzájuk. Hát elmen-

tünk, de a hitetlenségemet nem mertem volna közölni 

vele, hogy Ő el fog jönni hozzám. És eljött, még az év au-

gusztusában, de erről majd később. Kapcsolatot úgy iga-

zán nem is akartam tartani vele, mivel a két kis keze úgy 

görcsbe volt merevedve, befele fordulva, a kis ujjai álltak 

fölfelé, gondoltam énmiattam ne fárassza a beteg kezét, 

hogy levelet írjon, mobiltelefon meg hol volt még akkor.  

És elmondta, hogy feje tetejétől a lába ujjáig mindent 

más végez rajta, semmit sem tud csinálni. Azt meg még 

emberi elmével felfogni is alig lehetett, hogy gyermeket 

szült, amikor meghalt, azt mondta, azt hittem megőrülök, 

nem fogom kibírni. És még másik gyermeke is született, ő 

életben maradt. A kapcsolatunk eltartott vagy 20 évig. 

Először küldtem neki a saját verseimből vagy kettőt, ami-

re pár hét múlva válaszolt is. Sajnálom, hogy nem őriztem 

meg, de borzasztó volt olvasni. Ő pár év múlva azt írta, 

most már én is írok verseket, és elküldte legépelve. Egy-

szer meg olyat írt, hogy nekem is vannak nehézségeim, a 

gyermekem kettőből bukott, és a férjem is kezd hanyagol-

ni, hát voltak ima témáink akkor is. Aztán meg arról szá-

molt be, hogy a fia szakács, és hajón dolgozik, ekkor már 

Pesten laktak. Egyszer meg olyat írt, hogy valami belső 

betegséget találtak az orvosok nála. Kértem, beszéljen 

róla, mi van vele? És nem is arról beszélt, hanem hogy 

most ő tartotta az imaórát és ő úgy készül rá, ha hatan 

vannak, mintha hatvanan lennének.  

Az egyik délután megállt a kapuban egy kis mikrobusz, 

Orosz tiszteletes volt akkor a lelkészünk, ő jött el velük. 

Két kemény deszkát kivettek, ezen legurították a kerekes 

széket és már jöttek is befelé. Nekem meg éppen vendége-

im voltak, a gyerekek Tiszafüredről. Megijedtek és sírtak. 

No, ne sírjatok, vigasztaltam, nincs még elveszve a világ, 

csak ők még nem láttak ilyet.  

Még egy kicsit visszatérnék a kenyérhez. De jó lenne 

kenyér-embernek lenni. Ha a lélek átformálná az életün-

ket mássá, hogy tudnánk szétosztani magunkat izzva, ég-

ve, kenyérben, vágyban, csókban, kézben, s úgy tűnni el, 

hogy nem is éltünk, s ezer szívben ragyogjon még a fé-

nyünk, mint a hunyó Napé, mely a csillagok orcáján még 

tovább ragyog. De jó lenne, ha sűrűbben rá tudnék gon-

dolni az én lángoló hitű testvéremre, aki úgy ismeri a Bib-

liát, hogy az ilyen magamfajta ember, mikor hallgatja, a 

szája is nyitva marad. Akit úgy éltet az Isten igéje, hogy a 

maga betegségével egyáltalán nem foglalkozik, pedig ha 

valakinek van, hát neki van elég belőle. Egy vers jutott az 

eszembe, ezzel fejezem be. 

 

Ruszy Erzsébet: 

A szegetlen kenyér  
 

A szívemet nem járták át a kések 

És megmaradtam teljesen egésznek 

Nem hullottam széjjel sok-sok kis darabra 

Gyermekek kezébe és kolduskalapba  

Engemet hűvös biztos kamrába zártak 

Egyetlen morzsám se hullott le másnak 

Belőlem éhes fogak nem haraptak 

Engemet hűs fehér vászonba takartak 

Én megmaradtam szomorúan épnek 

Sírva szikkadó szegetlen kenyérnek. 

Szabó Margit írása 
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Mező Imréné (szül. Török Róza) 
„Szeretteim, ha így szeretett ben-

nünket az Isten, nekünk is szeretnünk 

kell egymást.” Jn 4,11 

Rózsika néni 1924. február 4-én 

született parasztcsalád első gyermeke-

ként Hajdúböszörményben. Édesapja 

Török Imre földműves, édesanyja Kö-

vér Róza „háztartásbeli” volt. A tanyán 

éltek, a „Réten”, hat testvérével és 

szüleivel együtt, és földet műveltek, 

gazdálkodtak. 

Nagyon boldog gyermekkorra em-

lékszik vissza. Hat elemi iskolát vég-

zett kint a tanyán, aztán három 

„ismétlőt”. Itt is konfirmált hatodikos 

korában. Nagyon szerette a tanyasi 

életet. Minden vasárnap Botos Antal 

hirdette az igét az iskolában, ünnepe-

ken pedig valamelyik lelkész. Az isko-

lában tartották a tánciskolát is, ahová 

nagyon szeretett járni. 

Tizenkét évesen már „marokszedő” 

volt, szántott, vetett, kapált, amire 

éppen szükség volt. Édesapja sokat 

betegeskedett, fulladt, nem bírt sokat 

dolgozni, amíg egy hajdúnánási orvos 

meg nem gyógyította. Ezután sajnos 

hamarosan jött a háború, elvitték ka-

tonának, így újra nagy szükség lett a 

segítő kezekre. 

1942. december 2-án ment férjhez 

Mező Imréhez. A Bocskai téri temp-

lomban Kiss József lelkipásztor esket-

te őket. Itt fogadtak Isten színe előtt 

örök hűséget egymásnak. 

Három gyermekük született: Kata-

lin /1943/, Erzsébet /1948/, és Ibo-

lya /1950/. A kis Katika három 

hónapos volt, amikor elvitték a 

férjét katonának. Fogságba került 

és két és fél évig semmit sem hal-

lottak felőle. Egy évig egyedül élt 

a tanyájukon a kislánnyal. Egyik 

este átmentek a szülei tanyájára, 

hogy szeretnének ott aludni. Ez 

alatt az idő alatt a németek beköl-

töztek az otthonukba. Így mentet-

te meg az Úr Rózsika nénit a né-

met katonáktól. 

Öt éves volt Katika, amikor az 

édesapja hazajött a fogságból. Ez 

volt Rózsika néni életének legbol-

dogabb napja. Varrással kereste a ke-

nyerét, miután férjhez ment. Édesany-

ja is tanítgatta varrni, és egy télen ke-

resztül mesterhez járt tanulni a sza-

bást-varrást. Férje a kovács mestersé-

get tanulta, és a tanyán lévő kis műhe-

lyében dolgozgatott. Amikor megala-

kultak a termelőszövetkezetek, először 

nem akart belépni, végül elfogadta, de 

nem sokáig dolgozhatott ott, mivel 

megbetegedett és leszázalékolták. 

Nyolc évig a tanyán laktak, ezután 

tizenhárom évig az anyósáéknál. Hála 

Istennek soha egy szóváltás nem volt 

köztük, békességben éltek. 

1950-ben olyan nagy szegénység 

következett be, hogy nem is tudja, mi 

lett volna velük, ha nem tud varrni… 

Hozták a varrnivalókat, és kapott érte 

kis cukrot, lisztet, zsírt vagy más élel-

miszert. Így tengették az életüket nap-

ról napra. 

Később vettek egy kis telket a Korá-

nyi Frigyes utcán, ahová építettek egy 

kis házacskát. Mindenben segített a 

férjének, falat rakott, betonozott, le-

hetett bármilyen munka, nem fogott 

ki rajta. Negyven évet éltek együtt, 61 

évesen maradt özvegyen. Ezután is 

folytatta a varrást, állatokat tartott, 

rendben tartotta a kertet, vigyázott az 

unokára. Még ekkor is sokat 

… 

Rózsika néni gyermekkora óta hall-

gatta Isten igéjét és évtizedekig járt a 

Bocskai téri templomba. Részt vett a 

gyülekezeti alkalmakon, segített, ami-

ben tudott. Támogatta a gyülekezetet 

anyagilag és a munkájával is. A hason-

ló korú asszonytestvérekkel együtt 

jöttek a templomba és egymás mellett 

is ültek. Két leánytestvére, Erzsike 

néni és Zsuzsika néni is mindig ott 

voltak mellette. Fiútestvére, Török 

Sanyi bácsi presbiter volt. Örömmel 

járt az asszonytestvérekkel a csiga-

tészta készítésre, ahol jó volt együtt 

dolgozni, énekelni, beszélgetni. Jó volt 

ahhoz a kis közösséghez tartozni! 

Sajnos már évek óta nem tud ott 

lenni a gyülekezet közösségében, de 

hálával és szeretettel emlékszik vissza 

azokra a szép időkre, amikor még ott 

lehetett. Már nehezen mozog, de hálát 

ad Istennek hosszú életéért, férjéért, 

gyermekeiért, unokáiért. A gyerekek 

és az unokák is látogatják, segítik, sze-

retettel veszik körül. Boldog, ha lát-

hatja a kis dédiket. 

Rózsika néni szerint a hosszú élet 

titka a következő:  

„Légy mértékletes! Bízz Istenben! 

Ne tarts haragot senkivel sem, és dol-

gozz egész életedben szorgalmasan, 

becsületesen!” 

Most a 95. évében jár, és ő be is tar-

totta mindezeket. Mértékletes volt 

mindenben, egyedül a munkában 

nem… Hite töretlen ma is. Senkivel 

nem tart haragot, mindenkit szeret, 

még a rosszakat is. Mindenkiben talál 

valami jót.  Nem egyszer megbántot-

ták, de haragot nem tartott, inkább 

imádkozott értük.  

Áldja meg az Úr Rózsika nénit sze-

retteivel együtt továbbra is örömben, 

békességben! 

Számunkra pedig legyen köve-

tendő példa az ő hite, szerete-

te, szorgalma, munkabírása! 

(2018. június 8.) 

 

Rózsika néni ez év májusában 

hosszú, nem mindig könnyű, 

de békességben megélt, tevé-

keny élete után megpihent, 

elment a minden élők útján. 

Hálát adunk Istennek életéért, 

a gyülekezetben együtt töltött 

évekért. Emberséges lénye, 

kedvessége, mosolya, örökre a 

szívünkben marad… 

Nagy Sándorné Margitka 

 

Forrás: Nagy Sándorné Margitka a 

gyülekezet idős testvéreiről összegyűj-

tött, „Életutak” című életrajzi összeál-

lítása. 
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"Új parancsolatot adok néktek, hogy 

egymást szeressétek; amint én szerettelek 

titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről 

ismeri meg mindenki, hogy az én tanítvá-

nyaim vagytok, ha egymást szeretni fogjá-

tok." (Ján 13,34-35) 

Isten iránti hálával és Czirmayné Kocsis 

Rozika iránti nagy-nagy szeretettel, tiszte-

lettel és köszönettel gondolok vissza az 

augusztus elején eltöltött három napunkra, 

melyen kísérői lehettünk férjemmel a hit-

vesnek, aki vitte szeretett férje életét meg-

örökítő könyvét ajándékba Kalotaszegre, 

Árpi bácsi egykori szolgálati helyeire. 

Zsobokon, Czirmay Árpád rendes lelké-

szi szolgálatának jó 60 évvel ezelőtti hely-

színén szálltunk meg. Sok kedves emlék 

fűzte ide, nemcsak, mert itt kezdte hivatá-

sát és nyolc éven át itt hirdette Isten igé-

jét, de édesapja és bátyja is a környék 

településein szolgált. („Hamarosan meg-

alakul a Czirmay egyházmegye” fogadták 

viccesen a zsobokiak 1958-ban.) Most is 

nagy szeretettel emlékeztek rá. A gyüle-

kezet idősebb asszonyai, Erzsi néni, aki 

„mindent tőle tanult”, nála konfirmált, ő 

eskette, keresztelte gyermekeit, akiket 
később is meglátogattak Rozikával. A jó 

barát fiatal családja, a művész házaspár, 

Lászlóffy Réka dr. férjével és két fiukkal 

nagy szeretettel fogadtak (pedig épp az-

előtt jöttek meg a hagymaszedésből).  

Jó volt gyönyörködni a tájban, élvezni a 

csendet, a nyugalmat, az emberek kedves-

séget, szeretetét, önzetlenségét! Azt, hogy 

tudnak egymás dolgairól, a környéken 

történtekről. „Örvendeztünk” Barta István 

fiatal, kétgyermekes zsoboki lelkésszel és 

kedves feleségével, hogy mintegy négy-

száz templom újul meg (ott jártunkkor a 

magyarvalkóit is csak kívülről láthattuk a 

felújítás miatt) a magyar kormány vagy az 

Unió támogatásából. Hogy a Bethesda 

Gyermekotthon és Szórványközpont a 

Zsoboki Református Egyházközség kere-

tén belül működő árvaház és szórványis-

kola-központ mintegy hatvan embernek 

ad munkát a faluban, nagyon nagy dolog, 

mert inkább az jellemző az ottani kistele-

pülésekre, hogy a fiatalok kénytelenek 

elmenni Kolozsvárra munkát vállalni.  

Elöregszik a falu, nincs gyerek, bezár az 

óvoda, az iskola, mint ahogy Zsobokon is 

történt, mielőtt 1990-ben az akkori fiatal 

lelkész házaspár a helyiekkel és külföldi 

segítséggel létrehozták a gyermekotthont, 

ahol ma már malom, pékség, kertészet, 

állatfarm, géppark, varroda, tejfeldolgozó 

és almaprés is működik. Megtapasztalhat-

tam, hogy nagyon sok feladat hárul a lel-

készre. A tiszteletes úr ott jártunkkor a 

presbiter testvérekkel hasogatta a téli 

tüzelőt, szervezte a temető és a közterület 

kaszálását, másnap indult a gyermekekkel 

táborozni. Nemcsak a gyülekezet, de a 

falu, a gyermekotthon motorja, lelke is. 

Nagyon szép élmény volt számomra a 

vasárnapi istentisztelet. Ahogy gyülekez-

tek a szépen felöltözött családok. Külön 

ültek a férfiak, a nők a gyerekkel vagy a 

fiatalok, de egy szívvel énekeltek imád-

koztak, vallották a Heidelbergi Káté 1. 

kérdésre a választ. (Hányan tudnánk el-

mondani vasárnaponként fejből?). És na-

gyon jó prédikációt hallhattunk. 

Az istentisztelet végén Rozika lehetősé-

get kapott, hogy köszöntse a gyülekezetet, 

elmondja jövetelének okát, felajánlva, 

mintegy 50 db ajándék könyvet (Búzától 

Böszörményig, Emlékek útjain). Nagyon 

megható volt az emlékezés és az istentisz-

teletet követően, ahogy körbe vették a 

templom előtt, hálás szívvel szeretettel, 

örömmel. 

Utunk során megismertük Rozika kala-

uzolásában a környék nevezetességeit, 

templomokat, parókiákat (Mezőtelegd, 

Csucsa, Zsobok, Magyarvalkó, Magyar-

gyerőmonostor, Kalotadámos, Kőrösfő). 

Megosztotta velünk mindazt a sok ismere-

tet, tudást, emléket, melyet sok-sok éven 

át összegyűjtött, megőrzött. Nagy élvezet-

tel hallgattuk Mezőtelegden Bocskai fele-

ségének, Hagymássy Katalin Margitnak, 

Csucsán Bonca Bertának és Adynak a 

történetét.  Rácsodálkoztunk azokra az 

Árpád–kori eredetű templomokra, mely-

nek jellegzetes, „kalotaszegi” alakját a 

fazsindelyes fióktornyos sisakjuk adja. 

Rozika nemcsak a történetüket tudta 

(Umling féle festett kazetták, a tatárdúlás 

emlékét őrző kopjafák, síremlékek, kalo-

taszegi varrottasok története), de ismerte a 

települések földrajzát, nemzetségét, az 

egykori lakosok múltját is. És nem utolsó 

sorban a most vagy nemrég szolgáló lel-

készeket is, akikhez sok, Árpi bácsival 

közösen átélt élmény, történet, emlék, 

találkozás fűződik. Magyarországi szolgá-

latuk idején is gyakran „hazalátogattak” 

ezekre a helyekre, olykor Isten igéjét hir-

detve. Éppen ezért minden felkeresett 

kalotaszegi parókiára vittünk a könyvből. 

(Mint később megtudtam újabb igény van 

rá.) 

Ajánlom figyelmébe a kedves olvasó-

nak is, mert ahogy Rozika fogalmazott: 

nemcsak Czirmay Árpádról szól, de sok 

romániai magyar sors benne foglaltatik az 

ő történetében. (Tudomásom szerint még 

kapható az iratterjesztésben.) És ha tehe-

tik látogassanak el Kalotaszegre! 

Mi volt a legjellemzőbb erre a három 

napra? Ha egy szóval kellene kifejeznem: 

a szeretet. Szeretet a kedves, nemrég el-

halt férj iránt, akiről a könyv született. 

Szeretet az egykori lelkipásztor iránt, sze-

retettel emlékezve rá.  Szeretet irántunk, 

akiket olyan szívesen fogadtak sok év 

után is, vagy akikkel most találkoztak 

először. Szeretet a gyülekezetben, a falu-

ban egymás iránt. Szeretet, alázat, hála és 

hűség az Úr iránt. „Mert ha élünk, az Úr-

nak élünk; ha meghalunk, az Úrnak ha-

lunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, 

az Úréi vagyunk.” (Róma 14,8) 

 

Barakné Horváth Eszter 

(* Czirmayné Kocsis Róza: Búzától 

Böszörményig 48.o). 

A szépséges Kalotaszegen* 
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Bohus Csaba vagyok. 1994-ben 

születtem Kárpátalján, egy Munkács-

hoz közeli faluban, melynek neve 

Izsnyéte. Itt kezdtem el óvodai és 

iskolai éveimet, majd az általános 

iskola elvégzése után a Nagyberegi 

Református Líceumban folytattam 

tanulmányaimat, ahol három évet 

töltöttem. Az Istennel való találkozás 

már korán, óvodai éveim alatt meg-

történt, ugyanis nagymamám rend-

szeresen elvitt istentisz-

teletre, amit akkor még 

nem igazán szerettem, 

és őszintén szólva nem 

is igazán tudom, mikor 

szerettem meg.  

A líceumban eltöltött 

három év alatt vált szá-

momra fontossá a hit, 

és fogalmazódott meg 

bennem az, hogy a to-

vábbtanulásomat olyan 

irányba szeretném foly-

tatni, ahol  Istennek a 

legmegfelelőbb módon 

tudnék szolgálni. Tény, 

hogy nehéz volt a dön-

tés. Részben azért, mert 

a barátaim mind azt 

mondták, hogy valószí-

nűleg majd a teológia-

lelkész szakot válasz-

tom (én pedig meg 

akartam mutatni, hogy 

mégsem), részben pe-

dig azért, mert mint 

akkor mindenki, ma-

gam is bizonytalan vol-

tam a jövő felől. Ami-

kor pedig még nem tel-

jesen, de valahogy kezdtem megbé-

kélni a gondolattal, hogy beadom a 

jelentkezésem lelkész szakra, jött a 

megerősítés a Rómaiakhoz írt levél 

11. részének 29. verséből: „...hiszen 

az Isten ajándékai és elhívása vissza-

vonhatatlanok.” Akkor ez egy hatal-

mas, biztos pont volt, mely magabiz-

tossá és erőssé tett, így hatalmas ku-

darcnak éltem meg azt, amikor arról 

tájékoztattak, hogy a felvétel sikerte-

len lett. Természetesen békétlensé-

get, haragot, és összetörtséget érez-

tem, majd pedig következett egy bi-

zonytalan év, amelyet önkéntességgel 

és munkával töltöttem. A békétlensé-

gem egészen addig végigkísért, amíg 

a következő évben újra beadtam a 

jelentkezésem a Debreceni Reformá-

tus Hittudományi Egyetem teológia-

lelkész szakára, amelyre másodszor 

sikeres felvételt nyertem. 

Az első egyetemi évem alatt Isten 

segítségével sikeresen vettem az aka-

dályokat, de a következő években 

voltak nehézségek, amelyek akadá-

lyoztak, s újra bizonytalanná váltam 

elhívásomat illetően. De Isten embe-

reket helyezett mellém, és átsegített 

ezeken a próbákon, majd pedig egyre 

inkább azt kezdtem tapasztalni, hogy 

Isten áldása kíséri az életem: több 

lehetőséget tárt elém, melynek kö-

szönhetően megerősített, és az előt-

tem álló akadályokon túljuttatott. 

Ekkor élénkült meg bennem az a tu-

dat, hogy Istennek célja lehet velem, 

hogy valóban használni akar és én is 

Isten szolgálatában állhatok. Neki 

köszönhetően pedig eljuthattam a 

szolgálatom első állomásáig: hajdú-

böszörményi Bocskai téri Reformá-

tus Gyülekezet. Szeretném minél job-

ban megismerni a gyülekezetet, az itt 

eltöltött idő alatt pedig tanulni, és 

minden olyan lehetőséget megragad-

ni, amely épülésemre és fejlődésemre 

szolgál. Még egy hosszú-hosszú tanu-

lási folyamat elején járok... 

Bemutatkozik új segédlelkészünk 

A gyülekezeti táborban 
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Szeptember 20-án pedagógus csen-

desnapon vett részt a Baltazár Dezső 

Református Általános Iskola Tantes-

tülete, melyet Pluhár Gáborné Szűcs 

Enikő iskolalelkész és Lomentné 

Szopkó Tünde gyülekezeti lelkész-

szervezett. A csendesnap témája az 

egészség és betegség volt a Biblia és a 

teológiai tanítás tükrében. Igaz, még 

csak a tanév elején vagyunk, mégis jó 

volt megállni, elcsendesedni, egymás 

gondolatát 

megismerni, és 

egymás által 

épülni életünk 

egyik legnehe-

zebb kérdésé-

ben. 

A napot kö-

zös énekléssel 

kezdtük, utána 

Pluhár Gábor-

né Szűcs Enikő 

bevezető gon-

dolatait hall-

gattuk meg. 

Enikő gondo-

latébresztő 

bevezetése 

után csoportokban folytattuk tovább 

a munkát. A csoportok egy-egy evan-

géliumi gyógyítás-történetet olvas-

tak, és kérdések alapján közösen ér-

telmezték az Ige tartalmát, személyes 

üzenetét. A kiscsoportos beszélgetés 

lehetőséget adott gondolataink, kér-

déseink, betegség-gyógyulás tapasz-

talataink megosztására. Ebben a 

helyzetben egymást nem csupán 

munkatársként, hanem „esendő” 

emberként is láttuk. 

Sohasem gondoltam arra, miért 

van az evangéliumokban lejegyezve 

több gyógyítási történet. Eddig 

mindegyikben Jézus hatalmának és 

szeretetének ábrázolását láttam. 

Most jutott eszembe az, hogy a mi 

Urunk nagyon jól ismer bennünket. 

Tudja, hogy életünk létfontosságú 

kérdése a testi-lelki erőnlétünk, hi-

szen mindannyian aktív, teljes életre 

vágyunk. Erre teremtett bennünket 

az Isten, és ezt a feladatot kaptuk 

Tőle. Mi van akkor, ha az erőnlétünk 

„megroppan”, és az Istentől kapott 

küldetésünket nem tudjuk betölteni? 

Saját tapasztalatom megerősített 

abban, hogy Urunk szemében ekkor 

sem vagyunk „kevésbé értékesek”, és  

betegségünkben, erőtlenségünkben  

sem hagy magunkra bennünket. 

A csoportos foglalkozás után Bálint 

Ágnes bibliotherepauta előadását 

hallgattuk meg, melynek során meg-

ismertük a therápia lényegét. Ezt 

követően Sánta Ferenc: Isten a sze-

kéren című novellája alapján egy bib-

liotherápiás foglalkozást láttunk. A 

novellát Ágnes olvasta fel, majd a 

foglalkozásban részt vevő munkatár-

sak novella - 

értelmező 

beszélgetése 

következett. 

Meglepetten 

láttuk, hogy 

ahány ember, 

annyiféle 

értelmezés 

alakult ki. 

A közös ebéd 

elfogyasztása 

után Boda-

szőlőre, az 

egykori Bal-

tazár-kúriába 

tettünk ki-

rándulást, 

ahol a ház mai lakóinak, 

Tartalmasan telt el ez a nap: együtt 

gondolkodtunk, imádkoztunk, éne-

keltünk, beszélgettünk. Isten áldása 

kísérje egész tanévi törekvéseinket, 

igyekezetünket és munkánkat.  

Preku Erzsébet 

„Akarsz-e meggyógyulni?”  
( János 5: 6.) 


