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Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Önt Húsvét ünnepén! A Mécses 
újságunk legújabb számával jelentkezünk egy év kihagyás 
után. Kiadványunk éppen ezért az egymást keresztező né-
zőpontok találkozása is egyben. 

Újságunk megjelenése 2021-ben szünetelt, amelyben 
közrejátszott a bizonytalan helyzet és a gazdasági meg-
fontoltság is. Elengedhetetlen tehát, hogy az írások kö-
zött megjelenjen a VISSZATEKINTÉS minden olyan 
eseményre, amelyért hálásak vagyunk Istennek! Termé-
szetesen helyet kapott a KITEKINTÉS is, így a várható 
örömteli dolgokról sem marad le a Kedves Olvasó. 

Az újság azonban FELTEKINTÉSRE is hív! Különö-
sen nagy szükség van erre a felfelé tekintésre a hétközna-
pok olykor érthetetlen zűrzavarában, a nyomasztó ese-

mények sodrásában. A leszegezettség búskomor, enervált 
állapotára a krisztusi felszegezettség misztériumát kínálja 
gyógyírként. Figyelmünket Isten felé fordítja egy-egy hús-
véti áhítat, meditáció, imádság, vagy éppen a strófák sora. 
Ezáltal indulhatunk el a BETEKINTÉS útján, amely ön-
magunkba vezet, hogy átéljük az Istennel való találkozás 
csodáját a szeretet megújító erejében: a lelkünkben, leg-
belül! Ezek a nézőpontok úgy keresztezik egymást, hogy 
kivétel nélkül fókuszba állítják a feltámadás és örök élet 
bizonyítékát, Jézus keresztjét. 

Célkitűzéseink érvényesülése reményében áldott idő-
töltést kívánok és egyben bízom abban, hogy kiadvá-
nyunk hozzájárul az ünnepi készülődés meghitt méltósá-
gához! 

Megbecsült tisztelettel: Czető Norbert lelkész

EGYMÁST „KERESZTEZŐ” NÉZŐPONTOK

„Halál, hol a te diadalod?… 
hála legyen Istennek, 
aki a diadalt adja nekünk 
a mi Urunk Jézus Krisztus által!”
                                          (1Kor 15,55.57)



4 Mecses

Az emberi kapcsolatok egyik legnagyobb kihívása a 
megbocsátás készsége. Egészen kicsi gyermekként köny-
nyen megbocsátunk, hamar túllendülünk egy-egy bán-
tó szón, elvett játékon. A korunk előrehaladtával egyre 
nagyobbakká válnak a sebek és egyre nehezebbé válik a 
megbocsátás is. A ma embere még inkább küzd ezzel a fel-
adattal: körülöttünk minden arra buzdít, hogy csupán a 
saját akaratunkkal, érdekeinkkel, érzéseinkkel, csak a saját 
életünkkel törődjünk. 

Jézus Krisztus ezeket a szavakat szenvedésekor, a ke-
resztfán mondja el imádságában, azokért, akik őt oda-
juttatták. „Megdöbbentő” – gondolhatjuk. Az Úr Jézus 
a nagypéntek szenvedésében éppen valami olyat tesz, 
fájdalma és szenvedése közben, ami nekünk sokszor apró 
dolgokban is rendkívül nehéz. Ő a saját élete árán is csak 
a miénkkel törődött!

Megannyi kérdés kavarog bennünk. Hogyan tud meg-
bocsátani és miért teszi mindezt? Hogyan tud kimondha-

tatlan fájdalmában másokra, ráadásul kínzóira gondolni? 
A válasz egyszerű: végtelen szeretetéből. Ez az imádság 

szólt akkor és ott mindazokért, akik jelen voltak, de jelké-
pesen ezekben a szavakban mi magunk is ott vagyunk. Én 
is, Te is és minden ember. Ő számon tartott és gondol Rád 
ma is! Ha kéred Tőle, Ő megbocsát! Te gondolsz Rá, el 
tudod fogadni az Ő szeretetét?  Te meg tudsz bocsátani? 

Gondolatok, amelyek ott vannak a húsvéti üzenetben: 
bűnről és fájdalomról, bűnbánatról és megbocsátásról. Ha 
ezt a kereszten felfakadó krisztusi szót közel engedjük a 
szívünkhöz, megérthetjük 2022. Húsvétján is, hogy az Is-
ten kegyelme ma is felfoghatatlan, a megváltó szeretet ma 
is érezhető, a bűnbocsánat öröme ma is a miénk lehet, és a 
húsvéti üzenet nem csak e napokban, hanem a hétközna-
pok egyszerűségében is megélhető. 

Ésik-Balogh Gabriella lelkésznő

IGEI GONDOLATOK
„Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” (Lukács 23,34a)
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A szenvedésnek önmagában 
nincs értelme.
Viszont nemigen van olyan értelmes dolog, 
amihez ne kellene némi szenvedés.
A jóleső dolgok általában 
aligha visznek el önmagam határaihoz.
A jóleső dolgok általában úgy hagynak,
ahogy vagyok, sőt, szét is eshetek tőlük.
A szenvedésen túl kezdődik másvalami,
amihez amúgy nem lehet eljutni.
Ha a szenvedés maga a cél,
az valószínűleg beteges.
Ha van olyan cél, amihez
nem lehet nem szenvedni, 
az többnyire egészséges.
Negyven nap böjtölés vezethet ahhoz, 
hogy rám jöjjön végre
az a csini miniruha.
Negyven nap böjtölés megalapozta
a világ megváltását.
A szenvedés értékét 
nem a mértéke adja meg,
hanem a hozzá tartozó

személyes történet.
Ha szenvedésem egyesül
egy finteszguru szándékaival,
kalóriákat és önbecsülést mozgathat.
Ha szenvedésem egyesül Jézuséval,
hegyeket mozgathat.
A test fitnesze
zsírmolekulákkal zsonglőrködik.
A lélek fitnesze
személyesen érint,
sorsokat tüzesít át, életet ad. 

(Forrás: Lackfi János:#Jóéjtpuszi; Budapest, Harmat 
Kiadó, 2021. 139.o.)

LÉLEKFITNESZ

Mindenható Istenem! 
Amikor visszatekintek a mögöttem álló időre, vegyes 

érzelmek árasztanak el. Kihívásokkal teli időszak, amely 
újabbnál újabb, olykor számomra ismeretlen helyzetbe 
csöppentett. Ilyenkor könnyen úrrá lett rajtam a félelem, 
bizonytalanság, háborgás, aggodalom. Kérdések tömege 
árasztott el a „hogyan tovább” gondolata kapcsán, ami-
kor láthatatlan módon begyűrűzött életünkbe a vírus ve-
szély, majd egy már látható, újabb krízis támadt a háború 
kirobbanásával.

Tudom Uram, hogy az ember képes rossz döntéseket 
hozni, és bajba sodorni önmagát, sőt, az egész teremtett 
világot. Menekülni akar a világ láthatatlan, és látható 
támadásoktól. De sokszor csak bénultan, a jövőt nem 
ismerve, talán még az úticélt sem látva, bizonytalanul, 
kétségek közepette menekül az ember. 

Felséges Istenünk, Te tökéletesen látod ezt. Látod azo-
kat, akik otthonukat hátrahagyva menekülnek a háború 
elől, és azokat is, akik hazájukban maradva szabadulná-
nak ebből a testet, lelket kizsigerelő állapotból. Kérlek 
Uram, hogy Te légy mindazokkal, akik akár a szomszé-
dunkban, vagy éppen más földrészen dúló háború miatt 
vannak nehéz helyzetben. 

Kérlek, hogy mutasd meg nekik azt, amit a Zsoltáros 
így fogalmazott meg: „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők 
mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy 
jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” Ne 
céltalanul meneküljön senki, hanem ebben az útban a 
lelki cél Te légy Uram! Kérlek, hogy ezt én magam is, aki 
abban a helyzetben vagyok, hogy segítséget nyújthatok, 
tudjam megmutatni! Tudjam megmutatni, hogy Te vá-
rod a hozzád menekülőket. Mindebben pedig azt kérem, 
hogy valóban add nekem „az erő, a szeretet és a józan-
ság lelkét”. Add, hogy a feltámadott Krisztustól tudjak 
tanulni, aki a legsötétebb órákban is Hozzád menekült! 
Az Ő érdeméért kérlek, hogy hallgass meg! Ámen

Ésik Ádám János lelkész

IMÁDSÁG
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Mélységből a magasságba kerülni: csak az új élet re-
ménységével lehet, amelyik nem a körülményekben 
gyökerezik, hanem a megújulás erős vágyában! Ez az 
életigazság olvasható ki ebből a fényképből, amely szim-
bólumaiban erőteljes. 

Pincemélységében nyirkosan tátongó sötétség. Mintha 
az idő őrölné fel vasfogával a múltat, hogy végképp el-
nyelje azt. Hűvös lehelete arcomba csap, amikor torkába 
nézek. Eszembe jut: nagyon sok embert ér így az elmúlás 
valósága, amelynek fanyar lehelete elnyelésre tátja száját.  

Rácsok: a menthetetlenség rozsdaette jelképei. Fogva 
tartanak, bebörtönöznek. De ahová beér a fény, a ragyo-
gás, ott egyszer csak megjelenik az élet! Törékenységében 
is hihetetlen erőt demonstrál! Akárcsak a kis növény, a 
húsvéti evangélista, amelyik megmutatja élni akarását! 
Ha neki sikerül, Neked miért ne sikerülhetne? Mélysé-
geid, málló múltad, rácsaid ellenére elindulhat benned a 
szabadság, a szabadulás iránti vágy! Végső soron ez nem 
más, mint az Istenre találás ajándéka Jézus Krisztus által. 
Ő áldja meg ünnepedet, hogy legyen életképes, erősödő 
reménységed!

ELMÉLKEDÉS – AZ ÉLET GYŐZELME...

A REFORMÁTUS BOCSKAI CSALÁD

Ősök útjára lépve…
A Bocskai család legismertebb tagja kismarjai Bocskai 

István, Erdély és Magyarország fejedelme, aki 1557. janu-
ár 1-én Kolozsvárott született, és 1606. december 29-én, 
Kassán hunyt el. Apja Bocskai György a család kismarjai 
ágából származott. Egy legenda szerint a XIII. század elején 
élt Zemplén megyében Simon Micz-bán, akinek hét ikerfia 
született. A hét fiú mindegyike egy-egy nemesi család őse 
lett. Innen származnak a Csapi, a sóvári Soós, a Szerdahelyi, 
a bocskói Bocskai, a Szürtei, a gálszécsi Szécsi, és a Kövesdi 
családok. A bocskói Bocskai család tagja volt Bocskai Si-
mon, István nagyapja, aki házassága révén szerezte meg a 
Bihar megyei Kismarját, és lett a kismarjai ág megalapítója.

Protestáns asszonyok
Kismarjai Bocskai György, az István apja, 1540 körül 

feleségül vette lekcsei Sulyok Krisztinát, István anyját. A 
Sulyok család Bács-Bodrog megyéből származó tekinté-
lyes nemes família volt.  A család nőtagjai már az 1550-
es években protestáns hitűek voltak. Krisztinának két 
lánytestvére volt, Anna és Sára. Sulyok Anna férje Balassi 
János, fiuk Balassi Bálint, a reneszánsz költő, akinek há-
zitanítója Bornemissza Péter protestáns író és prédikátor 

volt. Sulyok Sára férje Dobó István, az egri hős, a koráb-
ban katolikus férfi, felesége hatására és tiszteletére élete 
vége felé közel került a reformációhoz, és a protestáns pré-
dikátorok támogatója lett.
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Sulyok Krisztina apja, Sulyok Balázs unokatestvére 
volt enyingi Török Bálintnak, a híres törökverő főnemes-
nek. A két család szoros rokoni és baráti kapcsolatot ápolt. 
A Török család már a XVI. század elején rokonszenvezett 
a protestáns tanokkal. Török Bálint felesége Pemfflinger 
Katalin, Habsburg Máriának, II. Lajos király feleségének 
volt az udvarhölgye. Katalin már a bécsi udvarban meg-
ismerkedett a lutheránusi eszmékkel, és egész életében a 
hitújítás elkötelezett híve maradt. 

Török Bálint 1524-ben vette feleségül Pemfflinger Ka-
talint, két fiuk született János és Ferenc, akik szintén híres 
törökverő hősök lettek. 1541-ben, Buda elfoglalásakor a 
török csellel fogságba ejtette Török Bálintot, és Isztam-
bulban a héttoronyba záratta, ahol 1550-ben meghalt. 
Történetéről az Egri csillagok című regényben olvasha-
tunk. Pemfflinger Katalin ezután egyedül nevelte fiait. 
A család debreceni birtokán telepedett meg, és itt is halt 
meg férje halálhíre után. Tinódi Lantos Sebestyén, aki 
Török Bálint udvari krónikása volt így emlékezett meg 
úrnője haláláról:

„Nem élhete asszony sokat ez világban

Urán való szertelen bánatjában 

Ő meghala Debreczen városában

 Az két fia marada árvaságban.”

Debrecent enyingi Török János örökölte, és végigvitte 
az anyja által megkezdett hitújítást, támogatta az 1558-
ban Debrecenbe érkezett protestáns lelkészt, Méliusz Ju-
hász Pétert, aki elterjeszti a kálvini tanokat Debrecenben, 
és 1561-től haláláig az egyházkerület püspöke lesz.

A Debrecentől 50 km-re lévő Kismarja volt Bocskai 
György birtoka. Bocskai István itt töltötte gyermekkorát. 
Bocskai György jó kapcsolatot ápolt Méliusz Juhász Pé-
terrel, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöké-
vel, és Czeglédi Györggyel, a váradi esperessel. Kismarjai 
református templomban található a Bocskai-kripta, aho-
vá Bocskai István szüleit temették.

A reformáció történetében fontos szerepet töltöttek 
be a főnemesek asszonyai, akiket igazi vallásosság, mun-
kaszeretet és puritán egyszerűség jellemzett. Általában 
meghatározó szerepük volt környezetük hitéletére. 

A főurak katonáskodtak, vagy az ország ügyeit intéz-
ték Bécsben. Az asszonyok gazdálkodtak és nevelték a 
következő generációt, ehhez udvarukba protestáns pa-
pokat hívtak, iskolákat patronáltak, támogatták a könyv-
nyomtatást, templomokat építtettek, úrvacsorai terítőket 
hímeztek. 

Bocskai István rokonainak nőtagjai is így éltek, ezért 
választotta a Hajdúszoboszlói Református Nőszövetség 
névadójának Sulyok Krisztinát, Bocskai István édesanyját. 

Bocskai István
Bocskai István a Habsburg udvarban, Bécsben és Prá-

gában tanult, ahol katonai, államigazgatási és politikai 
ismereteket szerzett. 1576-ban visszatért Magyarország-
ra, és családi kapcsolatai révén fontos politikai pozíciókat 
töltött be, volt Várad kapitánya is.   Erdélyben a törökel-
lenes táborhoz tartozott, és Gyurgyevónál fényes katonai 
győzelmet aratott a török sereg felett. A bécsi udvar nem 
küldött katonai segítséget a függetlenség megtartásához, 
ezért Erdély csatatérré változott, sőt Basta császári gene-
rális jobban sarcolta az erdélyieket, mint a török. Bocskai 
tiltakozott a császárnál, de emiatt perbe fogták és börtön-
be zárták, csak két év múlva tért haza, a Habsburgokból 
végképp kiábrándulva. Ekkor talált egymásra a zsoldos 
hajdú sereg és a bibliás bihari főúr. A katonáskodó haj-
dúk is protestáns hitűek voltak, akik nem szívesen har-
coltak honfitársaik ellen és az sem tetszett nekik, hogy a 
császár zsoldjában nem gyakorolhatták hitüket. 1604. ok-
tóber 15-én felesküdtek Bocskai csapatába, és az álmosd-
diószegi csatában legyőzték a császári csapatokat. Ezzel 
kezdetét vette a Bocskai szabadságharc. 

PRO PATRIA ET FIDE! - A HAZÁÉRT ÉS A HI-
TÉRT!  felírat volt olvasható Bocskai hajdúinak zász-
lóján. Bocskai csapatai előtt sorra nyíltak meg a magyar 
városok kapui: Debrecen, Kassa. Bocskai Istvánt 1605. 
február 21-én Nyárádszeredán és április 17-én a szeren-
csi országgyűlésein Magyarország és Erdély fejedelmévé 
választották. 1605. november 11-én a szultán koronát 
adományozott Bocskai Istvánnak. A császár tárgyalások-
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ra kényszerült és Bocskai  is hajlott a békére. 1606. júni-
us 23-án kötötte meg – I. Rudolf császár (1576-1608) 
nevében – Mátyás osztrák főherceg és Bocskai István 
erdélyi fejedelem a Bocskai-szabadságharcot lezáró 
Bécsi békét. Az egyezményben Erdély uralkodója, 
Bocskai István, egyfelől biztosította országa függet-
lenségét a Habsburgokkal szemben, másfelől a császár 
biztosította a magyarországi vallásszabadságot, a ma-
gyar rendek politikai jogainak, és a hajdú kiváltságok-
nak az elismerését.

Bocskai István Debrecen környéki birtokaira letele-
pített közel tízezer hajdú vitézt, ezzel megerősítette a 
Tiszántúl reformátusságát. A hajdúk katonai ereje biz-
tosította a Bécsi béke pontjainak betartását. Bocskai Ist-
vánnak szobra van Genfben a reformátorok emlékművén, 
azok között a hitújítók között, akik legtöbbet tettek a 
protestáns hit megmaradásáért. 

A Bocskai szobor felirata:

„Hitünknek, lelkiismeretünknek 

és régi törvényeinknek szabadságát 

minden aranynál 

feljebb becsüljük.”

Dr. Kovács Béláné

Reformáció nemzetközi emlékműve (Genf, Svájc)
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Idősotthonunkról általánosan
A Hajdúszoboszlói Református ANNA Idősek Ott-

hona 2001 óta működő, egyházi fenntartású, keresztyén 
értékrendű intézmény. Szolgálati területei: egy idősek 
bentlakásos ellátása 42 fő lakóval, saját főzőkonyhával, 
amelyhez szociális- és vendégétkeztetés is tartozik. A 
bentlakásban 12+1 fő gondozó és ápoló látja el a minden-
napi feladatokat meghatározott műszakrendben. Házi 
segítségnyújtás keretében 8 fő gondozónővel 63 fő idős 
ellátottunk van, közigazgatásilag két ellátási területen. 
Az intézmény kötelékében aktív idősek nappali ellátása 
- nappali klub - is működött a koronavírus járvány meg-
jelenéséig. Az intézményünk kötelékében összesen 42 fő 
munkavállaló dolgozik, kiemelkedő szakmai színvonalon.

Idősotthonunk gazdálkodása
Idősotthonunk mára önálló gazdálkodású, non-pro-

fit szervezet. A gazdálkodási életet a vonatkozó állami 
és egyházi törvények szabályozzák és az azokkal korre-
lációban lévő belső intézményi szabályozás. Az ¼ milli-
árdos költségvetésünkből a kiadásainknál a személyi- és 
bérjellegű, valamint a fenntartási- és közüzemi költségek 
86%-ot tesznek ki. Az összbevételhez viszonyítva az így 
fennmaradó 14 % a működés biztosítása érdekében az 
alaptevékenységre és fejlesztésekre van fordítva. Felelős 
gazdálkodás és takarékosság jellemezi működésünket. A 
determinált pénzügyi mozgások behatárolják az intéz-
mény lehetőségeit, mégis mérvadó eredmények elérését 
biztosították az elmúlt két évben. 

Az idősotthon történetében 2018 januárjától új veze-
tési struktúra- és irányelv érvényesül, amelynek eredmé-

nyei az elmúlt évek alapján mérhetők le. A teljesség igénye 
nélkül néhány fontos, önerős beruházást kívánok megemlí-
teni, amelyek alátámasztják az új vezetési döntések eredmé-
nyességét és a felelősségteljes gazdálkodásra mutatnak rá. 

Az elmúlt két év fejlesztései, beruházásai
A 2020-as évben 13,5 millió forint értékben végeztünk 

el felújítást és beruházást az intézményben. Ezek közül ki-
emelkedik 5,7 millió forint értékben a klímarendszer tele-
pítése lakószobákban és közösségi helyiségekben, emelve 
azok komfortfokozatát. Felismerve a koronavírus járvány 
hozta nehézségeket, 3,4 millió forint értékben minden 
szobában kiépítésre került korszerű és az idősek igénye-
ihez alkalmazkodó hangtechnikai rendszer. Ez a fejlesz-
tés segíti a kapcsolattartást az idősekkel akkor, amikor 
karanténkötelezettség van érvényben, továbbá különbö-
ző programok, közérdekű információk közlését könnyíti 
meg. A 2020-as évben elkezdődött a szobák felújítása, 
egységes bútorzattal történő ellátása, valamint megfelelő 
orvosi ágyak beszerzése a hozzátartozók felajánlásai által. 
Konyhánkat közel 400 ezer forint értékben fejlesztettük. 
Ezekre a beruházásokra azért vagyunk büszkék, mert át-
gondolt gazdálkodással és a hozzátartozók adományai ál-
tal valósulhattak meg a hétköznapok karbantartási, fenn-
tartási kiadásai mellett. 

A 2021-es évben folytatódott az intézmény fejlesztése. 
A konyha további 700 ezer forintból újult meg az előző 
évhez képest. A szobák fokozatos felújításai, festései mel-
lett több, mint 600 ezer forintból tovább fejlesztettük a 
klímaparkunkat, közel 2 millió forint értékben korszerű-
sítettük a tűzjelző rendszerünket, a tűz- és érintésvédel-

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert!” (3Móz 19,32)

Két évtizede az idősek szolgálatában
Visszatekintő az ANNA Idősek Otthona elmúlt két évére
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mi felülvizsgálattal együtt és megújult a villámvédelmi 
hálózat. Külső felújításban egy régóta fennálló probléma 
került megoldásra, amikor 18 millió forint értékben új 
burkolatot kapott az első udvarunk 650 nm-es felülete. 
Emellett megújult a felvonónk vezérlő panelje több, mint 
600 ezer forint értékben. Mindent egybevetve két év alatt 
37,6 millió forint önerős beruházást, fejlesztést és karban-
tartást, valamint eszközbeszerzést tudhat maga mögött az 
intézmény. 

Lelki élet
Idősotthonunkban kiemelkedő jelentőségű a lelki élet 

és a mentálhigiénés foglalkozás is. Az előbbit a mindenna-
pos lelkészi jelenlét biztosítja, valamint a reggeli áhítatot, 
igei alkalmak sora. Az utóbbiak alapját széleskörű és szak-
mailag releváns foglalkozások jelentik. Nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy az Isten Szentírásából fakadó érték-
rend minél inkább áthassa a hétköznapokat, egyben meg-

határozza a bentlakók és a munkatársak kapcsolatát. Ez 
elengedhetetlen a lelki egészségőrzésben, amelyet egyéb 
tematikus foglalkozások tesznek teljesebbé. A teljesség 
igénye nélkül megemlíteném például a terápiás kutyás 
foglalkozást, a népdaléneklést és a Gönczy Refi diákjai-
nak látogatását. Ez néhány példa csupán a hétköznapok 
aktív kikapcsolódásának színesítésére. 

Jubileumra készülve
Intézményünk 20 éves fennállását az idei évben ké-

szüljük megünnepelni bentlakóinkkal, családtagjaikkal 
és munkatársainkkal együtt, amelynek keretében hálát 
adunk Istennek a két évtizedes fennállásáért és remény-
ségünket fejezzük ki a jövő tervei felől. Isten segítsen meg 
minket, hogy továbbra is hivatásszerű elkötelezettséggel és 
magas szakmai kvalitásokkal szolgáljunk az időseink felé. 

Czető Norbert intézményvezető

Mentálhigiéné az idősotthonban
Benke Andrásné Erzsikének hívnak és a Hajdúszobosz-

lói Református ANNA Idősek Otthonában dolgozom 
sok éve. 2021 májusában kaptam egy lehetőséget, hogy 
terápiás munkatársként folytassam feladataimat, köszön-
hetően az eredményesen elvégzett demens gondozó- és 
ápoló képzésemnek. A felkérést örömmel elfogadtam. 

Lassan egy éve, hogy ellátom ezt a munkakört. Vonzó 
számomra a sokszínűsége és a sokrétűsége. Az idősek na-
gyon igénylik a foglalkozásokat és a beszélgetéseket. Hi-
vatásom során nagy hangsúlyt fektetek a fekvő- és demens 
betegek ellátására, ami személyre szabott foglalkoztatás-
ról, egy-egy beszélgetésről, vagy jó idő esetén a szabadban 
eltöltött kikapcsolódásról szól. Délelőttönként csoportos, 
délutánonként pedig egyéni foglalkozásokat tartok, ame-
lyek a képességek szinten tartását és a leépülés megelőzé-
sét segítik elő. Mozgás is be lett építve a mindennapokba. 
Öröm látni, hogy együttműködőek az idősek, nyitottak 
az új dolgokra. Lelki segítséget nyújtanak a mindennapi 
reggeli áhítatok is lelkipásztoraink szolgálatában, ezáltal 
elősegítve a mentálhigiénét. 

Az elmúlt években kiépített hangosító rendszer lehe-
tővé teszi, hogy hallható legyen a szobában tartózkodó 
lakók számára is akár az áhítat vagy egy-egy rendezvény. 

Nagy segítség számunkra a 2021-ben elkészített udvar fel-
újítása, amit így sokkal jobban igénybe tudunk venni idő-
seinkkel. Már tapasztaltuk, hogy akár egy kint eltöltött 
játékos délelőtt vagy egy szalonna sütéses délután köny-
nyebben megszervezhető az udvar átjárhatósága miatt.

Szabadidős tevékenységnek még a terápiás kutya rend-
szeres látogatását is megemlíteném, ami nagy örömet sze-
rez az időseknek és az idei évben is rendszeres látogatónak 
tervezem „tappancsos barátunkat”. 

Az idősotthon rendezvényeket és kirándulást biztosít 
a lakói számára, amiben a dolgozók is részt vesznek. Így 
próbáljuk minél családiasabbá tenni a légkört. Egy idő 
után mi is családtaggá válunk számukra. Állandóvá vált a 
nótázás lehetősége is hegedű kíséretével, amit Sári Katiká-
nak köszönhetünk.

Az idei év eseményben szintén gazdag lesz, mivel idén 
ünnepeljük az intézmény 20 éves fennállását. Ennek a 
rendezvénysorozatnak a szervezése folyamatban van.

Összegezve, megpróbáljuk az idősek napjait színesebbé 
tenni a napi foglalkozásokkal, a különböző rendezvények-
kel és a fejlesztő tevékenységekkel, ezáltal igazi otthonuk-
ká tenni ezt az intézményt.

Benke Andrásné terápiás munkatárs
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Bemutatkozik az angol munkaközösség
A Gönczy Refi angolnyelv tanárai fontos küldetésüknek 

érzik a használható, kommunikációra épülő nyelvtudás 
biztosítását. Feladatuk olyan alapok létrehozása, amely ta-
nítványaink életében megalapozza a további nyelvtanulás 
lehetőségeit és motivációját. Képzési formáink lehetővé 
teszik a szülők és gyerekek számára a választás lehetőségét. 
Vannak olyan kis tanítványaink, akik már első osztálytól 
kezdve tanulják az angol idegen nyelvet, míg mások csak 
negyedik osztályban kezdik el azt. Ennek megfelelően 
nyolcadik osztályban a kimeneti követelmények és ered-
mények különböznek. Büszkék vagyunk rá, hogy a két ta-
nítási nyelvű képzésben tanuló diákok a középfokú nyelv-
vizsga szintjére is eljuthatnak és sokan sikeres nyelvvizsgát 
is tesznek.

Hogyan történik mindez? Tekintsünk be az angoltaná-
rok mindennapjaiba!

Minden csoportot szakmailag jól képzett és módszer-
tanilag felkészült nyelvtanár tanít. Az évfolyamokon az 
életkornak megfelelően folyik a nyelvi készségek fejleszté-
se, amelynek eredményét a nyolcadikos két tanítási nyel-
vű képzésben tanuló diákoknál le is teszteltettük október-
ben, egy alapfokú komplex próba nyelvvizsga keretében. 
Ennek eredményét figyelembe véve tűztük ki a célt, s így 
készülünk az év végi megmérettetésre. 

Fontos számunkra a kapcsolattartás más intézmények 
pedagógusaival, valamint a tudásmegosztás és szakmai 
megújulás, ezért meghívtuk a református iskolák angolta-
nárait egy szakmai napra, ahol megmutattuk, hogy hon-
nan kezdjük a nyelvtanítást és hogyan dolgozunk a felsős 
tanítványainkkal, akikkel már nyelvvizsgára készülünk. 
Lázár Szilvia kolléganő angolnyelvű bemutató énekórát 
tartott az elsőosztályosokkal, Kaltenecker Erika kolléga-

nő pedig angol órát tartott a 7.b osztály tanulóival. Az 
órák megbeszélését követően több meghívott előadóval 
bővíthettük tájékozottságunkat és ismereteinket a külön-
böző nyelvvizsgákról és tanulást segítő új lehetőségekről. 
A vendégeinket szeretettel és egy kis jelképes ajándékkal 
fogadtuk. Rendezvényünkről igazán pozitív visszajelzést 
kaptunk. Idén sem maradt el a Hálaadásnapi megemlé-
kezés és bevezettük a Kis Tudósok Szimpóziuma c. ren-
dezvényünket, ahol kis „kutatók” tartottak előadást a sa-
ját „szakterületükről”. Aki versenyezni is szeret, itt van rá 
lehetősége! Gálné Tar Gyöngyi 8.b osztályos tanítványai 
az országos Jane Haining angol nyelvi versenyen vettek 
részt a Károli Gáspár Református Egyetem és Reformá-
tus Pedagógiai Intézet szervezésében. Kaltenecker Erika 
12 fő hatodik osztályos tanítványa az Onlion versenyen 
szerepelt eredményesen.

Egy jó közösségben dolgozni ritka kincs. Mi itt meg-
találtuk. Tiszteljük egymást és tanítványainkat, örülünk 
egymás sikerének és elismerjük egymás munkáját.

Gálné Tar Gyöngyi
 – Angolnyelvi munkaközösség vezetője

Bemutatkozik a testnevelés munkaközösség
A testnevelés munkaközösségünk élete aktívan zajlott a 

tanév első felében, számos programot és eseményt tudha-
tunk magunk mögött. Örülünk, hogy idén megrendezés-
re kerültek a diákolimpia versenyszámai, ahol a Gönczy 
Refis diákok elismerésre méltó eredményeket értek el. A 
testnevelés munkaközösségben 6 testnevelő gondoskodik 
arról, hogy tanulóink izgalmas, változatos és élményköz-
pontú órák keretein belül ismerkedhessenek meg a test-
mozgás szépségével, örömével, valamint fejlődjön erejük, 
gyorsaságuk és állóképességük. Közoktatási típusú sport-
iskola lévén kiemelt célunk, hogy komplex képzést 

Bemutatkoznak a Gönczy Refi munkaközösségei
Iskolánk második tanévét kezdte meg a 2021/2022. tanévben református fenntartásban. 

A nevelő-oktató munkát hat szakmai munkaközösségben szervezzük 
és az első félévben számos érdekes programmal egészítettük ki. 
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biztosítsuk tanulóink számára. Magas szintű oktatással 
garantáljuk a gyerekek számára a folyamatos fejlődés lehe-
tőségét, annak érdekében, hogy mindenki megismerhesse 
a saját magában rejlő erősségeket. 

Testnevelőink munkája túlmutat a sport-tagozatos 
képzésen és a mindennapos testnevelés heti 5 óráján. 

Igyekszünk diákjainknak átadni olyan ismereteket, 
amelyek segítségével önállóan végezhetnek különböző 
testmozgásokat szabadidejükben is, illetve a mai mozgás-
szegény életmódtól elrugaszkodva részesei lehetnek egy 
fizikailag aktívabb generációnak. 

Az idei eseménynaptárunk felettébb gazdagnak mond-
ható. Még szeptemberben lehetőségünk volt megrendez-
ni a Magyar Diáksport Napját, ahol iskolánk összes tanu-
lója önfeledten együtt mozoghatott. 

Nagy boldogság számunkra, hogy diákjaink megmu-
tathatják képességeiket és tudásukat, valamint megméret-
tethetik magukat szinte az összes diákolimpián. 

Örömteli, hogy hosszas listán mutathatjuk be a szebb-
nél- szebb eredményeiket. 

A honlapunkon minden eseményről tájékoztatást 
adunk. Részt vettünk a mezei futóversenyen, birkózó, ké-
zilabda, futsal, kosárlabda, játékos sportverseny, úszó és 
karate diákolimpián. 

Azonban a számos sportsikerért járó csillogó éremnél 
nagyobb büszkeség látnunk tanulóink mosolyát és az ar-
cukon megjelenő boldogságot. 

Idén ismét a Gönczy Refi képviselte Hajdúszoboszló 
városát a TV2 „Nagy vagy!” című produkciójában. 

Először vehettünk részt a Református Iskolák 
Diáksportszövetsége által megrendezett versenyeken. 
Számos sportágban az országos elődöntőkre és döntőkre 
készülünk, iskolánk U12-es kézilabda csapata pedig hét-
ről-hétre halmozza a nagyszerű sikereket. 

De nem csupán a versenyzésről szólnak a mindennap-
jaink. A tanórák mellett délutánonként sportszakkörö-
kön találkozunk lelkes tanítványainkkal, ahol lehetőséget 
adunk arra, hogy kézilabda, kosárlabda, aerobik, társas-
tánc és mozgásfejlesztő foglalkozásokon bontakoztathas-
sák ki tehetségüket. 

Már a jövő tanév beiskolázásához kapcsolódóan test-
nevelőink foglalkozásokat tartottak a leendő elsőseink-
nek az iskola „Játékkuckó” alkalmain, valamint sikeresen 
zajlottak a sportiskolai képzésre jelentkezők alkalmassági 
mérése is. 

Az előttünk álló hónapokban még számos verseny áll 
előttünk. Áprilisban és májusban sportfesztivált rende-
zünk az alsós diákjaink számára. 

A nyári szünetre pedig különböző sporttáborok rende-
zésével szeretnénk biztosítani a minőségi sportolás lehe-
tőségét a gyerekek számára.

Nagy Péter – Testnevelés munkaközösség-vezető

Bemutatkozik az alsós humán munkaközösség
Az alsós humán munkaközösség nyolc főből áll. Van-

nak, akik hosszú évtizedek óta együtt dolgoznak, és több 
kollega az idei tanévben érkezett hozzánk. De örömmel 
elmondhatom, hogy mind emberi, mind szakmai együtt-
működésünk teljes összhangban van. Az augusztus nálunk 
a soron következő tanév megtervezésével telik. Ilyenkor 
elkészítjük a tanmeneteinket és az éves munkaterveinket. 
Hagyománnyá kezd az iskolánkban formálódni a szept-
ember végén megrendezésre kerülő „Teremtés hete” ren-
dezvénysorozat. A hitéleti munkaközösség mellett mi, 
alsósok is kivesszük a részünket a munkából. Megelége-
déssel vesszük tudomásul, hogy a tanulóink mennyire 
jól érzik magukat ezeken a programokon. A tanév során 
minden hónap második keddjén munkaközösségi foglal-
kozást tartunk. Ezeken érdekes műhelymunka folyik. Ki-
cseréljük a tapasztalatainkat, és számba vesszük az aktu-
ális teendőket. Három foglalkozásunkat emelném ki. Az 
első, amelyen Szemánné Zsóka kolléganő tartott nekünk 
egy nagyon érdekes előadást. A címe: Hogyan neveljük 
az alsó tagozatos gyerekeket olvasó generációvá? A máso-
dikon a Mozaik Kiadótól érkezett hozzánk egy munka-
társ, aki a kiadványaikat mutatta be igen szemléletesen. A 
harmadik pedig a Református Tananyagfejlesztő csoport 
továbbképzése volt. Farkas Judit igazgatónő és Kolcza Ju-
dit szakmai koordinátor vezetésével a 3. és 4 . osztálynak 
szóló irodalmi szöveggyűjteményt mutatták be nekünk. 

Decemberben iskolai vers-és mesemondó versenyt ren-
deztük a tanulóinknak. A tanítványaink az iskola falain kívül 
is megmérették magukat, és sok szép helyezéssel tértek visz-
sza. Köszönhető mindez az őket felkészítő pedagógusoknak. 
Honlapunkon minden eredményünket publikáljuk. A már-
cius 15-i megemlékezést az alsó tagozatosok igen változatos 
formában tartották. Az ünnepélyes megemlékezés után az 1. 
és 2. évfolyam számára akadályverseny. A 3. 4. évfolyam in-
teraktív feladatokat kapott, illetve kilátogattak a városba az 
emlékhelyekhez is. Januártól elkezdődik a beiskolázás, ahol 
a leendő 1. osztályos tanító nénik bemutatkoznak, kisfilmet 
is készítünk, illetve játékos foglalkozásokra hívjuk a nagy-
csoportos óvodásokat. A családi beszélgetések alkalmával 
iskolánk igazgatója és a leendő elsős tanítónénik ismerkedő 
beszélgetésre hívják a szülőket és a gyerekeket. A beiratkozást 
így készítjük elő a Gönczy Refiben.

Hofgártné Porkoláb Ibolya 
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– Alsós humán munkaközösség-vezető

Bemutatkozik az alsós reál munkaközösség 
Alsós reál munkaközösség alapfeladatának tekinti az 

alapozó funkciók erősítését, a készségek, képességek, a 
kompetencia területek fejlesztését. Mindezt az életkori 
sajátosságoknak megfelelően, a fokozatosság elvének be-
tartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési mód-
szerek alkalmazásával valósítjuk meg a nevelés-oktatás 
folyamatában. 

A szakmai munka rendszeres koordinálása mellett a 
tanórán kívüli tevékenységeket is összehangoljuk. Az 
egységes követelményrendszer kialakítása érdekében a 
havonta megtartott munkaértekezleteken egyeztetjük év-
folyami szinten a felmérések anyagát, valamint az egyes 
tantárgyak oktatása során felmerült problémákat vitatjuk 
meg. 

Kiemelt célunk ebben a tanévben a szülőkkel való kap-
csolattartás erősítése. Ezt a célt szolgálják a fogadóórák, 
az év közbeni szülői értekezletek. Sikeresnek mondhatók 
azok a programjaink, amelyekbe a szülőket is be tudtuk 
vonni segítőként, ilyen volt az ősszel megrendezett „Te-
remtés hete” és a szüreti mulatság. Jók a tapasztalataink 
ezen a téren, szívesen jöttek hozzánk, akiknek az ideje ezt 
lehetővé tette. Az integráltan oktatott tanulók részére 
fejlesztő foglalkozásokat, a felzárkóztatásra szorulóknak 
korrepetálást biztosítunk, a kiemelkedően jó képességű 
tanulók versenyre való felkészítésen vehetnek részt. Szo-
ros együttműködés alakult ki a Családsegítő Szolgálattal a 
veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók megsegítése érdekében. 

Az egészséges életmódra nevelés jegyében a védőnők 
rendszeres tisztasági vizsgálattal segítségünkre vannak a 
tanulócsoportokban. A munkaközösségi munkatervben 
a 2021/2022-es tanévre tervezett feladatokat ezidáig ma-
radéktalanul végrehajtottuk. Az év eleji dokumentációk 
egyeztetése, átdolgozása, ügyeleti rend kialakítása után 
mindenki megkapta és vállalta az éves feladatát. Ebben 
a tanévben az ünnepélyek megszervezése, lebonyolítá-
sa a különböző évfolyamok feladata. Valamennyi műsor 
igényesen összeállított, színvonalas előadás volt. Egész 

évben zajlanak a levelezős versenyek, amelyek folyamatos 
felkészítést igényelnek. A második félév a tanulmányi ver-
senyekre való felkészítés és lebonyolítás jegyében zajlik. 
Ilyen például a Zrínyi Ilona Matematika verseny, a Ken-
guru és alapműveleti matematikaversenyek. Tanulóink 
rajzpályázatokon és egészségügyi vetélkedőkön is indul-
tak, szép sikerrel szerepeltek. A különböző versenyeken 
elért eredmények önmagukért beszélnek. Honlapunkon 
publikáljuk eredményeinket. Szeptemberben iskolánk-
ban megalakult az ÖKO munkacsoport, és elnyertül az 
ÖKO-iskola címet is. Tudatosan neveljük a gyerekeket a 
szelektív hulladékgyűjtésre, és a fenntarthatóság fontos-
ságára. Tanulóink és szüleik segítségével gondozzuk és 
szépítjük az iskolaudvart és az iskolakertet. Egy tartalmas, 
mozgalmas, tanévben vagyunk jelen Isten áldásával.

Lucz-Balogh Fanni – alsós reál munkaközösség vezető

Felsős humán munkaközösség bemutatkozása
 „A keresztyén tanárt önmagában véve semmi sem kü-

lönbözteti meg más tanártól, aki felelősséget és tehetséget 
kapott, hogy diákokat készítsen fel arra, hogyan váljanak 
a társadalom hasznos tagjává, hogyan bontakoztathassák 
ki személyes adottságaikat. Ha azonban a tanár hívő(…) 
, akkor munkája minden elemében Istenről és az Ő eljö-
vendő országáról fog szólni.” (A keresztyén pedagógia esz-
szenciája) A Gönczy Refi felsős humán munkaközössége 
a fenti gondolatokat szem előtt tartva végzi munkáját.

A jeles napokról többféle módon emlékeztünk meg a 
tanév során. A város napján diákok internetes kvízt töl-
töttek ki. Papírszínház előadást szerveztünk az alsósok-
nak a magyar népmese napja alkalmából. A magyar kul-
túra napjához kapcsolódva az iskolarádióban hangzottak 
el érdekességek. Megemlékeztünk a pákozdi csatáról, az 
aradi vértanúkról, az 1956-os eseményekről, a kommu-
nista diktatúra áldozatairól. Az 1848/49-es szoboszlói 
emlékhelyeket bejárva az osztályok vetélkedtek a március 
15-ei eseményeket felidézve. Tanulóink a jeles napokhoz 
kapcsolódóan verseket, gondolatokat osztottak meg a 
templomban a hétfő reggeli áhítatok alkalmával. Gönczy 
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Pál halálának 130. évfordulóján a városi Művelődési ház 
(KMVMKK) az iskola rendelkezésére bocsátotta a név-
adónkról készült információs tablókat. A Bocskai István 
Múzeum pedig a Használd az időt! Gönczy Pál, a sokol-
dalú pedagógus című 2017-ben Nagy István által rende-
zett kiállítás anyagát kölcsönözte intézményünknek. Há-
lás köszönet érte! Tanulóink megismerkedtek az iskola 
névadójának tiszteletreméltó életművével. Munkaközös-
ségünk szervezésében két alkalommal látogattunk el az 
ANNA Idősek Otthonába, kis műsorunkkal örvendez-
tettük meg az ott lakókat. Fontosnak tartjuk a helyi refor-
mátus intézményeink között élő kapcsolat fenntartását, 
amelybe a tanulóinkat is bevonjuk. 

Tehetséges tanulóinkat örömmel készítjük fel külön-
böző versenyekre, megmérettetésekre. Több csapattal és 
nagyon szép eredménnyel vettünk részt az Erőss Lajos 
Református Általános Iskola által szervezett versenyen a 
magyar népmese napja alkalmából. A Bolyai Anyanyelvi 
versenyre is szép számmal neveztek tanulóink. A magyar 
nyelvtant kedvelő tanulók a Simonyi Zsigmond helyes-
írási versenyen vettek részt, emellett a VII. Stylus Szépíró 
Versenyen a legszebben írók mérettették meg magukat. 
File Jázmin 5.b osztályos tanuló országos népdaléneklési 
versenyen 2. helyezést ért el. Kis-Simonka Luca 7. a osztá-
lyos tanuló a „Szép magyar beszéd” tisztántúli fordulóján 
nyújtott kiváló teljesítményéért különdíjban és a Kazin-
czy-jelvény bronz fokozatában részesült. 

Munkaközösségünk nagy sikerrel, hagyományteremtő 
szándékkal szervezte meg a Szoboszlói Szóforgató ver-
senyt az anyanyelv napja alkalmából, amelyen több, mint 
ötven tanuló vett részt. Készülünk több irodalmi verseny-
re ebben a tanévben. (Kincskereső-irodalmi vetélkedő, 
versmondó verseny). Nagy öröm számunkra, hogy a re-
formátus egyházközség 30 kötetet ajándékozott a könyv-
tárunknak. Az iskolai könyvtár nagy népszerűségnek ör-
vend diákjaink körében. A tanév következő hónapjaiban 
Isten áldásával folytatjuk a közös munkát.  

Kedves Tünde – felsős humán munkaközösség vezető

Bemutatkozik a felsős reál munkaközösség
A felsős reál munkaközösségben hat pedagógus dolgo-

zik együtt. Mivel frissen összeállt, új tagokból álló csapat 
vagyunk, így mi az idei évre első sorban az ismerkedést, 
ötletelést és a lehetőség megragadását tűztük ki célul. 
Minden országos témahétben részt veszünk. Volt, amit a 
mi munkaközösségünk szervezett az iskolában. (pl. Pénz-
hét) 

Mi szerveztük a Szeretet-nyelv napokat is, amikor 5 
hétfői napot a hétkezdő áhítattal összhangban, az adventi 
időszakban egy-egy szeretetnyelv bemutatására és alkal-
mazására fordítottunk. 

Mindenki kedvence az ajándékozós nap lett, amit ép-
pen Mikulás-napjára tudtunk időzíteni. Egymást ajándé-
koztuk meg. Már előtte mindenki hozott egy ajándékot, 
amit papírtasakokba csomagoltunk úgy, hogy rá volt írva 
az ajándékozó neve, de amikor a templomból kijövet húz-
tak a kosárból, akkor nem lehetett látni a neveket, csak 
miután kibontották. Sokszor izgalmasabb volt az ajándé-
kozó kiléte, mint maga az ajándék. 

A Teremtés hetén szeptemberben készítettünk egy fo-
tófalat az udvarunkon található színes falevelekből. Vég-
eredményben egy nagy színes esernyőt ábrázolt, amelynél 
az iskolánk tanulói fotózkodhattak. Ezeket is a honlapun-
kon publikáltuk, mint más eredményeinket. 

Többféle szakmai továbbképzésen vettünk részt, főleg 
a komplex természettudományos tantárgyak tanításával, 
szemléltetésével kapcsolatban. 

Nagyon megörültünk, amikor jött egy lehetőség 
komplex természettudományos verseny nevezésére is. 
Együtt készítettük fel a fizika, kémia, biológia, földrajz 
szakos kollégákkal a tanulókat, csoportokat. Ez a felkészí-
tési folyamat egy csapatépítő feladatnak is tökéletes volt. 
A felkészítés eredményeképpen az Országos Kistudósok 
Komplex versenyén csapatunk végül országos 3. helyen 
szerepelt, aminek mindannyian nagyon örültünk. 

Rengeteg versenyen indítottunk csapatot. Pl: Vigyázz, 
kész, pénz!-en több csapatunk is versenyzett, Öveges fizi-
ka verseny, Hevesi kémia verseny, Hermann Ottó biológia 
verseny, Kenguru felsős matematika verseny, Teleki föld-
rajz verseny, emellett az Energiakaland városi versenyeken 
is részt vettünk. 

A Hevesi kémia és Hermann Ottó biológia megyei 
versenyek fordulójába 2-2 tanulónk is bejutott. Ezek a 
versenyek még zajlanak, izgatottan várjuk az eredménye-
ket! Továbbá részt veszünk majd egy 5 fős csapattal az 50. 
felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyen, 
ami májusban kerül majd megrendezésre. Igyekszünk ala-
posan felkészülni, hogy jó eredménnyel végezzünk a ver-
senyen. 

Emellett szerveztünk Debrecenbe, az Agórába tanul-
mányi kirándulást, ahol kísérletezhettünk és kipróbálhat-
tuk a 3D nyomtatást is.

Trosko Mária – Felsős reál munkaközösség vezető
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A próféta soraiban rendkívüli feszültség van, amely 
nem csak ebben a versben, hanem a fejezet minden gon-
dolatában visszaköszön. Benne van a múltbeli utalások-
ban, a jövőre tekintés soraiban. Viszontagságos, fogsággal 
és harcokkal teli korból, Krisztus születése előttről szól-
nak ezek a szavak. Mintha nem telt volna el a próféta és a 
jelen kor között több ezer év…

Akkor és most is felmerülő kérdés: van-e valami állan-
dó, biztonságot adó, elmúlhatatlan kincs ebben a földi 
életben? Lehet-e derűsen tekinteni a jövőre? Sokakban 
ott feszülő kérdés az elmúlt hetek, hónapok – mond-
hatjuk –, évek tekintetében. Az emberi szívekben egyre 
csak növekszik ez a láthatatlan, megkötöző erő, amely 
még az ÉLET üzenetéről is szándékozik elfordítani a te-
kinteteket. Olyan sok „hogyan tovább” között érkezünk 
egy olyan Húsvéthoz, amely – az Istennek hála –, a meg-
szokotthoz közelít. Amelyben nyitottak a templomajtók, 
amelyben láthatóak a mosolyok, amelyben közös lehet az 
úrasztala megélt kegyelme!

Valóban minden megrendülhet? Valóban túlélhető a 
feje tetejére állt világ tébolya? Az Isten szavában szó esik 
minderről – múlt és jövő tekintetében egyaránt. Az ígére-
tében viszont ott a felragyogó kegyelem, amely tanúsága 
szerint a meghallott, szívbe zárt Húsvét-reménység békes-
ségre váltható.

Bár a sorok ugyanolyan súlyosak, mint több ezer éve, 
de Krisztus üdvösséget hozó feltámadási csodája mindent 

más fényben tüntet fel! 
Feszültség volt a próféta korában. Feszültség ma is van 

az emberi szívekben. Feszültség van a húsvéti történet-
ben: a Krisztus fájdalmában, keresztjében. De ez utóbbi 
különbözik mindegyiktől: egyszeri, megismételhetetlen 
és benne ott van a mi szabadságunk és ÉLETÜNK zálo-
ga, amely a mi béklyóinkat fel tudja oldozni.  

A prófétai üzenetben két egyszerű, de annál nagyobb 
jelentőséggel bíró szó áll egymás mellett: „békességem 
szövetsége”. Ha csak az ünnep körülményeire tekintünk 
– Jézus korában és ma egyaránt –, akkor mindent meglát-
hatunk benne, kivéve a békességet. Azonban van egy kü-
lönleges látásmód: amely a kereszt fényében, az új, Krisz-
tusban kötött szövetség részeseiként segít abban, hogy e 
kérdéseket meg tudjuk válaszolni: van-e valami állandó, 
biztonságot adó, elmúlhatatlan kincs ebben a földi élet-
ben? Lehet-e derűsen tekinteni a jövőre?

IGEN! A mindig változó és bizonytalan világban, egy 
dologban mégis biztosak lehetünk: Az Isten hűségében! 

Erről tett bizonyságot az Úr Jézus golgotai keresztjén: 
megmutatva az önzetlen, ÉLET - mentő szeretetet. A 
Húsvét ünnepében, Jézus halált legyőző feltámadásában 
megköttetik az Isten és ember között a békesség szövet-
sége, amely valódi, elmúlhatatlan kincs az életben – ha 
elfogadjuk azt! 

Ésik-Balogh Gabriella lelkésznő

IGEI GONDOLATOK
„Mert a hegyek elmozdulhatnak, és a halmok megrendülhetnek, 

de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - így szól könyörülő Urad.” (Ézs 54,10)
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Debrecenben szület-
tem 1971-ben. Általános 
iskolai éveimet Földesen 
töltöttem, ahol a szüleim 
jelenleg is élnek. Közép-
iskolai tanulmányaimat 
Miskolcon végeztem, 
majd meredek váltást tet-
tem életutamban. A rend-
őri hivatást választottam, 

amelyet a mai napig gyakorlok. Munkámból kifolyólag 
1996-ban költöztem családommal Hajdúszoboszlóra. Két 
lányom született, akik már itt végezték alapfokú tanulmá-
nyaikat. Nagyobbik lányom Hollandiában él, ott végezte 
felsőfokú tanulmányait. Kisebbik lányom Budapesten a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
diplomázott. Ő Budapesten él, és dolgozik vőlegényével.

Szüleimtől és nagyszüleimtől a tisztességet, becsületet, 
és őszinteséget kaptam örökül, amely szerint élem élete-
met és a gyermekeinket ebben a szellemben neveltük fele-
ségemmel. Feleségem az egyik helyi iskolában tanít.

A reformátusság, és a hitbeli élet gyermekkorom óta 
jelen van az életemben. Korábban nagyszüleim, jelenleg 
pedig a szüleim is aktívan részt vesznek a helyi gyülekeze-
tük életében.
Eddigi életem során napi szintem megtapasztalom Isten 
jelenlétét. „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint 
ha valaki életét adja barátaiért.” ( Jn 15,13.)

Talán ez az idézet, ami a mindennapjaimat átszövi, és a 
napi cselekedeteimet is jellemzi. Hivatásomon keresztül a 
munkámat képezi a következő idézet, amelyet Márk evan-
géliumából, a 12. fejezetből idézek:
„Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és tel-
jes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, 
mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy bármi 
más áldozatnál.”

Presbiterként nagy megtiszteltetésként ért, amikor 
felkérést kaptam a főgondnoki tisztségre. Mielőtt elvál-
laltam volna a jelöltséget, kikértem barátaim és családom 
véleményét is.

Döntésemben az alábbi idézet segített, mely az Korin-
thusiakhoz írt első levél 13. fejezetében található:
„Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy 
gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. 
De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szoká-
sait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor 
majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, 
akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem is-
mernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez 
a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.”

Ezen gondolatok alapján úgy érzem, hogy Isten akara-
tának tettem eleget, amikor ezen az úton járok. Bízom Is-
ten döntésében, azt elfogadom, és aszerint élem az életem, 
ahogyan ő az útmutatásait részemre adja, immár a Haj-
dúszoboszlói Református Egyházközség megválasztott 
főgondnokaként. 

FŐGONDNOKI BEMUTATKOZÁS

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Túrmezei Erzsébet
HÚSVÉT UTÁN
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Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Tamás, Máté és Si-
mon. Jézus tanítványainak nevei a 2021. július 5. és 9. 
között megrendezett gyerektáborunk központi helyén 
álltak. Naponta számtalanszor hallottuk a templomunk 
környékén, a Gönczy Refi udvarán, az ebédlőben, a sora-
kozónál. A tanítványok neveit viselte ugyanis az a nyolc 
csapat, amelyekbe a táborozó kicsik és nagyok, ovisoktól 
hatodik osztályosokig, korosztályonként tagolódtak. A 
nyolc csapatban több, mint száz gyermek élvezte a nyári 
szabadság örömeit: a tábor önfeledéségben és az evangé-
liumi üzenetben.

„A Genezáreti-tónál történt…”. Ezt a címet viselte a 
hét tematikája. Azokat a bibliai eseményeket vettük sor-
ra, amelyekben az Úr Jézus és tanítványai e tó közelében 
jártak. A történeteket minden reggel a segítő fiatalok, 
hitoktatók és lelkipásztorok segítségével, egy formabontó 
előadásban láthattuk, hallhattuk. Jól ismert dallamok töl-
tötték be ódon templomunk falait, mielőtt a Göncz Refi 
nyáriszünetben csendes udvarát és épületét a táborozók 
újra megtöltötték zsibongó élettel. 

A délelőttöket csoportokban töltöttük. Igyekeztünk 
minél többet tanulni a bibliai történeteken keresztül Isten 
szeretetéről, a tanítványság hétköznapjairól: hogyan lehet 
Jézust hűségesen, szeretettel követni. A feladatok megol-
dásán túl minden nap barkácsolással, kézműveskedéssel is 
igyekeztünk maradandót alkotni, amelyek otthonainkba 
csempészték a héten elhangzottakat.

A munkát a finom falatok elfogyasztása szakítot-
ta meg, előbb tízóraival, majd az ebéddel. Ezt követően 

a délutánokat élménygyűjtéssel töltöttük: dottózással, 
sportdélutánnal a Repülőtéren, a Bocskai Múzeum meg-
látogatásával. Felfedeztük az izgalmas járművek világát 
a Géptárban, népi délutánon vettünk részt: néptánccal, 
játékokkal, bábozással színesítettük foglalkozásainkat. 
Megrendeztük az elmaradhatatlan focibajnokságot, ami 
egész héten lázban tartotta a csapatokat. Voltak vendége-
ink kicsik és nagyok örömére, de számtalan kedves, segítő 
kéz tette örömtelibbé és még boldogabbá az együtt töltött 
hetet – akiknek és akikért nagyon hálásak vagyunk!

Csodálatos, napsütéses idővel, sok nevetéssel és él-
ménnyel lettünk gazdagabbak, gyermekek és felnőttek 
egyaránt. A hét legnépesebb napján majd’ 160 fővel le-
hettünk együtt és gyönyörködhettünk az Isten áldásá-
ban: résztvevőkben, segítőkben, megáldott munkában és 
közös lelki épülésben. 
Adja Isten, hogy mindebben 2022-ben is részünk lehessen! 

Ésik-Balogh Gabriella lelkésznő

Tóparti élmények – Visszatekintő a 2021-es év Gyermektáborára
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A böjti készülődés egy-egy pillanatában egyre közelebb 
kerülve Istenhez és önmagamhoz, elfog az érzés, a készte-
tés amiben „Már keresztem vállra vettem…” Minél köze-
lebb akarok kerülni Hozzád Uram, a keresztem is a válla-
mon van, és hozom, vállalom Előtted! Hozom; cipelem, 
és egyre inkább csak vánszorgom a súlya alatt. Nehéz, na-
gyon nehéz ez a vállra vett kereszt. Szívem szerint szalad-
ni szeretnék Feléd, de lépni is alig bírok a mindennapok 
rengetegében, a keresztemet cipelve. 

Meddig bírom még hozni ezt a vállamat nyomó mázsás 
terhet?! Jó kérdés. De most testem és lelkem fáradt homá-
lyában egy jó hír csendül fel gondolataimban: „Krisztus fel-
támadott, Kit halál elragadott, örvendezzünk vígadjunk, 
Krisztus lett a vígaszunk…” Ez nekem is szól? Ez nekem is 
szól! A halál felett is győzedelmeskedő feltámadt Krisztus 
engem is észre vesz. Ő a világ terheinek súlyát vette magára 
a keresztfán. Én már a sajátomat sem bírom! Had adjam 
oda neked Krisztusom! Nem bírom, nem akarom tovább 

egyedül vinni, a szürke, és monoton, de mégis engem pró-
báló kihívásokkal teli mindennapokban. 

Eléd akarom hozni mindezt, mert hiszem és tudom, 
hogy a Te feltámadásod nekem is örvendezés és vígság 
forrása lehet! Hiszem, hogy együtt mondhatom én is a 
megváltottak seregével, hogy „Felvirradt áldott, szép na-
punk, ma teljes szívvel vigadunk, ma győz a Krisztus…” 
Felfoghatatlan csoda, hogy a vállra vett keresztemet át-
adhatom neked, Megváltóm, és így teljes szívvel élhetem 
meg immár azokat az áldott szép napokat, amiket győzel-
medből kaphatok.

Mindezt érezve, máris megfogalmazódik bennem a 
kérdés: „Mit adjak az Úrnak jótettiért?” (Zsolt 116,7) 
Hiszen csak porszem vagyok, mit adhatnék az Istennek? 
Mi az, ami felérne a megváltás csodájával, a Húsvét kin-
csével? Az egész életem sem lenne elég ahhoz, hogy meg-
közelítsem ezt. De mégis! Egyet tehetek: „Az Úrnak 
irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor 
hirdetem…” Hirdetem a gondolataimmal, szavaimmal, 
tetteimmel, életemmel. Hirdetem, hogy a húsvét csodája, 
amely a nehéz keresztsúly alól megmentve, áldott napok-
kal ajándékoz meg Krisztus által, nem csupán egy emberé! 
Mindannyiunké! Ezért bátran „Imádkozzatok és buzgón 
kérjetek…” mert a halál felett is győzedelmeskedő Jézus 
Krisztus, feltámadásának áldásait neked is, és nekem is 
megszerezte, és felkínálta. 

HÚSVÉT MEGELEVENÍTŐ RITMUSA

A 2021. évben egy homlokzati vakolatleomlás jelezte: 
vélhetően komolyabb probléma van a kritikus tetőcsomó-
pont bádogozásánál, amelynek feltárása elengedhetetlen 
ahhoz, hogy helyreállítsuk a homlokzati sérülést. A fel-
tárás bebizonyította, hogy nem megfelelő a bádogozás 
és a tető szerkezeti elemei is súlyosan sérültek az évek 
során. Időközben dr. Kovács Gergely alpolgármester úr 
térítésmentesen megírta az Egyházközség részére azt a 
pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felhívására, 
amelynek keretében 15 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást kaptunk. Ez az összeg jelenti a 
fedezetét a megkezdett beruházásnak. A pályázati forrás-
ból és egyházközségi önerőből elkészül a tető szerkezeti 
megerősítése, a beteg farészek eltávolítása, pótlása, továb-
bá a korábbi lemez eltávolítása, amelynek nem megfelelő 
rögzítése beázási és korhadási károkat eredményezett. A 
tető hajlati csomópontja mintegy 270 nm-nyi területen 
újul meg megfelelő elválasztóréteg és kiváló minőségű bá-
doglemez felhelyezésével, ami a teljes tetőszerkezet közel 
egyharmada.  A munkálatokat 2022. január 11-től Kujbus 

Mihály nyíradonyi bádogosmester és csapata végzi, a mű-
szaki ellenőri feladatokat pedig Vári Attila, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület Építési Osztályának főépíté-
sze látja el. A szakmai együttműködést az is indokolja, 
hogy kiderült, a teljes tetőszerkezet vonatkozásában meg-
figyelhetők aggasztó statikai problémák, így elkerülhetet-
len a tető komplett átvizsgálása, a hibák feltárása és javítá-
sa, majd ezzel összefüggésben a tető átfedése. Ez azonban 
komoly összeget jelent, ezért mihamarabbi külső anyagi 
forrásokra van szüksége az Egyházközségnek. 

TETŐFELÚJÍTÁS 2022



19 Mecses

25 éves a hajdúszoboszlói Sulyok Krisztina Református 
Nőszövetség

Gyülekezetünkben 2021. augusztus 22-én ünnepi is-
tentiszteleten adott hálát a Református Nőszövetségünk, 
fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Emlékezni, há-
lát adni és jövőt tervezni egyet jelent, így a 2021. jubile-
umi év számos örömteli eseményt hozott a közösségünk 
életében. 

Református elődök, történelmet formáló asszonyok 
életének tanulmányozása után példaképként választottuk 
névadónknak Sulyok Krisztinát – a református hajdúk jö-
vőjét a városban is megszilárdító Bocskai István fejedelem 
édesanyját. Vezérigeként pedig a derék asszony dicsére-
teként elhangzó gondolatot: „éjjel sem alszik el mécsese” 
(Péld. 31,18) tartjuk sajátunknak. Az asszonyok hiva-
tására, küldetésére is tanít ez az Ige, de egyben a hajdú-
szoboszlói gyülekezetünk és annak bibliai alapvetéséhez 
- „Az ember lelke az Úrtól kapott mécses.”- való tartozást 
is kifejezi. 

Az elmúlt évek közös szolgálatának szép jelképe a 25 
év alkalmából elkészült nőszövetségi zászló, amely az 
Egyházkerületi Nőszövetségi Konferencián bemutatásra, 
majd megáldásra került. Hálával fogadtuk ezen a talál-
kozón a jubiláló hajdúszoboszlói közösség nevében a kö-
szöntő gondolatokat és az emléklapot.

Mindezen események mellett fogalmazódott meg 
annak a vágya, hogy a helyi gyülekezet is osztozhasson 
asszonyainak az örömében, így került sor a hálaadó is-
tentiszteletre. Az alkalmat valamennyi szoboszlói nőszö-

vetségi tag a sajátjának érezte. Mind az istentiszteleten 
való szolgálatban (imádsággal, igeolvasással, versmondás-
sal, visszaemlékezéssel, életút ismertetővel), mind az elő-
készítő feladatokban (sütemény készítéssel, virágdíszítés-
sel, naplóírással, vendégek meghívásával) egy emberként 
vették ki a részüket – hálás vagyok mindannyiuknak!

Nagy megtiszteltetés volt gyülekezetünk számára, hogy 
a Kárpát-medence nőszövetségét képviselve az igehirdetés 
szolgálatát nt. Bogya-Kis Mária lelkésznő végezte, majd 
dr. Gaál Botondné dr. Czeglédi Mária köszöntötte a je-
lenlévőket. Ezt követően pedig nt. Papp Tiborné Papp 
Mónika lelkésznő szolgálatával került sor a zászlónk fel-
avatására. Levélben fejezte ki áldáskívánó gondolatait P. 
Tóthné Szakács Zita, nt. Takács Tamásné Bojtor Emese, 
nőszövetségünk alapító lelkipásztora és nt. Gilicze And-
rásné lelkésznő.

Közös ebéddel, jó beszélgetésekkel zárult a hálaadó 
alkalom, amelyben megfogalmazódott az a reménysé-
günk, hogy Kárpát-medence szerte Isten áldása kísérje 
nőszövetségeink szolgálatát, alkalmat adva örömteli talál-
kozásokra Vele és egymással. Hálával gondolunk a jubi-
leumi évünk minden alkalmára és lélekben megerősödve 
végezzük tovább szolgálatunkat. Az adventi időszakban 
megajándékoztuk az ANNA Idősek Otthona és a Szent 
Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona minden lakóját. 
Csatlakoztunk a Kárpát-medencei imanaphoz, illetve 
a Világimanaphoz. Részt veszünk a rászorulók részére 
szervezett gyűjtésekben. Bibliaóráinkon rendszeresen 
találkozunk, ahol a Szentírás üzenete és történelmi örök-
ségünk mentén közösen tanulunk, imádkozunk, terített 
asztal mellett pedig jókat beszélgetünk. Alkalmaink nyi-
tottak, mindig örömmel fogadjuk a hozzánk érkezőket. A 
hivatalosan 26 tagú Nőszövetségünk vezetőjeként hálával 
gondolok elődeinkre, akik részt vettek a közösségünk épí-
tésében és Isten áldását kérem a jelenlegi aktív, szolgáló 
asszonytestvéreink életére!

Czető Viktória lelkésznő

A derék asszonynak „…éjjel sem alszik el mécsese”
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Harag Anita: Évszakhoz képest hűvösebb 

Emlékezni, a halállal szembenézni, feldolgozni sokfélekép-
pen lehet: sírfelirattal, végtisztességért folytatott tragikus harc-
cal vagy egy filozofikus, Duna-parti elmélkedéssel. De legyünk 
őszinték: a valóságban vízízű kávét vennénk a kórház folyosóján 
lévő automatából, üzeneteket váltanánk a család többi tagjával 
(evett-e rendesen a nagyi), az ingatlan.com-on próbálnánk ren-
dezni az ügyeket, zsákokba pakolnánk a ruhákat és a szemetet 
vagy épp hagynánk, hadd hordjanak el mindent a „dögkeselyű”-
szomszédok, hiszen úgyis mindegy már. Harag Anita tömör és 
lényegre törő novelláinak hősei is pont ezt teszik, miközben fon-
tos identitáskérdések merülnek fel: a vegetarianizmussal, a kávé 
erősségével, a bor édességével vagy a jókislánysággal kapcsolatos 
vitákba keverednek – ki mással, mint a legközelebbi hozzátarto-
zóikkal.

A hagyományos értelemben vett család (testvérek, szülők, 
nagyszülők) és a még alakuló, de már mély nyomot hagyó pár-
kapcsolatok viszonyrendszerei állnak a kötetet alkotó novellák 
központjában. Ezek a kapcsolatok közel sem zökkenőmentesek, 
a szereplőknek sokszor meg kell küzdeniük a mélyebb kapcso-
lódás eléréséért. A családtagok közt kialakult távolság gyakran 
már a megszólításban megmutatkozik: a kötetnyitó Ásványvíz 
című novellában az unoka Magdának hívja nagymamáját, akire 
az évek során egyre több dolog miatt haragszik, a Székesfehér-
vártól nyugatra címűben pedig a rég elköltözött apa Istvánként 
él tovább lánya emlékezetében.

Az elidegenedés oka a generációk közti nézetkülönbség. Az 
első novellában ez a vegetarianizmus kérdése köré szerveződik: 
míg Nóra tudatosan nem eszik húst, a nagymama képtelen 
megérteni unokája motivációit és kolbászt csempész a rakott 
zöldségbe. A térbeli közelség, az egy háztartásban élés kényszere 
pedig csak mélyíti a Nórában fortyogó indulatokat. Ezek a konf-
liktusok azonban a látszat ellenére sem távolítják el őket végleg 
egymástól: a Magda halála után meglebbenő függöny érzete 
bizonyítja, hogy Nóra ezután is magán fogja érezni nagyanyja 
figyelő tekintetét. Felfokozott érzelmek, drámai egymásra boru-
lások helyett az ilyen apró, de belülről fakadó és jelentőségteljes 
momentumok feloldozások a szereplők életében.

A kapcsolódás nehézségének, egyben kényszerének oka a 
családi kapcsolatok kettősségében, az örökölt hasonlóságok és 
az egyéni különbségek közti feszültség identitásformáló erejé-
ben rejlik. A családtagok karakterének egyszerre párhuzamos és 

ellentétes felépítése megfigyelhető például a Székesfehérvártól 
nyugatra című elbeszélésben. Az apa és lánya külső vonásai közt 
feltűnő a hasonlóság: „Gyerekként szerettem a vastag számat, 
egyenes orromat, kék szememet. Anyu is szerette István vastag 
száját, egyenes orrát és kék szemét.” (33) Azonban míg az apán 
elhatalmasodott az önpusztító alkoholizmus, a lánya egészségtu-
datosan él: arra is odafigyel, hogy elég vizet fogyasszon egy nap. 
A párkapcsolatot illetően pedig mintha szándékosan az apjával 
ellentétes férfit választott volna – barátja, Ádám ugyanis alko-
holmentes sört iszik.

A párkapcsolatok alakulása, a felek esetleges eltávolodása, az 
ellentétes motivációk szintén helyet kapnak a kötetben. A tartós 
kapcsolat létrehozása, a családalapítás kimondatlan kényszere 
pedig éppen olyan nyomasztó módon telepszik a szereplőkre, 
mint az érzelmileg elidegenedett szülőkkel, nagyszülőkkel való 
konfliktusok rendezésének igénye. A kutya a szőnyegre pisil című 
novellában például az együtt élő pár (Ákos és Eszter) különbö-
ző módon viszonyul a családalapítás és a közös jövő kérdéséhez, 
azonban érzéseiket nem közvetlenül, hanem a kisállatukról való 
gondolkodás által ismerhetjük meg. Bogi, a kutya ugyanis egy-
szerre válik egyfajta gyerekpótlékká és a közös jövő zálogává, ami 
ellen azonban Eszter megrázó módon tiltakozik: „Bogi közben 
[…] figyeli, hogy kiesik-e a csirkemell. Nem esik, hiába nézi. Ne 
is gondolj rá, mondja neki Eszter. Egy pillanatra elgondolkodik, 
mi lenne, ha leesne, a kutya megenné, allergiás lenne rá. Azt is 
elképzeli néha, hogy a torkán akad egy csont.” (96)

A szűkebb család és a párkapcsolatok diszfunkcionalitása 
mellett a nyelvi, kulturális idegenség is eltávolíthatja az embert a 
közösségtől, amelybe tartozni vágyik – erre egy munkahelyi kör-
nyezetben látunk példát. Az ukrán Ljubov egy multicég magyar 
irodájában dolgozik, és mivel csak angolul tud kommunikálni 
munkatársaival, a természetes ritmusból, spontán beszélgetések-
ből teljesen kiszorul. Azonban ennek az idegenségnek humoros, 
ironikus aspektusai is felvillannak Ljubov megfigyeléseiben: 
„Ketten beszélgetnek, az egyik jóval hangosabb, mint a másik, és 
sokat mondja a mondanivalója előtt azt a betűt, amit ő nem tud 
kiejteni.” (16)

A hűvösség, a nehéz helyzetek és az ellentmondásos kap-
csolatok mellett így válik a feloldás, a humor is a könyv fontos 
elemévé. Ezáltal a 13 novellából álló kötet képes megszüntetni 
a feszültséget, amit a felvillanó életsorsok hoznak létre, valamint 
a problémák változatos feldolgozási módjainak bemutatásával 
gondolkodásra is készteti az olvasót. Persze így is fennáll a ve-
szély, hogy a novellák közvetlen egymás után olvasva sűrű, nyo-
masztó hatást keltenek bennünk. Ami kissé egyoldalúvá teszi a 
művet, az a városi nézőpont egyeduralma, mely még a városon 
kívüli környezetben játszódó novellákban is jellemzi a főszerep-
lőket. Ezt leszámítva egy jól szerkesztett, letisztult és elgondol-
kodtató alkotással állunk szemben. Nem véletlen, hogy a szerző 
nyerte el a 2018-as Petri György-díjat, melynek célja a tehetsé-
ges fiatal alkotók támogatása. 2019-ben pedig a Magvető Kiadó 
megjelentette Harag Anita első kötetét, amire már te is kíváncsi 
vagy – ne feledd, a cím: Évszakhoz képest hűvösebb.

Petneházi Erzsébet egyetemi hallgató

KÖNYVAJÁNLÓ – Feldolgozni kötelesség…
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Gyereksarok 
Szófelhő  

Keresd meg a szófelhőben elrejtett 12 szót. 

 
Megfejtés: 
1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 

7. _______________________________ 

8. _______________________________ 

9. _______________________________ 

10. ______________________________ 

11. ______________________________ 

12. ____________________ 

  

Szófelhő Keresd meg a szófelhőben elrejtett 12 szót.

Megfejtés:
1. ......................................................
2. ......................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................
6. .....................................................
7. .....................................................
8. .....................................................
9. ......................................................
10......................................................
11......................................................
12. .....................................................

Szókereső
Keresd meg a szófelhőben 
megtalált 12 szót a szókeresőben! 
(függőleges, vízszintes, átlós) 

Szókereső 

Keresd meg a szófelhőben megtalált 12 szót a szókeresőben! 
(függőleges, vízszintes, átlós)  

 

 
 

  

HÚSVÉTI 

GYEREKSAROK
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Sudoku
Egészítsd ki a táblázatot, hogy megkapd azokat a szavakat, amelyek által megtudhatod, 
mit ünneplünk húsvétkor és hogy a húsvéti események mely városhoz köthetőek.
A sudoku szabályai szerint töltsd ki a táblázatot (vízszintesen, függőlegesen és a kis négyzeteken belül is legyen olvasható a szó.) 

Sudoku 
Egészítsd ki a táblázatot, hogy megkapd azokat a szavakat, amelyek által megtudhatod, mit 

ünneplünk húsvétkor és hogy a húsvéti események mely városhoz köthetőek. 

A sudoku szabályai szerint töltsd ki a táblázatot (vízszintesen, függőlegesen és a kis 

négyzeteken belül is legyen olvasható a szó.)  

 

TÁ FEL DÁS  

 MA   

  MA  
 

 DÁS FEL TÁ 

 

Megfejtés:_______________________   Megfejtés:_______________________  

  

 ZSÁ  RU 

RU JE LEM  

 LEM RU JE 

JE    

Sudoku 
Egészítsd ki a táblázatot, hogy megkapd azokat a szavakat, amelyek által megtudhatod, mit 

ünneplünk húsvétkor és hogy a húsvéti események mely városhoz köthetőek. 

A sudoku szabályai szerint töltsd ki a táblázatot (vízszintesen, függőlegesen és a kis 

négyzeteken belül is legyen olvasható a szó.)  

 

TÁ FEL DÁS  

 MA   

  MA  
 

 DÁS FEL TÁ 

 

Megfejtés:_______________________   Megfejtés:_______________________  

  

 ZSÁ  RU 

RU JE LEM  

 LEM RU JE 

JE    

Megfejtés: .............................................................................................. Megfejtés: ..............................................................................................

„Miért keresitek 
a holtak között az élőt? 
Nincsen itt, 
hanem feltámadt.” 
(Lk 24,5-6.)



Készítsd el a saját Feltámadás-kertedet, amely szobád, ott-
honod élettel teli, csodálatos jelképe lehet! Az előkészüle-
tekhez szükséged lesz: egy nagyobb peremű virágcserép 
alátétre, vagy kaspóra, egy kisebb virágcserépre, virágföld-
re, fűmagra, néhány ágra vagy hurkapálcikára, ragasztóra 
vagy madzagra, végül díszítéshez apróbb kavicsokra, mo-
hára, virágokra, fűmagra és vízre. 

Az alátétet/kaspót tölts meg fokozatosan virágfölddel. 
Időközben permetezd meg vízzel a földet, hogy jobban 
tömörödjön és kellő nedvesség legyen benne. De vigyázz, 
ne áztasd el! Ezt követően helyezd el fektetve a cserepet 
tetszőlegesen. Ez jelképezi majd Jézus sziklasírját. A cse-
rép oldalát is fedd be virágfölddel, így készítve egy dom-
bot. Ez a domb a Golgota-hegyét jelenti. Itt feszítették 
meg Jézust.

Díszítsd a Feltámadás-kertedet apró kavicsokkal, ültess 
bele a tavaszi virágokból, amelyek most nyílnak a kert-
ben vagy mohát is használhatsz. Készíthetsz jelképes utat 
is a Golgota-hegyről lefelé a „sziklasír” bejáratáig. Egy 
nagyobb kőből, vagy esetleg festett kartonból elkészítve 
ne feledkezz meg a Biblia szerint elhengerített zárókőről 
sem!

Végül készíts keresztet hurkapálcikákból, metszésből hát-
ra marad gallyakból, amelyeket össze is ragaszthatsz, vagy 
madzaggal szorosan átköthetsz. Ezután már csak annyi 
dolgod van, hogy a Feltámadás-kertet alaposan és tömö-
ren bevesd fűmaggal, betakard egy újabb réteg, tömörí-
tett virágfölddel és óvatosan vízzel bepermetezd. Gondos 
öntözés mellett napokon belül sarjadni fog az élet! És 
pontosan ez húsvét nagy üzenete! Isten áldásában mindig 
új élet sarjad!

ÁLDOTT 

FELTÁMADÁS 

ÜNNEPET!

FELTÁMADÁS-KERT

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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HÍRMONDÓ

Édesanyák vasárnapja alkalmából 2022. május 1-jén, 
a 10 órától kezdődő istentiszteleten köszöntjük 
az Édesanyákat, Nagymamákat, Keresztanyákat 
és Nevelőanyákat. 

Pünkösdi konfirmációs vizsga: 
2022. június 4. Konfirmandusaink ünnepélyes 
fogadalomtételére és első úrvacsorázására 
2022. június 5-én, Pünkösdvasárnap kerül sor. 

Nemzeti Összetartozás Napja jegyében június 4-én 
a megemlékező ünnepség lesz a Trianon-emlékműnél. 

Június 27. és július 3. között, illetve 12-én, tehát 
vasárnapi zárással megrendezésre kerül a hagyományos 
Református Gyerektábor, amelynek részleteiről 
hamarosan jelzéssel leszünk információs csatornáinkon!

20  éves az ANNA Idősek Otthona! 
2022. szeptember 5-11-e között kiemelt programok-
kal és hálaadó istentisztelettel ünnepeljük 
meg intézményünk két évtizedes fennállását. 

Lelkészbeiktatás Hajdúszoboszlón! 2022, szeptember 
11-én Nt. Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházme-
gye esperese beiktatja Nt. Czető Viktória és Nt. Czető Nor-
bert lelkipásztorokat. A 15 órakor kezdődő istentiszteleten 
Ft. dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let püspöke hirdeti Isten Igéjét! Várunk szeretettel minden 
kedves Érdeklődőt!

Kövessenek minket interneten is! Honlapunk a www.
hszref.hu alatt érhető el, facebook-on az oldalunk a 
https://www.facebook.com/HajduszoboszloiRef
ormatusEgyhaz/, de keresse fel YouTube csatornánkat 
is! Naprakész információkról, gyülekezeti élet eseményeiről 
tájékozódhat vagy meghallgathatja igehirdetéseinket!

Pénzadományok és tartós-, száraz élelmiszerek gyűjtése
Hajdúszoboszlói Református Egyházközség és Gönczy Pál 
Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
közös adománygyűjtésben kéri folyamatosan a segítséget!
Pénzbeli támogatás: Hajdúszoboszlói Református Egyház-
község, OTP 11738084-20006390, közlemény rovatban 
„Rászorulók megsegítése”

Száraz és tartós élelmiszerek gyűjtése: Lelkészi Hivatal (4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9.) 
Nyitva tartás: H-P: 8-12, H+SZE: 13-17, V: 9-10

Hálásan köszönjük az eddigi segítséget, amelyből több százezer forint értékben segítettük 
a határmenti és a helyi, településünkön történő mindennapos segélyezést!
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SÜTIRECEPTEK

    Epres-joghurtos kocka

5 tojásból készült piskótát sütünk kis tepsiben.

Joghurtos krém hozzávalói:  5 dl natúr joghurt

 
 

 
 15 dkg porcukor

 
 

 
 25 g zselatin

 
 

 
 3 dl Hulala tejszín 

 

 
 

 
 30 dkg eper

Elkészítés: Az 5 dl natúr joghurtot a 15 dkg porcukorral és a 25 g zselatinnal összemelegítem 

(nem kell felfőzni, csak melegíteni, amíg a zselatin feloldódik benne). 

Ezt követően a 3 dl Hulala tejszínt jó keményre verem, majd a még langyos joghurtot 

hozzá keverem. A 30 dkg epret apró kockára vágom és a joghurtos krémbe keverem.

Végül a kihűlt piskóta tetejére simítom a kész krémet, majd egy éjszakára hűtőbe teszem.

                             Kókuszkocka muffin

Tészta hozzávalói:  18 dkg cukor

 
 

 3 dkg olvasztott vaj

 
 

 2 ek olvasztott méz

 
 

 2 db tojás

 
 

 0,5 csomag sütőpor

 
 

 18 dkg finomliszt

 
 

 1 dl tej
Díszítéshez: kókuszreszelék

Tészta elkészítés:  A tészta hozzávalói közül a cukrot, a tojásokat, a vajat és a mézet jó 

habosra keverjük, majd hozzáadjuk a sütőporral kevert lisztet és a tejet is.

A muffin formát kibéleljük muffin papírokkal (szilikon forma esetén nem szükséges). 

A tésztát belekanalazzuk a formába, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben 

kb. 20 percig sütjük. Ha elkészült, hagyjuk kihűlni.

Csokimáz elkészítése:  A bevonathoz a kakaóport, a vajat, a cukrot és a tejet összeöntjük egy tálba, 

majd összemelegítjük őket. Ezt követően a kihűlt muffinok tetejét belemártjuk a csokimázba.

Díszítés: Egy tálba kókuszreszeléket öntünk, majd a muffinok csokis tetejét beleforgatjuk a kó-

kuszreszelékbe. 

Csokimáz hozzávalói: 2 ek kakaópor

 
 

       10 dkg vaj

 
 

       10 dkg cukor

 
 

       1 dl tej
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Cím: Hajdúszoboszlói Református Egyházközség, 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9.
Számlaszám: OTP 11738084-20006390

Adószám: 19851622-1-09

Hivatali nyitva tartás

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00

Szerda: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: 8:00-12:00
Szombat: zárva

Vasárnap: 9:00-12:00

Elérhetőségeink

Vezetékes számunk: +36 (52) 361 243
Mobilszámunk: +36 (30) 619 9089

E-mail címünk: hajduszoboszlo@reformatus.hu, czetonorbert@gmail.com
Honlapunk: www.hszref.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/HajduszoboszloiReformatusEgyhaz

Kérjük tisztelettel, szeretettel, támogasson minket adója 1%-val!

Segítő Szeretet Alapítvány

4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9.
Adószáma: 18553716-1-09

OTP-nél vezetett számlaszáma: 11738084-20021276 
A Református Egyház technikai száma: 0066

Gönczy Pál Református Általános Iskoláért Alapítvány

4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.
Adószáma: 18541849-1-09

OTP-nél vezetett számlaszáma: 11738084-20011088
A Református Egyház technikai száma: 0066

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Impresszum 
A Hajdúszoboszlói Református Egyházközség ingyenes, időszaki kiadványa. 

Felelős kiadó: a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség 
Presbitériumának Informatika- és Média Bizottsága

Felelős szerkesztő: Czető Norbert
Tördelés és nyomdai szerkesztés: Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A, 

Felelős vezető: Vécsei Tibor
Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9.

E-mail: szoboszloimecses@gmail.com
Bankszámlaszám: 11738084-20006390

Szeretettel várjuk észrevételeit, ötleteit, írásait! Cél- és perselyadományaikkal az újság kiadását segítik!
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ÉLETKÉPEK

Babóca

Nagytakarítás



Istentől megáldott Feltámadás-ünnepet kívánnak

a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség

Lelkészei és Presbiterei Önnek, Szeretteinek!

„Mert tudjuk, 

hogy aki feltámasztotta 

az Úr Jézust, 

az Jézussal együtt 

minket is feltámaszt…” 

(2Kor 4,14)


