A Hajdúböszörményi Bocskai téri Református Gyülekezet hírlevele
2011. szeptember—október

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek
őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20:28)
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A református presbiter: Ady Endre
A magyar irodalom történetének kiemelkedő alakja Ady Endre. Az ő költészetével valami
új kezdődik meg a lírában. A botránkoztatóan
újat, a mást bátran képviselte a „Holnap hőse.”
Életében is és halála után is sokféleképpen
értelmezték verseit. Valóban, Ady verseit érteni, azzal azonosulni nem könnyű dolog.
Jó róla tudnunk, hogy a „bibliás” költők
sorába tartozott. Kevesen élték meg ilyen mélyen és őszintén istenismeretüket, mint ő. Lelki tusakodásait, vívódásait tükrözi sok verse.
Hol távol, hol közel érzi magához Istent, de
mindvégig kitartóan áhítja a vele való kapcsolatot.

tam fogadni a felém kinyújtott bűnbocsátó
kegyelmet Istentől, imádkozhatnék-e, imádkozhatnánk-e azért, hogy verseimet, akik olvassák, úgy értsék meg, hogy én abban Istent
kerestem, és ezért Istennek akartam dicsőséget adni.”
Kell-e ennél tisztább bizonyságtétel arról,
hogy Ady őszintén kereste Istent és meg is találta? Presbiterválasztásra készülve, járjon át
minket is az Isten keresésének őszinte vágya!
Kívánjuk, hogy új presbitereink életét hassa át
a költő óhaja, hogy szolgálatukkal Istennek
szerezzenek dicsőséget!
Lomentné Szopkó Tünde lelkész

„Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohase volt még úgy rászorulva
Sem élő, sem halott.”
Életművének egyharmada olyan biblikusan
megalapozott „istenes” vers volt, hogy valamennyi egy-egy igehirdetés lehetne.
Kevesen tudják róla, hogy presbiter is volt.
Ady életének utolsó szakaszában magánélete
nyugvópontra került. Fiatal felesége, Boncza
Berta Csucsáról származott. Házasságkötésük
után, 1915 tavaszán oda költöztek. Az akkori
csucsai református gyülekezet mindössze 108
tagot számlált, noha a századfordulón még
négyszáz hívük volt. (Mára a gyülekezet kihalt.
Utolsó harangozóját román pap temette el. A
kulcsra zárt református templomban csak emlékünnepek alkalmából csendül fel gyülekezeti
ének.) A régi jegyzőkönyvekből kiderül, hogy
1917-ben megújították a 8 tagú presbitériumot,
és tizenkét évre Adyt is rendes tagnak választották. Ez alakalomból jegyzőkönyvbe foglalták, hogy a költő, apósa Boncza Miklós emlékére ötszáz koronát adományozott. Ez jelentős
összegnek számított akkor, nagyjából egy újságíró féléves fizetésével volt azonos.
Csucsai presbiteri szolgálatát betegsége,
majd elköltözése hátráltatta. Mandátuma idejéből sajnos csak szűk két esztendőt élt meg.
Sajnálatos az is, hogy adományát hadikölcsönbe fektették, és a pénz odaveszett.
Megválasztása és adománya azonban arról
vall nekünk, hogy Ady komoly hitű református
ember volt. Bizonyítják ezt a halála előtt néhány nappal a kórházi ágyon mondott szavai
az őt meglátogató Szabó Aladár lelkész teológiai tanárnak: „Tessék mondani, hogy én, aki
igazán nagyon mélyen átérezve, átélve tud-

A képen az elnéptelenedett csucsai református templom látható
Felhasznált irodalom:
Papp Vilmos: Őrállók Bp. 2003.;
Pálné Lencsés Szilvia: Keszi újság VI/4.;
Magyar Nemzet: A csucsai presbiter 2003. február
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Presbiter jelöltek
Barakné Horváth Eszter – 53 éves
vagyok.
Pedagógiai
(matematika-fizika, fejlesztőpedagógia) és pszichológiai
(mentálhigiénia, családterapeuta) végzettségem van. A Bocskai gimnáziumban napközis
nevelőként dolgozom. A gyülekezet életében fiammal és férjemmel együtt rendszeresen részt veszünk
(vasárnapi istentiszteletek, táborok, vetélkedők…). A gyülekezetben végeztem újságszerkesztést, csoportvezetést kisifiseknek, gyerekórák tartását, látogatást (gyülekezeti tagok látogatása, Tiszafüred, Sajósenye) és a
Baltazár iskolában az Igazgatótanács tagja
vagyok. Remélem, hogy megválasztásom esetén Isten alkalmassá tesz a presbiteri feladatokra.
Debreczeniné
Szolnoki
Szilvia – 1974-ben születtem
Hajdúböszörményben. Iskoláimat egy helyi általános iskolában kezdtem, majd a Bocskai
István Gimnáziumban érettségiztem. 1995-ben diplomáztam
a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán mint általános iskolai tanító, gyógypedagógiai szakkollégiummal. Ebben az évben mentem férjhez
Debreczeni Sándorhoz. Kőtelken (J-Nk-Sz
megye) telepedtünk le, ahol 8 évig tanítottam
egy fejlesztő osztályban. 2003-ban megszületett lányunk, Dorina. Ekkor hazaköltöztünk.
2007 februárja óta tanítok BDRÁI-ban, jelenleg másodikosaim vannak.
Erdős Pál – Református szülők gyermekeként születtem
1970. március 27-én Hajdúböszörményben, és még abban
az évben megkereszteltek. A
Bocskai István Általános Iskolába jártam. Édesanyám 10
éves koromban meghalt. Ezután a nagymamáéknál voltam sokat, akik
templomba járók voltak, velük és édesapámmal jártam templomba. A 122. sz. Ipari Szakmunkásképzőben kőműves szakmát tanultam. A HUNÉP Zrt-nél dolgoztam mint kőműves. Három gyermek édesapja vagyok.

Hat éve vagyok a presbitérium tagja, azon
belül pedig az építési bizottságban segítek.
Fehér László – 1958. 04. 17én születtem Hajdúböszörményben. Születésem óta itt élek.
Gyermekkoromban református
neveltetésben részesültem. Nős
vagyok, egy fiam van. Őt is
igyekszem hasonló módon hitben nevelni. Szeretek az állatok
körül szorgoskodni, munkám is ilyen területem végzem. Közösségi ember vagyok. Szeretem az embereket, szeretek segíteni, minden
korosztállyal megtalálom a közös hangot.
Egészségi problémám hatására kerültem még
közelebb Jézushoz. Ő adott erőt kitartani, és
ad mind a mai napig.
Fekete Imre – 1954. 08. 30án születtem Hajdúböszörményben. Nős, két gyermekem
van. Munkahelyem a GE Hungary helyi gyára. Megválasztásom esetén - a presbiteri feladatok megismerése után, képességeimhez mérten szeretném a gyülekezet segíteni és szolgálni. Mindezt Jézusra figyelve, Isten segítségével kívánom tenni.
Fesetőné Dobó Zsuzsa –
Debrecenben születtem, 1957.
november 12-én. Édesapám
gépkocsivezető volt, édesanyám
könyvelőként dolgozott. Középiskolai éveimet itt töltöttem
Hajdúböszörményben. A Debreceni Tanítóképző Főiskola
elvégzése után, 1980-ban kezdtem pedagógusi pályámat a 4. számú Általános Iskolában.
1982-ben házasodtunk össze férjemmel,
Fesető Barnával. Két fiunk született, akik
mára már felnőttek. Huszonkét éven át a
Maróthi iskola tanítója voltam. A sors öt éve
hozott a Baltazár Dezső Református Általános Iskolába. Az anyai nagymamámtól 22
éves koromban kaptam karácsonyi ajándékként egy Bibliát. A gyülekezethez vezető út
talán már ott elkezdődött. Nagy izgalom és
nagy megtiszteltetés számomra erre a szolgálatra való kiválasztás, jelölés.
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Gyulai Sándor – 1968-ban
születtem Hajdúböszörményben. A Bocskai István Gimnáziumban érettségiztem, és ide
tértem vissza magyartörténelem szakos tanárként
tanítani. 2002-től lettem igazgató. 1994 szeptemberében
keltünk egybe Vajda Zsófiával. Házasságunkban kapott két ajándékunk Eszter és Klára
lányunk. Nagyszüleim révén mindig megvolt
családunkban a reformátussághoz tartozás
tudata, de én magam az élő hit forrásáról
sokáig nem tudtam, nem akartam tudni.
Előbb Eszter lányom kapcsolódott be az ifis
csoportba, majd a feleségemet egyre többször kísértem el a vasárnapi istentiszteletekre. Lassan közeledve beláttam, hogy saját
erőmből nem tudom megoldani életem problémáit. Bűneimet bánom. 2009 áprilisában
vallhattam meg, hogy szükségem van arra,
hogy Jézus Krisztus legyen a Megváltóm.
Igyekszem a gyülekezet életében aktívan
részt venni. Remélem – hogyha megválasztanak –, akkor ezzel a szolgálattal is fellobbantja Isten bennem a képességet, hogy még
jobban felfogjam irántunk való szeretete szélességét és hosszúságát, magasságát és mélységét (Ef 3,18).
Gyüre Anikó – 7 éve csatlakoztam ehhez a közösséghez
mint óvodai hitoktató. Ekkor
még csak az ovis gyerekek körében tartottam a játékos hittan
foglalkozásokat. Vasárnaponként részt vettem az Istentiszteleteken, ahová két gyermekem
is szívesen elkísért. 4 éve a vasárnapi gyermekórák vezetésében végzem a szolgálataimat. A gyülekezeti táborokban csoportvezetőként vagyok jelen. Az óvodás és a kisiskolás gyerekekkel foglalkozom. Örömmel és
hittel beszélek nekik Isten igéjéről. Egy éve
vagyok aktív tagja a Bárka gyülekezeti zenekarnak. Sokat jelent számomra a Bocskai téri
gyülekezet, jó idetartozni, építeni és tenni
ezért a közösségért. Hiszem, hogy Istennek
célja van az életemmel, és úgy érzem, itt a
helyemen vagyok. Amennyiben a gyülekezet
alkalmasnak talál a presbiteri feladatok ellá-
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tására szívesen vállalom e megtisztelő megbízást.
Dr. Kulcsár Bálint – 1951ben születtem mályinkai református családba. A középiskolát
a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végeztem. Az egyetem elvégzése után
Hajdúböszörménybe kerültem
36 évvel ezelőtt. Itt mezőgazdasági szövetkezetbe kerültem. Jelenleg is ezzel foglalkozom. Három gyermekünk született, akik
ugyanott érettségiztek, ahol feleségem is és
én is. Négy unokánk van. Több mint 25 éve a
Bocskai téri Református Gyülekezet tagja
vagyok. Három cikluson keresztül (18 év)
presbiter vagyok. Igyekeztem intenzíven
részt venni a presbiteri munkában. Voltak
csalódások, de azokon túltettem magam.
Mindig felvállaltam a konfliktusokat, mert
számomra a gyülekezet fontosabb volt személyi érdekeknél. Amennyiben megválasztanak, továbbra is így fogok cselekedni.
Molnár Ferenc – 1974. 07.
30-án születtem Hajdúböszörményben. Nős, egy kedves kislány édesapja. 1993. április 18án fiatal felnőttként keresztelkedtem és konfirmáltam saját
akaratomból, de úgy gondolom
Isten akaratával, konfirmációs
jelmondatom soraival: „Áldott férfi az, aki az
Úrban bízik.” Még szorosabb kötődésemet a
Bocskai téri Gyülekezettel 1997 szeptembere
jelentette számomra, amikor a Baltazár Dezső Református Általános Iskola pedagógusa
lettem, mint tanító és német nyelv oktató.
Munkám szervesen kapcsolódott bele az elmúlt 15 év alatt a gyülekezeti munkába.
2010. év a Bárka gyülekezeti zenekar megalakulása és az azóta eltelt év jelenti számomra a tanítói munka szolgálata mellett a
gyülekezeti munkát, szolgálatot, melyet sokáig szeretnék végezni még Isten dicsőségére. A Sárospataki Internátus falán olvasható
a következő gondolat: „Nem vagy szentebb,
ha dicsérnek, sem hitványabb, ha szidnak,
ami vagy, az vagy… S nem mondhatnak nagyobbnak, mint amekkora Isten előtt vagy.”
Nagy Sándorné Hortobágyi Margit vagyok. 12 éves koromig a Kálvin téri gyüleke-
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zetbe jártam apai nagymamámmal. Halála
után szüleim nem követték a
nagymama példáját. Így harminc év Isten és közösség nélkül telt el az életemből. 41 évesen vezetett az Úr a Bocskai
téri gyülekezetbe. Itt egy nagy
családra találtam, amelyben
nagyon jól érzem magam. A
takarítástól a harangozáson keresztül az irodai munkáig több szolgálatot végeztem az
évek során. Szívemhez és adottságaimhoz
legközelebb a diakóniai munka áll. Ezt a szolgálatot ma is örömmel és szeretettel végzem,
amikor körülményeim engedik.
Nagy Zsigmondné Dráviczki Zsuzsánna – Hajdúböszörményben a Kemény János krt. 33.
sz. alatt lakom. 64 éves vagyok. Pályámat Debrecenben
a Kenézy Kórházban kezdtem,
ahol 3 évet töltöttem. 1970-től
41 éven keresztül városunkban a Háziorvosi Rendelőben
hivatásként végeztem a munkámat. Jelenleg
nyugdíjas ápolónő vagyok. A presbiteri tisztséget 6 éve viselem.
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ban konfirmáltam, bizonyságot tettem gyülekezetünk előtt hitemről, azóta vagyok gyülekezetünk tagja. A gyülekezeti zenekar dobosaként szolgálom jelenleg a gyülekezetünket.
Id. Szabó Márton gondok – 1939. 10.
18-án születtem Hajdúböszörményben. A gépészet területén
dolgoztam mint üzemvezető 44
évig. Két főállású munkahelyem volt, ezek mellett szakoktatóként dolgoztam az ipari
iskolában. Gyermekként kereszteltek, és tizenévesen konfirmáltam a Kálvin téri gyülekezetben. Két
gyermekünk született 1967-ben kötött házasságunkból. 1990 óta aktív presbiterként,
1995 óta gondnokként végzem szolgálatomat
az Úristen segítségével. Feleségem, betegsége
ellenére is, aktív gyülekezeti tag, és örömmel
vesz részt a gyülekezeti alkalmakon. Életünk
hátra lévő éveiben is szeretnénk hűséggel
szolgálni az Úristennek, a Református Egyháznak és gyülekezetünknek.

Papp Ervin – 1969. augusztus 25-én
születtem Hajdúböszörményben. Alsónémedin kereszteltek
meg. Három szakmát szereztem: gépszerelő, nehézgépkezelő és tehergépkocsi-vezető.
Sajnos elvált vagyok. Ez sok
nehézséget okoz a mindennapokban. Két lányom született,
akik sok örömöt adnak. 1999-ben kezdtem
megismerni a Bibliát. Majd egy évvel később
döntöttem Jézus követése mellett. A konfirmáció után a Bocskai téri Gyülekezet tagja
lettem. 2006-ban lettem a presbitérium tagja, és a karbantartó bizottságban is igyekszem helytállni.

Ifj. Szabó Márton – 1967. 11. 02.-án
születtem Hajdúböszörményben. 1984-ben konfirmáltam.
Iskoláimat szakmunkás tanulóként kezdtem, majd később
munka mellett leérettségiztem,
és mérnöki diplomát szereztem
főiskolai karon. Én 2000 januárjában lettem presbiter. Mind
a két cikluson keresztül a pénzügyi, gazdasági és temetői bizottság tagjaként igyekeztem
elősegíteni Egyházunk hitéletét és fejlődését.
A bizottsági feladatok mellett igyekeztem a
lelkészeink munkáját elősegíteni pl. sportesemények szervezése, a tiszafüredi gyermekotthon látogatása. Szeretném, és érzek
magamban Isten segedelmével annyi erőt,
hogy az előttünk álló feladatokban tevőlegesen presbitertársaimmal együtt hasznára
lehessek szeretett Egyházközségünknek.

Pongor Mihály – 34 éves vagyok, nős.
2005 óta élek boldog házasságban. Van egy három és fél éves
fiam, decemberben fog megszületni a második. 2000-ben
szereztem gépészmérnök diplomát. Jelenleg az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél dolgozom
Debrecenben, munkaköröm
minőségbiztosítási mérnök. 2008 márciusá-

Szabó Márton (Bethlen u-i) – Református családból származom, a
Bocskai téri gyülekezetben keresztelkedtem és ott is konfirmáltam, ezután az ifjúsági csoportba jártam. Házas vagyok,
egy gyermek édesapja. 2006ban megválasztottak presbiternek, és azóta gyakorlom ezt a
tisztséget. Ebben az évben beválasztottak az

6

Gyülekezeti élet—Presbiterválasztás
iskolai igazgatótanácsba. Magánéletben
szakvizsgázott szociálpedagógusként dolgozom egy Debreceni intézményben, ahol halmozottan sérült gyerekekkel és fiatalokkal
foglalkozom.
Tacsi Imréné – 65 éves nyugdíjas és 10
éve özvegy vagyok. A két lányom családjukkal, Isten nagy
kegyelméből hitvalló, úrvacsorázó keresztyének. Sok év kihagyás után, 17 éve tértem vissza
a Bocskai téri gyülekezetbe.
Azóta Krisztus az én Megváltóm is. Nagy a hívogató, vonzó
ereje Isten Igéjének számomra, az alkalmakra eljárok. 6 éve választottak presbiternek.
Amire a gyülekezet vezetői megkértek, vagy
amit úgy éreztem, az én dolgom, igyekeztem
elvégezni.
Tóth András – 57 éves vagyok. 38 éve
nős. Két lányom van, akik házastársukkal nevelik három
lány és egy fiú unokámat. Közülük hárman a Baltazár Dezső
Református Általános Iskola
tanulói. Tizenkét éve vagyok
presbiter. Tevékenykedem a
temetői és az építési bizottságban. Jelenleg a Paraklétosz kft. felügyelő bi-

zottságának elnöke vagyok. Foglalkozásomat
tekintve 10 éve az Ajtó-Ablak-Profil Kft. tulajdonos ügyvezetője vagyok.
Uzonyi Antal – 1963-ban születtem
Hajdúböszörményben református szülők második gyermekeként. A Kálvin téri Egyházközségben konfirmáltam1977-ben.
Hajdúböszörményben lakom
feleségemmel és két gyerekünkkel, akik 13 és 15 évesek.
Szakképzettségem gépész, amit
immár 30 éve gyakorlok. Immár 20 éve papírfeldolgozó automata és félautomata gépeket tervezek, és saját vállalkozásom keretében ezeket gyártjuk. Istentiszteletekre a gyerekek születése előtt is jártunk. Mostanra a
család „apraja – nagyja” konfirmált vagy éppen a felkészítő alkalmakra jár. Ezen kívül
igyekszünk mindannyian részt venni más
gyülekezeti eseményeken és bibliaórákon is.
Váratlan és nagy megtiszteltetés számomra a
presbiteri tisztségre történő jelölés. Ha ebbe
a szolgálatba állít valakit az Úr, az nemcsak
tisztséget, de komoly felelősséget is jelent. E
tisztséget – mint szolgálatot a legjobb tudásom szerint, becsületesen Isten dicsőségére
és embertársaim javára fogom végezni.

Füle Lajos: Presbiterek
Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.
Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,
a tennivalóit így méri fel,
az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga, családja,
bár mindenütt az Úrra figyel,
az presbiter.
Aki hitét örömmel megvallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,
de kedves élet Isten előtt:
megáldja és megszenteli őt.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
a mások terhét így veszi fel,
az presbiter.
Lapunk megjelenésekor a presbiterválasztás már megtörtént október 23-án az ünnepi istentisztelet utáni egyházközségi választási közgyűlésen. Eredményről választás a jogerőre
emelkedése után, a következő lapszámban fogunk tájékoztatást adni.
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Az elmúlt hat év a lelkipásztor szemével
1Thessz. 5,12-13
„Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is
titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek
őket. Éljetek egymással békességben.”
Lassan végéhez közeledik egy hat éves
időszak. December 31-én lejár a szolgálatban
lévő presbitérium megbízatása, amit 2006.
január 1. óta végeznek. Fontos, hogy a ciklus
vége felé számadást készítsünk, értékeljük
munkánkat, és így kezdjen a presbitérium el,
ha Isten is akarja, egy új hat éves szolgálati
időszakot.
Nem vagyok könnyű helyzetben, amikor
arra vállalkozom, hogy lelkészként értékeljem a presbitérium munkáját és szolgálatát.
Hiszen 2006-ban még egy másik lelkész vezetése alatt kezdte el a presbitérium munká-

nem volt kellően felkészült, így félbeszakadt
a munka végzése. Úgy tűnik, hogy minden
körültekintés ellenére nem a megfelelő szakember mellett döntöttek.
Ezek mellett a Baltazár Dezső Református Általános Iskola kinőtte a meglévő épületet, ezért 4 tantermet kellett építeni a meglévők mellé. Ez a bővítés megfelelően és időben elkészült.
A következő esztendő újabb kihívás elé
állította a presbitériumot. Súlyos krízist élt
át a gyülekezet egésze, amikor református
fiataljaink és az akkori lelkipásztorok feladták református identitásukat. A presbitériumnak el kellett határolódni attól az úttól,
ami református hitünk szerint nem helyénvaló. Ezt a súlyos válságot segített megoldani
a Hajdúvidéki Református Egyházmegye

Presbiterek a felújítandó templom előtt 2008-ban

ját. Azt a helyzetet nem ismerhetem teljes
mélységében.
A Bocskai téri Gyülekezetben eltöltött bő
négyéves szolgálatom ideje alatt azt láttam,
hogy sokszor rendkívül nehéz feladatokat
kell a presbitériumnak és a lelkipásztoroknak együttesen megoldani. Ismereteim szerint 2006-ban az egyik legfontosabb döntés
volt az orgona-felújítás folytatása. Ez a munka 2008-ig haladt, de sajnos a kivitelező

esperese, Szabadi Árpád. Fontos volt a határozott iránymutatás a pásztor nélkül maradt
nyájnak és a vezető nélkül maradt presbitériumnak. Sok hónapon keresztül napi szinten
gyógyította a lelki sebeket és vezette újra a
helyes úton a gyülekezetet Zila Péter, akkori
Kálvin téri lelkipásztor. Köszönet legyen nekik erről a helyről is.
Szintén a 2007-es év őszének nagy kihívása volt, hogy a Nyugati temető újbóli egyházi tulajdonba és működtetésbe vételének
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folyamata felgyorsult. Ebbe a helyzetbe kerültünk bele, amikor augusztusban megválasztott bennünket a gyülekezet.
A presbitérium egésze illetve a temetőbizottsága, a lelkésszel együtt, hetente ülésezett és tárgyalt ügyvédekkel, temetkezésben
jártas szakemberrel, a város képviselőivel,
vezetőivel és sok egyéb érintettel. Ezek a tárgyalások sokszor megpróbálták türelmünket
és hitünket. Mindeközben pedig nem volt
szabad eltéveszteni a gyülekezet (és így a
presbitérium és a lelkészek) célját: mindenekelőtt az a feladatunk, hogy Isten Igéjének
hirdetői és képviselői legyünk itt Hajdúböszörmény szívében, a Bocskai téren. Az a
feladatunk, hogy Jézus szavai szerint sóvá és
világossággá legyünk (Mt 5,13-14).
Így léptünk át a 2008-as esztendőbe,
aminek az első három hónapja még több és
fontosabb tárgyalást hozott a temető és a
temetkezés átvételével kapcsolatosan. Március utolsó napjaiban hozta meg a város képviselőtestülete azt a végső határozatot, melynek alapján a Bocskai téri és a Kálvin téri
Református Egyházközségek újra birtokba
kapták a város köztemetőjét, amit annak idején a Református Egyháztól törvénytelenül
vettek el. Érdemes megemlíteni, hogy a nevezett önkormányzati testületi ülést követően lépett oda hozzánk (azaz Zila Péter lelkészhez, és hozzám) egy hajdúböszörményi
polgár, aki a következő mondatot mondta:
„A pokol kapuit nyitotta meg az egyház azzal,
hogy visszavette a temető üzemeltetését.”
Akkor nem is gondoltuk, hogy ez a mondat mennyire kőkeményen beigazolódik. Az
azóta eltelt három és fél év során több mint
300 feljelentést tettek az egyházi temetkezési
szolgáltató, a Paraklétosz nonprofit Kft ellen.
Hála Istennek a legtöbb feljelentés teljesen
eredménytelen volt, hiszen cégünk törvényesen működik. Nyilvánvalóan az a célja a feljelentőknek, hogy folyamatosan akadályozzák, vagy akár lehetetlenné tegyék azt, hogy a
böszörményi Református Egyházközségek
normálisan és színvonalasan tudják működtetni a város temetőjét a Paraklétosz kft-n
keresztül. Ebben a helyzetben erőt adnak
nekünk Pál apostol szavai: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be,
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;
üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak,
letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát
mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jé-

Gyülekezeti élet—Presbiterválasztás
zus élete is láthatóvá legyen testünkben.” (2Kor. 4,8-10)
A következő, 2009-es esztendőt sem lehet
eseménytelennek tekinteni. A gyülekezet
vezetősége és a presbitérium újabb nagyon
komoly kérdésekkel szembesült: a fenntartásunkban működő református iskolában a
gyerekek létszámának folyamatos növekedése miatt elfogytak a tantermek. A bővítést
nem lehetett tovább halogatni. Meg kellett
oldani a gyermekek étkeztetését, hogy ne
kelljen kétfelé eljárniuk ebédelni. Az iskola
bővítése mellett halaszthatatlanná vált templomunk külső felújítása is. A pályázatokat
sorban elutasították, de a feladatok nem tűrtek halasztást. Úgy döntött a presbitérium,
hogy hitelből, korábbi kártalanításból és közadakozásból végzi el ezeket a beruházásokat.
Ezen a döntésen Istennek áldása volt, és még
abban az évben mindkét építkezés be is fejeződhetett.
A 2010-2011-es évek csendesebbek voltak
az előzőeknél. Több lehetőséget adtak mindnyájunknak arra, hogy a gyülekezet épülését,
hitbeli megerősödést segítsük elő. Igyekeztünk közösen tanulni, hitünkben és biblikus
látásunkban fejlődni. Ez az időszak a tervezésre is lehetőséget adott. Fontos látnunk
azt, hogy gyülekezetünket és iskolánkat milyen jövő felé vezeti Isten. Fontos jól értenünk az Ő szándékát, hogy annak megfelelően tudjuk a háttérben az előkészítéseket elvégezni.
Gyülekezet, iskola és temető – mindennapi munkánk szerves részét alkotják. Sok tárgyalás, fejtörés és aggodalom, amit a lelkipásztorok és a presbiterek együtt végeznek
annak érdekében, hogy Isten ügye előre haladjon Hajdúböszörményben. Hálásak vagyunk Istennek munkatársainkért: a gondnokért és a presbiterekért. Imádkozunk
azért, hogy a megújuló presbitérium is kapjon Urunktól bölcsességet a gyülekezetben
végzett szolgálatához. És végezetül, de nem
utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani
azoknak a presbitereknek, akik sok éven keresztül hűségesen vettek részt a közös munkában és a gyülekezet vezetésében, de a következő időszakban már nem tudják vállalni
a presbiterséggel járó terheket és feladatokat. Isten áldja meg őket eddigi hűségükért!
Loment Péter
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Énekeljünk az Úrnak

Reformáció – október 31.
Luther Márton

234. dicséret

Wittenberg, 1524

Az október 31-én ünnepelt Reformáció
napja alkalmas arra, hogy Luther Mártonra is emlékezzünk. A 234. éneket Luther
három, saját költésű versszakkal egészíti ki
1524-ben. Ezek közül a második világosságként, a negyedik vigasztalóként szólítja meg
a Szentlelket, és felidézi a régi német strófa
hangulatát. A szeretet édességéről szóló harmadik versszak a „Jövel, Szentlélek Úristen” (ÉK 370) alapjául szolgál, azt fejleszti
tovább
Az eredeti versszakot a reformáció előtt a
pünkösdi istentiszteleten énekelték, de Luther átdolgozásában és kibővítésével az ének

2. Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus légyen
mesterünk, El ne hagyjuk őt, mi hű
Megváltónkat, Aki népének örökséget ad. Könyörüljél.
3. Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd kóstoljuk édességedet;
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, Egyességben és békében
éljünk. Könyörüljél.
4. Ínségeinkben fő Vigasztalónk,
Halál ellen megbátorítónk, Össze ne
hagyj esni, ha ellenségünk Reánk jő
s romlást készít már nékünk. Könyörüljél.

még inkább kinőtt pünkösd keretei közül.
Luther énekének magyar verziója Csomasz
Tóth Kálmán fordításában jelent meg
Igazi kincsestár ez az ének. Bár úgy tűnik,
az énekszerző fogalmazza meg a mi kéréseinket – a legfőbbet és az abból következőket –,
valójában már a Szentlélek ajándékáért való
kö-nyörgés is a Szentlélek műve. Így nyílik ki
az addig is sejtett titok: minden, ami fontos,
min-den, ami kincs, az Isten ajándéka, s
minden kegyelemből van. A legfőbb ajándék
pedig maga a Szentlélek, aki által minden a
miénk lehet, aki által minden a javunkra van.
Csukásné Bernáth Krisztina

Szeressétek az öregeket
Októberben ünnepeljük világszerte az időseket. Ezen felbuzdulva október 12-én a Baltazár Dezső Református Általános Iskola 5. b
osztályának néhány tanulója látogatást tett a
város idősek otthonaiban.
Délelőtt 10 órakor a Fazekas Gábor-, délután fél 2-kor pedig a Szent Kamill Idősek
Otthonába. Az otthonok lakói izgatottan várták ezt az eseményt. A tanulók szívhez szóló
műsora örömöt és boldogságot hozott az öregek szürke hétköznapjaiba. Az ott dolgozók a
gyerekeket szeretetvendégséggel jutalmazták.
Reméljük, jövőre is lehetősége lesz iskolánknak az öregek napjait színesebbé tenni.
Vargáné Hagymási Anita
Felkészítő pedagógus

„ Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
Óbecsey István: .
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Riport

10 éve az orgonánál
Nemrégiben köszöntötte Tiszteletes
urunk Csukásné Bernáth Krisztinát a gyülekezet előtt a kerek évforduló alkalmából, s
biztos vagyok benne, hogy nemcsak ő hatódott meg a templomban.
Bevallom sohasem láttam fentről a gyülekezetet.* Ki mosolyogva, ki meghatódva, ki
sietősen hagyja el a templomot. Kriszta óvatosan kémleli, hogy hányan vannak még, s
csak akkor engedi el az orgona billentyűzetét, amikor már
teljesen kiürülnek a padsorok. Alázatosan, halkan beszél,
mint ahogyan szolgál nekünk
egy évtizede.
Itthon érzed magad a
gyülekezetünkben?
Egyre inkább. A Debrecenből való kijárás miatt kicsit kevesebb időt tudok a
gyülekezettel tölteni. Azonban a közös alkalmak, együttlétek segítenek abban, hogy
jobban megismerjük egymást.
Ha visszaemlékezel arra az első vasárnapi szolgálatodra, mi jut eszedbe, milyen
érzésekkel ültél itt? Sok változás történt azóta. Te is biztosan érettebb, magabiztosabb
lettél. Hitben is.
10 éve, friss diplomásként örömmel és
izgalommal ültem le az orgona elé. Örömmel, hiszen régi álmom vált ezzel valóra,
hogy tanító is és kántor is lehetek. Izgalommal, mert nemcsak ez az orgona volt számomra új, hanem a város, az iskola, a templom és a gyülekezet is. Szokatlan volt a záhonyi kis templom és orgona után ezen a hatalmas hangszeren játszani, amelyről még a
főiskolán is tanultunk. Persze, érettebb lettem a koromnál fogva. Függetlenül attól,
hogy 12 éve kántorkodom, a mai napig remeg a térdem az istentiszteletek elején.
Mennyire érzed magadénak ezt a híres,
félig még orvoslásra váró orgonát?
Talán kevesen tudják, hogy az orgonánk
az ország negyedik legnagyobb Angstertípusú hangszere, mely 3 manuálos, 47 regiszteres. Jelenleg 1 manuál működik, és folyamatban van a felújítása. Az orgona alapítvány tagjaként nekem is szívügyem az, hogy
a hangszer a lehető legjobb állapotába kerüljön.

Mesélj a családodról!
A férjem Csukás Csaba számítógépes grafikusként dolgozik. A gyülekezet logóit ő tervezte. 5 éve ebben a templomban erősítettük
meg a hármas kötelékünket. Két gyermekünk van, Ábel 4 éves, Eszter 1 éves. Debrecenben lakunk, de a közeljövőben szeretnénk
Hajdúböszörménybe költözni. Szabadidőnkben igyekszünk minél többet együtt lenni,
mellette pedig gyermekeknek
készítünk meséskönyveket,
ismeretterjesztő képeskönyveket, mondókás-, daloskönyveket, foglalkoztató füzeteket.
Népi játszóházakat is egyre
többet vezetek nagy örömömre.
A nehezebb időszakokban hogyan merítesz erőt az Úristen
gondviselő szeretetéből?
Amikor úgy döntöttem, hogy
Jézus útján járok, azt is elfogadtam, hogy a dolgok okkal
történnek körülöttem. A legrosszabbat is egy
átjárható akadálynak élem meg. Engem tenyerén hordoz az Úr. Azt tehetem mindennap, amit szeretek azokkal, akiket szeretek.
Úgy tudom drámatanár is vagy. Mesélj
erről is!
A Baltazár Dezső Református Általános
Iskolában a kicsiknél a magyar mellett éneket is tanítottam sok osztályban, így szinte
minden diákkal találkoztam. Láttam, mennyi
tehetséges tanuló van közöttük. Kezdetben
ezért is akartam a színjátszásról, drámáról
többet tudni. 2004-ben kaptam meg a drámatanári diplomámat a zsámbéki főiskolán.
Sokat tanultam színészektől, rendezőktől, de
az alapokat, a színpadi rendezést gyerekekkel anyukámtól láttam először. Nagyon szeretek játszani, s azt tapasztalom, hogy a gyerekeink az iskolában nem tudnak játszani.
Meg kell tanulniuk önfeledten, de mégis fegyelmezetten jól érezni magukat a színpadon, mert ennek köszönhetően a hétköznapi
helyzetekben, szituációkban is könnyebben
tudnak viselkedni, beszélni, mozogni.
A Bárka zenekar nagy öröm a gyülekezet
számára. Milyen a kapcsolat közöttetek?
Ők egy másik stílust képviselnek ugyanazzal
a céllal. Vannak olyan énekek, amelyeket
megszoktunk orgonakísérettel, és vannak
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Gyülekezeti élet—Bizonyság
olyanok, amelyeket csak a zenekar tudja hitelesen átadni. Szívesen énekelem azokat a
dallamokat én is, nagyon örülök, hogy gyakran hallhatom őket. Nekem kántorként,
énektanítóként az is a feladatom, hogy a hagyományos énekeskönyvi énekeket is megismertessem a gyerekekkel, fiatalokkal, a gyülekezettel. Erre jó az istentisztelet előtti
énektanulás. Úgy gondolom, hogy mindkét
stílusú énekekre egyaránt szükség van.
Mit üzensz a gyülekezetünknek, hogyan
énekeljünk jobban?
Merjünk énekelni! Mióta ki van vetítve az
énekek szövege, jobban hallom a gyülekezet
énekét, azaz többen és bátrabban énekelnek,
aminek nagyon örülök. Engem az tenne még
boldoggá, ha mindenki úgy menne ki az is-

tentisztelet végén a templomból, hogy nemcsak az igemagyarázatból, hanem az énekekből is elvinné az üzenetet a szívében.
Melyik ének áll a legközelebb a szívedhez?
Nem nagyon tudok mondani, hiszen több
százat ismerek és mindet szeretem. Talán a
legtöbbször énekelem nehezebb időkben a
345, 459-es énekeskönyvi énekeket, és a
„Benned bízom Uram, Jézus…” - kezdetűt.
Befejezésül egy igét mondj, ami erőt adhat mindnyájunknak!
Jézus mondja: „aki énbennem marad, és
én őbenne, az terem sok gyümölcsöt.” (Jn.
15,5)
*Rózsáné Szilvi

A szép emlék továbbéltet!
A Bocskai téri templom nekem sok feledhetetlen emléket adott. Ma is bámulattal csodálom kecses tornyát, szürke méltóságát. Itt
kereszteltek, itt konfirmáltam, majd a református egyház szertartása szerint kötöttem
házasságot és így búcsúztam férjemtől! Fiaim, menyeim keresztelése, konfirmálása is itt
történt. Unokáim keresztelésének színhelye
is ez a szép templom volt.
2011. október 2.-án itt tett fogadalmat
unokám, abból az alkalomból, hogy a Baltazár Dezső Református Iskola tanulója lett.
Emlékeim újra felerősödtek, amikor láttam, hogy szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok és ismerősök megtöltik a templom
padsorait. Még a karzaton is voltak érdeklődő gyermekek!
Ez Isten hívó szava! Legyen így továbbra
is!
Visszatértek emlékeim abból az időből,
amikor kislányként testvéreimmel együtt
vasárnaponként készültünk az Isten házába.
Fehér zokni, lakkcipő, rakott szoknya, fehér
blúz, nagy masnival a hajunkban. Siettünk az
első harangozás hívó szavára, mert a karzaton, az elsősorban akartunk helyet kapni. Így
láthattuk, ahogy a pap bácsik ketten, hárman, ünnepeken négyen is bevonultak gyönyörű palástjukban. A sok presbiter érces
hangon énekelt, a gyülekező hívekkel együtt.
Csodás élmény volt látni a kis pólyás, sírós
babák keresztelését és az úrvacsora vételét.

Fiútestvéreim időnként fújtatták az orgonát, mert akkor még kézi meghajtás működtette az országban is híres orgona síprendszerét. Előfordult, hogy harangozni is segítettek. A kötelek húzogatásával szólaltatták
meg a toronyban lévő három harangot. Hol
volt még akkor az elektromos működtetés?
Kettős ünnepeken a felső karzatot is meg
kellett nyitni a fiatalok részére.
A csodálatos orgonahang kíséretében felcsendülő énekek színes orgánuma betöltötte
a hatalmas légteret.
Volt a gyülekezetnek énekkara, melynek
én is tagja voltam.
Fiatalok és idősebbek boldogan énekeltünk dicsőítő énekeket. Ünnepeken az orgona körül, több szólamban, kántor úr dirigálásával jóleső izgalommal szolgáltunk.
Most ugyanezt a lelkesedést, örömet és
boldogságot látom a Bárka zenekar, oda adó
szolgálatában, hangszeres, modern előadásában, több mint fél évszázad után. Tisztelet és
elismerés nekik, Isten áldása kísérje további
szolgálataikat!
E szép emlékekhez, melyek bennem újra
éledtek, lelkipásztoraink önzetlen szolgálata
is hozzájárult.
Isten adjon erőt a gyülekezetért végzett
munkához!
B. A.-né nagymama
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Gyerekoldal

Nemcsak gyerekeknek!
Luther rózsája
Október 31. A reformáció napja. Ezen a napon emlékezünk arra a történelmet alakító
eseményre, amikor Luther Márton Ágostonrendi szerzetes 95 pontban összefoglalta miben
kell az egyháznak megújulnia. Vitára hívta a
kor gondolkodó embereit, amikor kitűzte tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára. Alapvető tétele volt, hogy hitünk és életünk alapja
egyedül a Szentírás lehet. Voltak olyan igeversek a Bibliában, amit különösen is szeretett.
Ezekre egy-egy jelkép emlékeztette. A jelképeket egymásra tette és ebből állt össze címere,
az úgynevezett Luther-rózsa. Így írt erről ő maga Spengler Lázárhoz, nürnbergi tanácsbíróhoz címzett levelében 1530-ban:
„Mivel tudni szeretted volna pecsétem
jelentését, hadd mondjam el hát, jó társaságban, pecsétemre írt legelső gondolataimat,
mint teológiám védjegyét. Mindenekelőtt keresztnek kell lennie, feketén a szívben, amelynek meg kell eredeti színe maradjon, hogy

emlékezetembe vésse, hogy a Megfeszítettbe
vetett hitünk tesz igazzá. Mert akkor lesz igaz
az ember, ha szívből hisz (Róm 10,10). A fekete kereszt megöldököl, sőt fájdalmat is kell
okoznia, mégis meghagyja a szív eredeti színét: nem öli meg, hanem életben hagyja. Az
igaz hite által, de a megfeszítettbe vetett hite
által él. A szív egy fehér rózsa közepében kell
álljon, így mutatja, hogy a hit örömöt, vigaszt
és békét ad; röviden: fehér, vidám rózsában
álljon, nem úgy, ahogy a világ ad békét és
örömöt; ezért legyen fehér és ne vörös a rózsa, mert a fehér a lelkek és az angyalok színe.
A rózsa égkék mezőben áll, mivel a lélekben
és hitben való öröm a jövendő, mennyei öröm
kezdete, s a reménység szintjén már most
benne van, de még nem nyilvánvalóan. E mezőt arany gyűrű fogja körül, jeléül annak,
hogy a mennyei boldogság örökké tart és végtelen, s hogy ez mindazon javak fölött áll,
amelyeknek az arany a legértékesebbje.”

Színezd ki a megfelelő színekre a Luther-rózsa részeit!
Kereszt – fekete; szív – piros; rózsa – fehér; rózsa háttere – kék; külső gyűrű – aranysárga
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Javuló minőség, de emelkedő árak
Szeptembertől kezdve örömmel tapasztaltuk, hogy iskolánk étkezőjében finomabb és
egészségesebb lett az étel, amit a gyerekek
kapnak. Szükséges is volt a változtatás, a jobbítás. Szerencsére volt fogadókészség a beszállító konyha részéről is, hogy a gyermekek
ízlésének jobban megfelelő és egészségesebb
ételek készüljenek.
Ugyanakkor ismeretes az is, hogy az elmúlt évben az élelmiszer árak jelentős mértékben növekedtek. Emiatt elkerülhetetlenné
vált iskolánkban az étkezési díjak emelése. A
fenntartó Bocskai Téri Református Egyházközség Presbitériumának 76/2011 (10.19.) sz.
határozata alapján 2011. november 01-től 40.
- Ft-tal emelkednek a térítési díjak a Baltazár
Dezső Református Általános Iskolában. En-

nek megfelelően november 1-jétől az alsó
tagozat teljes árú térítési díja (tízórai-ebéduzsonna) 400.- Ft/nap, felső tagozat teljes
árú térítési díja (ebéd) 290.- Ft/nap lesz.
Mivel az étkeztetés beszerzési költsége
alsósok esetében összesen 600,- Ft/nap, a
felsősök esetében pedig 500,- Ft/nap, ezért a
szülők által fizetett térítési díjhoz (a teljes
árat fizetők esetében) az iskola alsó tagozaton további napi 200,- Ft-tal, felső tagozaton
napi 210,- Ft-tal járul hozzá gyerekenként.
Vagyis a gyerekek étkezési költségének legalább 1/3-át az iskola fizeti. Ezért tisztelettel
kérjük a díjemelés tudomásulvételét.
Loment Péter
lelkipásztor

Tantestületi csendesnap
Egy hűvös őszi napon az iskola pedagógusai két napos csendesnapra indultunk Tivadarba.
A nevelőtestület új tagjaként érdeklődéssel vártam a kirándulást, hiszen nemcsak
hitbéli elmélyülést, hanem munkatársaimmal való kapcsolatkiépítést tett számomra
lehetővé.
Gazdag programunk első állomásaként a
Nyírbátor központjában álló
Református
templomba
látogattunk el.
Megismerkedhettünk
az
épület múltjával és jelenével. A gótikus csarnoktemplom adottságait
kihasználva orgonaszó kíséretével közös
énekkel köszöntük meg a tartalmas előadást.
Rövid utazás után érkeztünk meg Mátészalkára, a Kálvin János Református Általános Iskolába. Az intézmény dolgozói vendéglátással tiszteltek meg minket. Érdekes
és egyben tanúságos volt számunkra, egy
hozzánk hasonló, mégis más iskola megismerése. Jó érzés volt látni és az igazgatónő
beszámolójában hallani, hogy a hitnek, kitartásnak milyen ereje van, hogy a semmiből, milyen értékes oktatási intézmény nőtt

ki.
Szálláshelyünkre érve, a tivadari „Ház az
élő vízhez Ifjúsági Központban”, vendéglátóink meleg ebéddel vártak minket. A Tisza
parti séta közben megcsodálhattuk az ősz
színeiben pompázó természetet. A délutáni
bibliaórán a közös éneklés után beszélgettünk és elmélkedtünk a „sors vagy eleve
elrendelés” témájáról. A nap zárásaként
Beregdarócon töltöttünk el egy szép
estét.
A szombati nap
szi nté n
gazd ag
programmal
várt
minket.
Ezekből
kiemelném a Tarpán és a Csarodai
Református Templomban tett látogatásunkat. A fennmaradt eredeti falfestmények
mellett szentek sorakoztak. A templom díszítését azonban a reformáció idején felvitt
népies festés uralja: a kék és piros levélcsokrok dús indákkal fonják körbe az aprócska gyülekezeti termet. A késő román
stílusú falusi templom méltán sorolható a
magyar csodák közé.
Összességében elmondhatom, hogy új
élményekkel, barátokkal gazdagodva, lelkileg megerősödve térhettem haza családom
körébe, az iskolai hétköznapokba.
Ábrahámné Rákos Viktória
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Csendesnap 2011
A tanév első péntekén (szeptember 2-án)
csendesnapon vett részt iskolánk, melyen a
vendégünk Fekete Erzsébet (a képen) volt.
2010 nyarán utazott Afrikába - Kongóba - négy
és fél hétre. Feladata az
volt, hogy Istenről és a Bibliáról beszéljen egy helyi
árvaházban élő 11 gyereknek. Előadása érdekes volt,
melyet képekkel illusztrált
és zenével színesített.
Megtudhattuk, hogy az országban a hivatalos nyelv a
francia, fizetőeszközük az
USA dollár. Nemzeti ételük
a fufu, ami lisztből és vízből
készül.
Sajnálattal hallottunk étkezési szokásaikról.
Kétszer esznek egy nap. Egyszer délelőtt 9-10
órakor és délután 5 óra körül. A gyerekek az
árvaházban nem tudnak asztalhoz ülni, mert
nincs elég szék és asztal. A földön esznek evőeszközök nélkül. Náluk ez természetes. Sajnos
az is természetes, hogy étkezés előtt nem mosnak kezet. Erzsónak már sikerült elérnie, hogy
tiszta kézzel fogjanak hozzá az evéshez.
A népviseletükről láthattunk képeket és
élőben is megtekinthettük, hiszen Erzsó is egy

ilyen érdekes és szép ruhában tartotta meg
előadását. A nők népviselete rendkívül színes.
Hosszú szoknya és egy blúz. Ami nagyon különleges, hogy nincs két egyforma ruha. A férfiaké egyszerűbb, hosszú nadrágot és inget
hordanak.
Nagyon megdöbbentett, hogy Kongó e területén nincsen túl sok játék. Könyvek egyáltalán
nincsenek. Az iskolában két kicsi füzetbe írnak.
Tankönyveik sincsenek. Van egy focilabdájuk,
3 törött karú baba és a kiegészítőkről a gyerekek gondoskodnak lehetőségeikhez mérten.
Például konzerves dobozból készítettek ágyat a
babáknak.
A nem megfelelő higiéniának köszönhetően
nagyon sok a megbetegedések száma (AIDS,
malária), ezért sok gyerek árván marad vagy a
szülők kénytelenek lemondani gyermekeikről.
A templomban együttérzés uralkodott az
előadás alatt. A hallottak fontos tanulságul
szolgáltak mindannyiunk számára:
minden nap hálát kell adnunk Istennek
azért, amink van. Csak akkor tudnánk igazán
átérezni ezeknek a gyerekeknek a sorsát , ha
mi is ott élnénk közöttük. Tanuljuk meg becsülni mindazt, amit Istentől kaptunk!
Kiss Petra 7. osztály

Szüreti mulatság
Az idén október 14-én került megrendezésre iskolánkban a szüreti mulatság. A gyerekek nagy élőkészülettel, izgalommal várták e napot.
Délután 2-kor kezdődött a program. Kint az udvaron először az 1.
és 2., majd a 3.-4. osztályos gyerekek, végül a felső tagozatosok
mérhették össze erejüket az akadályversenyen. Aki nem versenyzett, vagy éppen nem szurkolt a
hideg őszi szélben, ők az iskola
falai között is találtak melengető
programot. A földszinti termekben kézműves foglalkozásokon
vehettek részt a gyerekek, ahol a
színes papírokból állatokat, őszi
terméseket készíthettek.
Az ebédlőben a vitaminsaláta
készítő verseny folyt. A zsűri nem
csupán az ízeket értékelte, hanem a dekoratív

tálalást is. A szülők felajánlásából a sulicukrászda is megnyitotta kapuit.
Itt különféle süteményeket, üdítőket vásárolhattak maguknak a
gyerekek. A nap csúcspontja a
szüret Szépe választás volt. A
zsűri az őszi díszekkel ékesített
kreatív hajviseletet és öltözéket
értékelte.
Az udvaron kipróbálásra kerülhettek népi gyerekjátékok pl.: a
gólyaláb, a tandemsín. Arra is
lehetőség volt, hogy a gyerekek
régi diótörőt is kipróbálhassák,
amit elődeink használtak. Reméljük mindenki jól érezte magát, és kellemes élményekkel
gazdagodott.
Vargáné Hagymási Anita
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Fogadalomtétel
„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!”
– mondja az ismert közmondás.
Az október 2-án tett első osztályosok fogadalma, ígérete is szép volt. - Isten és a mi
segítségünkkel reméljük, be is tudják tartani!
A gyerekek heteken keresztül készültek
erre az ünnepélyes alkalomra, hiszen fogadalmat nem teszünk túl gyakran életünk során. A gyülekezet előtt, Isten előtt, Isten házában, szülők, tanítók és iskolatársak előtt
osztálytársakkal együtt pedig még ritkábban.
Fogadalmukra nap, mint nap emlékezteti
őket az a fa, melyet e nap emlékére ültettek a
templom és az iskola közelébe szüleik segítségével. Emlék lesz az istentisztelet utáni
szeretetvendégség, melyet szüleik szerveztek
az iskola szép ebédlőjében. Emlék lesz az a
néhány gondolat, amit a nyolcadikosoktól
hallottak. Az a lépcsőkről szóló történet, amivel köszöntötték őket. Emlék lesz a róluk készült sok-sok fotó. Emlék lesz az elültetett fa,
melyet türelemmel kell gondozni, mert a

szakember szerint legalább 30 év elteltével
mutatja meg igazán magát. Akkora lesz láthatóvá a kétlaki páfrányfenyőfa jellege. Harminc év az nagy idő! Akkorra az is kiderül,
mi lesz abból a 48 kisdiákból, akik körülállták e fát. Kiderül, emlékeznek-e még az általuk elmondott Csöppnyi imádságra.
Én Istenem, jó Atyám,
Tudom: vigyázol reám.
Kérlek, áldj meg engemet,
Hadd legyek jó gyermeked.
Bajban hozzád küldöm fel
Szívemnek imáját,
S ha öröm ér, Istenem,
Néked adok hálát.
…
A Margaréta Kertészet és a KER-TRANS
kft. segítségét, Péter Zoltán városi főépítész
közbenjárását hálás szívvel köszönjük meg!
Áldás legyen munkájukon!
Fesetőné Dobó Zsuzsanna

A Teremtés Hete
„Hadd ültetek fát szépen, rendiben,
Oh, nem magamnak - az új nemzedéknek!”
(Benedek Elek: Öreg faültető éneke )
Iskolánkban immár hagyománnyá vált,
hogy szeptember végén, a Teremtés hetén
felhívjuk a gyerekek figyelmét környezetünk
védelmére.
A hétindító áhítaton a 6. osztályosoktól
sok érdekességet hallottunk a Föld apadó
természeti kincseiről. Megdöbbentő tényekkel szolgáltak a Kilimandzsáró haváról, a
közlekedés növekedéséről, a papírfogyasztás
mértékéről, a nélkülöző gyerekekről és a pazarló vízhasználatról.
Fogyasztói szokásaink egyik következménye a rengeteg hulladék, melynek szelektív
gyűjtése korunk kiemelt feladata. Erre szerettük volna felhívni a gyerekek figyelmét az
iskola udvarán ideiglenesen elhelyezett konténerekkel, melyekbe szelektíven gyűjthették
a műanyagot és az üveget.
Az újrahasznosított papír felhasználásával rengeteg fa életét menthetjük meg. Példát vehetünk kis elsőseinkről, akik szüleik és
tanítóik segítségével fát ültettek az iskola
előtti parkban. Kovács-Győri Zsuzsa iskola-

lelkész szervezésében pedig nyírfa telepítésére került sor iskolánk udvarán.
Az előzetesen összegyűjtött hulladékok
felhasználásával sokféle ötletes képet, szélmalmot, ceruzatartót, virágkarót készítettek
a gyerekek rajz és technika órákon, s ezek
kiállításra is kerültek az iskolában.
A reggeli áhítatokon verset és különböző
történeteket hallhattak a tanulók, melyek
szintén a Teremtés hetéhez kapcsolódtak.
Minden osztály különböző feladatot kapott a hétre (pl. autómentes közlekedés az
iskolába, műanyag flakonok mellőzése), s
ezekre fokozottan figyelniük kellett.
A diákok, szülők és pedagógusok közös
összefogásával a hetet papírgyűjtéssel zárták.
Reméljük sikerült mindenki figyelmét
ráirányítani arra, hogy mennyire fontos Istentől kapott természeti kincseink védelme.
„ Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfakísérettel Istenünknek!
Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt
bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken.”
147. zsoltár
Borosné Kiss Szilvia, Süvöltős Marianna
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Hírek
Csoportos keresztelő

November 13-án családi vasárnap keretében csoportos keresztelésre kerül sor gyülekezetünkben. Várjuk azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek a jelentkezését, akiknek valami
miatt elmaradt a keresztelésük, de szeretnék azt pótolni. A kereszteléssel kapcsolatos tudnivalókról november 7-én és november 8-án tartunk tájékoztatást a Bocskai tér 7 sz. alatt levő gyülekezeti termünkben. Az érdeklődőket és - gyerekek esetében - a szülőket, keresztszülőket várjuk a felkészítő alkalmak egyikére. Az eseményről a Lelkészi Hivatalban lehet érdeklődni.

Karácsonyra készülünk
November 27-én adventi szöszmötölőt és gyülekezeti ebédet tartunk. Az istentisztelet után iskolánk termeiben készíthetünk adventi koszorúkat, díszeket. Délben pedig közös
ebédre kerül sor, melyre előzetesen lehet jelentkezni a Lelkészi Hivatalban. Az ebéd árát a
résztvevők maguk fizetik. Célunk, hogy a kötetlen együttlét által is épüljön gyülekezetünk. Kicsik és nagyok egymást gazdagítva léphessék át az adventi időszak küszöbét.
Adventi zenés esték:
December 4-én az esti istentisztelet keretében a Magvető Gyerekkórus, szolgál a Bocskai téri
Templomban
December 11-én jótékonysági népzenei est lesz a Sillye Gábor Művelődési Központban. Az
est célja egy helybeli 9 éves leukémiás kislány gyógyításának megsegítése. A jó ügy érdekében
egy koncert erejéig összefognak: Ciráda Zenekar, Bocskai Néptánc Együttes, Városi Pedagógus
Kórus, Eötvös J. Általános Iskola Néptánccsoportja, Bartók B. Zeneiskola népi hangszereken
játszó csoportja. Jegyeket elővételben és a helyszínen lehet majd kapni.
December 18-án az esti istentisztelet keretében a Bárka Zenekar szolgál a Bocskai téri Templomban

Lapzárta
Felhívás!

December 1.

„Értesítjük egyháztagjainkat, hogy az OTP-nél vezetett (117-tel kezdődő) számlánkat ez év
végével megszüntetjük. Kérjük, befizetéseiket, adományaikat és támogatásaikat az új és már
működő számlaszámra (K&H 10400346-00026769-00000008) legyenek kedvesek befizetni . Befizetésekhez sárga postai csekket tudunk biztosítani, vagy ajánljuk a bankkártyával
rendelkező adományozóinknak, hogy kényelmesen a honlapunkon keresztül biztonságos online
fizetéssel is befizethetik egyházfenntartói járulékukat és egyéb adományaikat
(www.bocskaiter.hu). Szívesen adott támogatásaikat ezúton is tisztelettel köszönjük!”
A Bocskai téri Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele
Megjelenik kéthavonta. Nyomdai előállítás: Litográfia Nyomda Debrecen Felelős kiadó: Loment Péter
lelkipásztor. Szerkesztők: Barakné Horváth Eszter és Mátyusné Szabó Adrienn. Lektorálás: Gyulai Edit.
Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen terjesztjük. Bizonyságtételeket, írásokat a
bocskaiteri.ujsag@gmail.com e-mail címre várjuk
Számlaszám: 10400346-00026769-00000008
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 1.
Tel./Fax: (52) 229-998 vagy (52) 561-998
E-levél: bocskaiteri.egyhaz@gmail.com
http://www.bocskaiter.hu

